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ข้อแนะน ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรจิตอำสำเฉพำะกิจ งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ 
 

ตามท่ีจังหวัดและอ าเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัด 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับอ าเภอมีนายอ าเภอเป็นประธาน มีหน้าที่อ านวยการ
และด าเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในระดับจังหวัด/อ าเภอ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2960 ลงวันที่         
30 พฤษภาคม 2560) และได้จัดท าแผนปฏิบัติการเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้มีองค์ประกอบ          
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ด้านสถานที่ (2) การจัดท าดอกไม้จันทน์ (3) งานปลูกดอกดาวเรือง (4) พิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ (5) การอ านวยความสะดวกประชาชน และ (6) งานประชาสัมพันธ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว2960 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560) แล้วนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ 
มีโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมที่จะด าเนินการในระยะต่อไป เนื่องจากเม่ือจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
ในห้วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แล้ว จะมีสถานะเป็นจิตอาสาพัฒนา “เราท าความ ดี  
ด้วยหัวใจ” กระทรวงมหาดไทยจึงมีข้อแนะน าการด าเนินการ ดังนี้  

1. ให้อ าเภอตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในแต่ละประเภทงานของอ าเภอ 
เพ่ือประกอบการจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับจ านวนและภารกิจ 

2. ในการจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ของอ าเภอ ให้นายอ าเภอ
เป็นหัวหน้าจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ของอ าเภอ เพื่ออ านวยการ ให้ค าแนะน า แบ่งมอบภารกิจหน้าที่ ก ากับดูแล          
และแก้ไขปัญหา ให้การบริหารจัดการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ให้นายอ าเภอพิจารณามอบหมายหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคคลที่เห็นสมควร จ านวน 1 คน 
ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม (Mission Commander) ของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภทงาน เช่น 

1) งานดอกไม้จันทน์ อาจมอบหมายพัฒนาการอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ฯลฯ  
2) งานประชาสัมพันธ์ อาจมอบหมายปลัดอ าเภอประจ าส านักงานอ าเภอ หรือข้าราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครู ฯลฯ 
3) งานโยธา อาจมอบหมายผู้อ านวยการกองช่าง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการ

ดูแลรักษาความสะอาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
4) งานขนส่ง อาจมอบหมายต ารวจหรือหน่วยงานภาคเอกชน ฯลฯ 
5) งานบริการประชาชน อาจมอบหมายท้องถิ่นอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ฯลฯ  
6) งานแพทย์ อาจมอบหมายนายแพทย์ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือสาธารณสุข

อ าเภอ หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล ฯลฯ 
7) งานรักษาความปลอดภัย อาจมอบหมายผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร หรือปลัดอ าเภอ 

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ฯลฯ 
8) งานจราจร มอบหมายต ารวจและอาสาสมัครในพื้นที่ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่อ าเภอ   

ได้จัดท าไว้แล้วตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย สามารถพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบหัวหน้าทีม (Mission 
Commander) เป็นบุคคลเดียวกับผู้รับผิดชอบภารกิจตามแผนปฏิบัติการของอ าเภอได้ 

/4. ในแต่ละประเภทงาน… 
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4. ในแต่ละประเภทงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตามข้อ 3 อ าเภออาจพิจารณาแบ่งกลุ่มงานย่อย

ตามลักษณะของงานได้ ดังนี้ 
1) งานดอกไม้จันทน์ แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 

(1) กลุ่มงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับถวายดอกไม้จันทน์ 
(2) กลุ่มงานแจก – รับ เชิญดอกไม้จันทน์ 
(3) กลุ่มงานจัดระเบียบแถวประชาชนในการถวายดอกไม้จันทน์ 
(4) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

2) งานประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีฯ 
(2) กลุ่มงานต้อนรับ/รับรองประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ 
(3) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

3) งานโยธา แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่ 
(2) กลุ่มงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน 
(3) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

