
จิตอาสาเฉพาะกิจ  
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ประเภทงานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง) 
รายละเอียดงาน Job Description  
 ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในเรื่อง
การจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัด
ระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ 
ผู้รับผิดชอบงาน  
๑. กรุงเทพมหานคร  
         - สนามเสือป่า: ผู้บังคับบัญชาพื้นที่พระลาน
พระราชวังดุสิต (พ.ต.อ. จิรภพ ภูริเดช) และข้าราชบริพาร
ในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน 
         - เขตใน กทม. : ผู้อ านวยการเขตมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน 
๒. ต่างจังหวัด   

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจังหวัด/อ าเภอ ท าหน้าทีห่วัหน้า      
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
๓. ต่างประเทศ 

เอกอัครราชทูต ฯ หรือกงสุล ฯ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ท าหน้าที่
หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน 
๔. จิตอาสาทุกคนที่สมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสางาน
ดอกไม้จันทน์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ 

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
๑. เพศหญิง เพศชาย ไม่จ ากัดอายุ 
๒. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถยืนได้เป็นเวลานาน 
และไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่  
๓. มีกิริยามารยาทงดงาม และมีวาจาสุภาพเรียบร้อย 
๔. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพ้ืนที่ที่อาจ    
ไม่มีความสะดวก ทั้งนี้ ณ วันที่ปฏิบัติงาน อาจมีสภาพ
อากาศแปรปรวน หรือห้องสุขาตั้งอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่      
ทีป่ฏิบัติงาน เป็นต้น 
๕. จิตอาสาทุกคนต้องน าอุปกรณ์ติดตัวที่จ าเป็นของตนเอง       
มาด้วย เช่น ยาดม ยาอม ยาประจ าตัว ฯลฯ  
๖. ในวันปฏิบัติหน้าที่ ให้แต่งกายชุดจิตอาสา ให้รัดกุม 
และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
การบริหารการแจกจ่ายดอกไม้จันทน์ 
๑. คณะท างานรวบรวมดอกไม้จันทน์ที่จิตอาสาประดิษฐ์ได้
ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ 
อาคารรับรอง สนามเสือป่า และ พระลานพระราชวังดุสิต 
๒. จัดท าพานดอกไม้จันทน์เป็นพิเศษ จ านวน ๙ พาน  
ส าหรับจิตอาสา ทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ พระที่นั่งทรงธรรม    
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
๓. การจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจ าลอง 
พระลานพระราชวังดุสิต 
    ๓.๑ จัดแบ่งดอกไม้จันทน์ไว้ส าหรับมอบประชาชนใน
วันพระราชพิธี 

    ๓.๒ จัดเตรียมภาชนะ (พานสีเงินขนาดใหญ่) ส าหรับ
ใส่ดอกไม้จันทน ์แจกจ่ายประชาชน ๒๐ พาน 
    ๓.๓ ตั้งโต๊ะพร้อมปูผ้าสีขาวให้สวยงาม ทีบ่ริเวณ 
ทางเข้าซุ้มพระเมรุมาศจ าลอง ๒ ด้าน  ส าหรับวางพานใส่
ดอกไม้จันทน์ ด้านละ ๖ พาน  (รวม ๑๒ พาน) 
     ๓.๔ บนพื้นยกบริเวณพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ
จ าลอง ตั้งโต๊ะวางพาน ๕ พาน ส าหรับประชาชนขึ้นถวาย
ดอกไม้จันทน์ วางลงบนพาน 
     ๓.๕ จัดจิตอาสาประจ าในแต่ละจุดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
     ๓.๖ เมื่อประชาชนวางดอกไม้จันทน์เต็มพานให้       
จิตอาสารวบรวมดอกไม้จันทน์บรรจุลงในกล่อง กล่องละ 
๕๐๐ ดอก วางเรียงให้เรียบร้อย เขียนจ านวนและสถานที่
บนกล่องแต่ละกล่อง 
      ๓.๗ เมื่อประชาชนวางดอกไม้จันทน์แล้ว ให้เดินลง
จากพระเมรุมาศจ าลองทางบันไดด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน     
(มีการแจกแผ่นพับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ) 
๔. การแบ่งมอบหน้าที่ให้จิตอาสาปฏิบัติ ณ บริเวณพระเมรุมาศ
จ าลอง ๔ มุมเมือง / จังหวัดต่าง ๆ / เขตใน กทม.และอ าเภอ     
ในหวัดต่าง ๆ ๗๖ จังหวัด ให้ปฏิบัติตาม ๓.๑ – ๓.๗ เช่นกัน  
ยกเว้นจ านวนดอกไม้จันทน์ให้ผันแปรไปตามปริมาณประชาชนที่    
มาเข้าร่วมในพระราชพิธี 
๕. จิตอาสา ฯ ช่วยเจ้าหน้าที่เชญิกล่องใส่ดอกไม้จันทน์ไปยังรถ       
ขนดอกไม้จันทน์ เพ่ือน าไป ณ เมรุวัดและสถานที่ ที่ก าหนดเป็น      
ที่เผาและด าเนินการเผาดอกไม้จันทน์ให้เรียบร้อย 



 
หมายก าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  พระราชกุศลออกพระเมรุ   
                            ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ  
                            ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (เผาจริง) 
  ณ พระเมรุมาศ 
 วันศุกร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ 
วันเสาร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ  

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๓๐ น.  เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และ        

เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน                
ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

เวลา ๑๗.๓๐ น.  บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธ 
สถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร 

    
 

 
สถานที่และหน่วยงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน 

ในพื้นที่ กทม. 
 

             สถานที่          หน่วยงานรับผิดชอบ 
พระลานพระราชวังดุสิต ส านักพระราชวัง 
กองสลาก (เดิม) ส ำนกักำรศกึษำ กทม. 

สวนนาคราภิรมย์ สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ลานปฐมบรมราชานุสรณ์         
ร.๑ 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล         
กทม. 

ลานคนเมือง ส านักปลัด กทม. 
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ 
พุทธมณฑล สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ไบเทค บางนา กลุ่มกรุงเทพใต้ กทม. 
สถาบันเทคโนโลยี                              
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
 
        
 
              
     สแกน QR CODE เพ่ือติดตามข่าวสารจิตอาสา ฯ 
 

 

จิตอาสาเฉพาะกิจ 

งาน 

ดอกไม้จันทน์ 

 

 


