จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
ประเภทงานโยธา (บัตรสีนา้ เงิน)
รายละเอียดงาน Job Description
ปฏิบตั ิงานสนับสนุนเรื่ องการจัดเตรี ยมสถานที่ ช่วย
ดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยสถานที่จดั งาน ให้มีความ
สวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผู้รับผิดชอบงาน
1. กรุงเทพมหานครฯ
- สนามเสื อป่ า : ข้าราชบริ พารในพระองค์ช้ นั ผูใ้ หญ่ เป็ น
หัวหน้าควบคุมการปฏิบตั ิงาน
- ในแต่ละเขตของกรุ งเทพมหานคร : ให้ผอู ้ านวยการเขต
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของเขต ทาหน้าที่เป็ น
หัวหน้าผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
2. ต่ างจังหวัด
ในแต่ละพื้นที่ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
คนใดคนหนึ่งที่ปฏิบตั ิหน้าที่ประจาจังหวัด/อาเภอ ทาหน้าที่เป็ น
หัวหน้าผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
3. ต่ างประเทศ
ให้เอกอัครราชทูตฯ หรื อกงสุลฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าผู ้
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
4. จิตอาสาทุกคนที่มาสมัครลงทะเบียนเป็ นจิตอาสางานโยธา
ร่ วมกันปฏิบตั ิหน้าที่

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ
1. เพศชาย เพศหญิง ไม่กาจัดอายุ
2. ต้องมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจาตัวที่ทาให้
เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
3. มีวาจาสุขภาพเรี ยบร้อย
4. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่มีความ
สะดวกมากนัก
5. จิตอาสาทุกคนต้องนาอุปกรณ์ติดตัวที่จาเป็ นของตนเองมาด้วย
เช่น ยาดม ยาอม ยาประจาตัว ฯลฯ
6. การแต่งกายในวันปฏิบตั ิหน้าที่ ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยให้มี
ความรัดกุม และมีความคล่องตัวในการทางาน

ปฏิบัติงาน
1. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง ในการทาความ
สะอาดสถานที่ก่อสร้างบริ เวณพิธี
2. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสวน ในการจัดตกแต่ง
ต้นไม้ และงานดูแลให้เรี ยบร้อยสวยงามอยูเ่ สมอ
3. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ในการ
รักษาความสะอาดบริ เวณพื้นที่อยูเ่ สมอ

ระยะเวลาดาเนินการ
- วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2560 เป็ นเวลา 29 วัน

พืน้ ทีป่ ฏิบัติงาน
1. บริ เวณพระเมรุ มาศ
2. บริ เวณพระเมรุ มาศจาลอง พระลานพระราชวังดุสิต
3. บริ เวณพระเมรุ มาศจาลอง 4 ทิศ สนามหลวง (พื้นที่กองสลาก
(เดิม) ถนนราชดาเนินกลาง พื้นที่ลานคนเมือง

ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานครฯ พื้นที่ลานปฐมบรมราชานุสรน์
รัชกาลที่ 1 และพื้นที่สวนนาคราภิรมย์)
4. บริ เวณพระเมรุ มาศจาลอง 4 มุมเมือง (ทิศเหนือ สนามกีฬาธู
ปะเตมียก์ องทัพอากาศ ทิศใต้ไบเทคบางนา ทิศตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และทิศตะวันตกพุทธมณฑล จ.นครปฐม)
5. บริ เวณซุม้ ดอกไม้จนั ทน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร 50 เขต
แบ่งเป็ นซุม้ ขนาดใหญ่ 16 ซุม้ ซุม้ ขนาดกลาง 23 ซุม้ และซุม้
ขนาดเล็ก 61 ซุม้ รวมเป็ นซุม้ ดอกไม้จนั ทน์จานวน 100 ซุม้
6. พระเมรุ มาศจาลอง 76 จังหวัด
7. อาเภอ จานวน 878 อาเภอ
8. สถานทูต จานวน 93 แห่ง

ผู้ควบคุมการปฏิบัติ
- ผบ.พื้นที่ เจ้าหน้าที่จงั หวัด เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่อาเภอ
เจ้าหน้าที่เทศบาล ที่ได้รับมอบหมาย เป็ น ผบ.พื้นที่