4) งานขนส่ง แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานสนับสนุนการรับ – ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ 
(2) กลุ่มงานอ านวยความสะดวกแนะน าเส้นทางมายังพ้ืนที่จัดงาน 
(3) กลุ่มงานสนับสนุนด้านการขนส่งให้กับภารกิจด้านต่าง ๆ  
(4) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

5) งานบริการประชาชน แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานบริการอาหาร น้ าดื่ม 
(2) กลุ่มงานบริการห้องสุขา 
(3) กลุ่มงานดูแลความเรียบร้อยในพื้นท่ีพักคอยของประชาชน  
(4) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

6) งานแพทย์ แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล 
(2) กลุ่มงานอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(3) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

7) งานรักษาความปลอดภัย แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่  
(2) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

8) งานจราจร แบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน 
(2) กลุ่มงานช่วยดูแลด้านสถานที่จอดรถ  
(3) กลุ่มงานอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด 

โดยในการมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ไปปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานย่อยนั้น 
ให้น าข้อมูลบุคคล เช่น เพศ อายุ ความถนัด หรือทักษะความช านาญของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (ถ้ามี)  
มาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่โครงซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่  
หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งในจ านวนที่สามารถก ากับดูแล     
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้อย่างทั่วถึง 

/5. ให้อ าเภอ … 
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5. ให้อ าเภอจัดท าตารางการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ตามแผนปฏิบัติการเก่ียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ห้วงเวลา ดังนี้ 
1)  ห้วงเวลาก่อนวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๑๘ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐             
2)  ห้วงเวลาวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
3)  ห้วงเวลาหลังวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ กรณีอ าเภอใดก าหนดห้วงเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสม 
6. นายอ าเภอ หัวหน้าทีม ( Mission Commander) และเจ้าหน้าที่โครง ประชุมซักซ้อม

การปฏิบัติงานกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ซึ่งอาจพิจารณาวัน เวลา ที่เหมาะสม เช่น ในวันที่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ 
มารับสิ่งของพระราชทานที่อ าเภอ โดยมีรายละเอียดที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) ให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อแสดงความประสงค์มาปฏิบัติงานตามตารางที่อ าเภอก าหนด
ในข้อ 5. 

2) ถ้ามีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาลงชื่อปฏิบัติงานใดเป็นจ านวนมากกว่าปริมาณงานให้พิจารณา
ก าหนดเวลาการปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเกลี่ยไปช่วยเหลือประเภทงานอ่ืนตามความถนัด โดยให้ท าความเข้าใจ
และสอบถามความสมัครใจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ก่อน 

3) ให้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ จุดนัดหมายรวมพล และช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่ครอบคลุมทั่วถึง  

4) กรณีส าหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ประเภทงานที่ต้องการความรู้เฉพาะด้านและทักษะพิเศษ 
เช่น งานจราจร งานรักษาความปลอดภัย และงานแพทย์ ให้หัวหน้าทีม (Mission Commander) และเจ้าหน้าที่โครง 
ได้ซักซ้อม แนะน า หรือให้ทดลองปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. ให้อ าเภอมอบหมายผู้รับผิดชอบในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกกิจกรรมเพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

8. เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้เห็นชอบให้จัดสร้างพระเมรุมาศจ าลองขึ้นที่พุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและสนามกีฬากองทัพอากาศ        
(ธูปะเตมีย์) อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขอให้อ าเภอพุทธมณฑล 
และอ าเภอล าลูกกา ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองทัพอากาศ 
เรื่องการใช้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ และในการประชุมตามข้อ 6 ให้สอบถามความสมัครใจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 
ว่ามีความประสงค์จะปฏิบัติงานที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของอ าเภอหรือที่พระเมรุมาศจ าลอง 

9. เนื่องจากโครงการจิตอาสาฯ เป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้อ าเภอ      
จัดเก็บข้อมูลบุคคลและการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจน ส าหรับการนัดหมายเพ่ือปฏิบัติงานในระยะต่อไป 

************************************ 


