ฉบับแก้ไขวันที่ 21 ส.ค.60
เวลา 15.30 น.

เอกสารประชาสัมพันธ์
การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
1. บทนา
ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จ
พระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงตระหนักพระราชหฤทัย
เป็นอย่างดี ถึงความจงรักภักดีของอาณาประชาราษฎร์ ที่พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมั่นคง ไม่เสื่อมคลาย ด้วยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้จัดจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถ วายพระเพลิงพระบรมศพ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้ร่วมกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย
อย่างสมพระเกียรติ
2. วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. สถานที่รับสมัคร
3.1 กรุงเทพมหานคร
- สนามเสือป่า : สาหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง
- สานักงานเขต 50 เขต : สาหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ๆ
3.2 ต่างจังหวัด รับสมัคร ณ ที่ว่าการอาเภอทั่วประเทศ 878 แห่ง
3.3 ต่างประเทศ รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล 93 แห่ง (ที่มีระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับทาบัตรประจาตัวประชาชน)
4. คุณสมบัติผู้สมัคร
4.1 ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ
4.2 กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็น
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีเด็กอายุต่าว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน
ขอให้นาเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจาตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย
5.2 สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” (ถ้ามี)
6. ผู้สมัครเดิมที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็น
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้
6.1 บัตรประจาตัวจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
6.2 บัตรประจาตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)
6.3 ปลอกแขน
7. ผู้สมัครใหม่ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” และ จิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้
7.1 บัตรประจาตัวจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
7.2 บัตรประจาตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (แบ่งสีตามประเภทของงาน)
7.3 เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน
/8. ประเภทของงาน

-28. ประเภทของงาน
ลาดับ
ประเภทงาน
1 งานดอกไม้จันทน์
2
3
4
5
6

7
8

รายละเอียด
ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ
การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวาย
ดอกไม้จันทน์
งานประชาสัมพันธ์
ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง
(Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ
งานโยธา
ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงานและสมพระเกียรติ
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
งานขนส่งเพื่อความ
ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น
ปลอดภัยของ
รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึง
ประชาชน
คอยอานวยความสะดวกในเรื่องการแนะนาเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้าดื่ม
การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
พักคอยของประชาชน
งานแพทย์
ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอานวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึง
ช่วยอานวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และ
ช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉิน
สาหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย
งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และ
แจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
งานจราจร
ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน
เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนาเส้นทาง
การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

9. กาหนดวัน/สถานที่รับสิ่งของพระราชทาน
จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของพระราชทานระหว่างวันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2560
โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน
10. ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ระหว่างวันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2560
11. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1548 1510 และ 1511
……………………………………………………