วิธีการปฏิบัติงาน
- ผบ.พื้นที่ มีหน้าที่ประสานงานและรับภารกิจ จากฝ่ าย
ก่อสร้าง ฝ่ ายจัดสวน และฝ่ ายรักษาความ สะอาด ของจังหวัด
เขตและอาเภอ และขอสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร เช่น รถบรรทุก รถเก็บขยะ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
มอบหมายภารกิจให้จิตอาสาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน รายงาน และสรุ ปปั ญหา อุปสรรค เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชาเพื่อทราบ หรื อแก้ไขปัญหา ให้ภารกิจสาเร็ จลุล่วงต่อไป
- จิตอาสา มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามภารกิจและพื้นที่ ที่ผบ.
พื้นที่ การมอบหมาย

กาหนดการงานโยธาจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการจัดสถานที่ เก็บวัสดุก่อสร้าง
จัดสวน และรักษาความสะอาดบริ เวณพระเมรุ มาศจาลอง พระราชวังดุสิต
วันที่ 6 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น. ปฏิบตั ิงานสนับสนุน งานจัดสถานที่ และ รักษาความสะอาด
บริ เวณทุ่งพระเมรุ ถนนราชดาเนินใน ถนนโดยรอบสนามหลวง ถนน
โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการจัดสถานที่ จัดสวนและรักษาความ
สะอาด รอบทุ่งพระเมรุ
วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น. ปฏิบตั ิงานสนับสนุน การจัดประดับต้นดาวเรื อง บริ เวณ
ถนนราชดาเนินกลาง ถนนราชดาเนินนอก ซุม้ พระบรมฉายาลักษณ์
อนุสาวรี ยป์ ระชาธิปไตย ลานเสาชิงช้า และพระลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 11 –12 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00น. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนจัดสถานที่ เก็บวัสดุก่อสร้างจัด
สวน และรักษาความสะอาดบริ เวณพระเมรุ มาศจาลอง พระลานพระราชวัง
ดุสิต
วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการจัดสถานที่ จัดสวน และรักษา
ความสะอาดบริ เวณพระเมรุ มาศจาลองลานพระบรมราชานุสาวรี ย ์ รัชกาล
ที่ 1 กองสลากเดิม ลานคนเมือง และสวนนาคราภิรมย์
วันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการจัดสถานที่ จัดสวน และรักษา
ความสะอาด บริ เวณพิธีให้สวยงามอยูเ่ สมอ

สถานที่และหน่ วยงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานโยธา
ในพื้นที่ กทม.
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

สานักพระราชวัง
ผบ.พ้นื ที่ /กรมศิลปากร
กรุ งเทพมหานคร/เขตพระนคร
พระลานพระราชวังดุสิต สานักพระราชวัง
ผบ.พ้นื ที่
กรุ งเทพมหานคร/ เขตดุสิต
สนง.สวนฯกทม.
พื้นที่กองสลาก(เดิม) สานักพระราชวัง
ผบ.พ้นื ที่ /กรมโยธาธิ การฯ
เขตพระนคร/ สนง.สวนฯกทม.
สานักพระราชวัง
ลานคนเมือง
ผบ.พ้นื ที่ /กรมโยธาธิ การฯ
เขตพระนคร/ สนง.สวนฯกทม.
ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ สานักพระราชวัง
ผบ.พ้นื ที่ /กรมโยธาธิ การฯ
รัชกาลที่ 1
เขตพระนคร/ สนง.สวนฯกทม.
สานักพระราชวัง
สวนนาคราภิรมย์
ผบ.พ้นื ที่ /สนง.ทรัพย์สินฯ
เขตพระนคร/ สนง.สวนฯกทม.
สานักพระราชวัง
ซุ้ มดอกไม้ จันทน์
ผบ.พ้นื ที่
ถ.ราชดาเนินนอก
กรุ งเทพมหานคร/สนง.สวนฯกทม.
เขตดุสิต/ เขตป้อมปราบฯ
สานักพระราชวัง
ซุ้ มดอกไม้ จันทน์
ผบ.พ้นื ที่
ถ.ราชดาเนินกลาง
กรุ งเทพมหานคร/ เขตพระนคร
สนง.สวนฯกทม.
ทุ่งพระเมรุ

ผู้ร่วมปฏิบัติ
จิตอาสา
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จิตอาสาเฉพาะกิจ
งานโยธา

