
จิตอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพธิีถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ 

ประเภทงานโยธา (บัตรสีน า้เงิน) 
รายละเอยีดงาน Job Description  

 ปฏิบติังานสนบัสนุนเร่ืองการจดัเตรียมสถานท่ี ช่วย
ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยสถานท่ีจดังาน ใหมี้ความ
สวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงังานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ผู้รับผดิชอบงาน  
1. กรุงเทพมหานครฯ 
    - สนามเสือป่า : ขา้ราชบริพารในพระองคช์ั้นผูใ้หญ่ เป็น
หวัหนา้ควบคุมการปฏิบติังาน 
    - ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร : ใหผู้อ้  านวยการเขต
มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงของเขต ท าหนา้ท่ีเป็น
หวัหนา้ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
2. ต่างจงัหวดั 
    ในแต่ละพ้ืนท่ีใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
คนใดคนหน่ึงท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าจงัหวดั/อ าเภอ ท าหนา้ท่ีเป็น
หวัหนา้ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
3. ต่างประเทศ 
    ใหเ้อกอคัรราชทูตฯ หรือกงสุลฯ มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุล ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ผู ้
ควบคุมการปฏิบติังาน 
4.  จิตอาสาทุกคนท่ีมาสมคัรลงทะเบียนเป็นจิตอาสางานโยธา 
ร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ี 

คุณสมบัติของจิตอาสา ฯ  
1. เพศชาย เพศหญิง ไม่ก าจดัอาย ุ
2. ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และไม่มีโรคประจ าตวัท่ีท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. มีวาจาสุขภาพเรียบร้อย 
4. มีความอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไม่มีความ
สะดวกมากนกั 
5. จิตอาสาทุกคนตอ้งน าอุปกรณ์ติดตวัท่ีจ าเป็นของตนเองมาดว้ย 
เช่น ยาดม ยาอม ยาประจ าตวั ฯลฯ 
6. การแต่งกายในวนัปฏิบติัหนา้ท่ี ชุดแต่งกายจิตอาสา โดยใหมี้
ความรัดกมุ และมีความคล่องตวัในการท างาน 

ปฏิบัติงาน 
1.  ปฏิบติังานสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายก่อสร้าง  ในการท าความ
สะอาดสถานท่ีก่อสร้างบริเวณพิธี 

2.  ปฏิบติังานสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัสวน  ในการจดัตกแต่ง
ตน้ไม ้และงานดูแลใหเ้รียบร้อยสวยงามอยูเ่สมอ    
3.  ปฏิบติังานสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรักษาความสะอาด  ในการ
รักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีอยูเ่สมอ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  วนัท่ี 3 – 31 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา  29  วนั 

พืน้ทีป่ฏิบัติงาน 

1.  บริเวณพระเมรุมาศ 

2.  บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง พระลานพระราชวงัดุสิต 

3.  บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง 4 ทิศ สนามหลวง (พ้ืนท่ีกองสลาก
(เดิม) ถนนราชด าเนินกลาง พ้ืนท่ีลานคนเมือง  

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานครฯ พ้ืนท่ีลานปฐมบรมราชานุสรน์ 
รัชกาลท่ี 1 และพ้ืนท่ีสวนนาคราภิรมย)์  
4.  บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง 4 มุมเมือง (ทิศเหนือ สนามกีฬาธู
ปะเตมียก์องทพัอากาศ ทิศใตไ้บเทคบางนา ทิศตะวนัออก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
และทิศตะวนัตกพทุธมณฑล จ.นครปฐม) 
5.  บริเวณซุม้ดอกไมจ้นัทน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต 
แบ่งเป็นซุม้ขนาดใหญ่ 16 ซุม้ ซุม้ขนาดกลาง 23 ซุม้ และซุม้
ขนาดเลก็ 61 ซุม้ รวมเป็นซุม้ดอกไมจ้นัทน์จ านวน 100 ซุม้ 

6.  พระเมรุมาศจ าลอง 76 จงัหวดั   
7.  อ าเภอ จ านวน  878  อ าเภอ 

8.  สถานทูต จ านวน 93  แห่ง 

ผู้ควบคุมการปฏิบัติ 
 - ผบ.พ้ืนท่ี เจา้หนา้ท่ีจงัหวดั เจา้หนา้ท่ีเขต เจา้หนา้ท่ีอ าเภอ 
เจา้หนา้ท่ีเทศบาล  ท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็น ผบ.พ้ืนท่ี 

วธีิการปฏิบัติงาน 

 -  ผบ.พ้ืนท่ี มีหนา้ท่ีประสานงานและรับภารกิจ  จากฝ่าย
ก่อสร้าง  ฝ่ายจดัสวน  และฝ่ายรักษาความ สะอาด ของจงัหวดั 
เขตและอ าเภอ และขอสนบัสนุน วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร เช่น รถบรรทุก รถเก็บขยะ จากหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
มอบหมายภารกิจใหจิ้ตอาสาไปปฏิบติั รวมทั้งการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน รายงาน  และสรุปปัญหา อุปสรรค เสนอผูบ้งัคบั 

บญัชาเพื่อทราบ หรือแกไ้ขปัญหา ใหภ้ารกิจส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 -  จิตอาสา มีหนา้ท่ีปฏิบติังานตามภารกิจและพ้ืนท่ี ท่ีผบ.
พ้ืนท่ี การมอบหมาย 

 



ก าหนดการงานโยธาจิตอาสาเฉพาะกจิ งานพระราชพธีิ
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ 

วนัที ่  3    ตุลาคม   2560 
เวลา 09.00 น.       ปฏิบติังานสนบัสนุนการจดัสถานท่ี เก็บวสัดุก่อสร้าง  
จดัสวน และรักษาความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจ าลอง พระราชวงัดุสิต 
วนัที ่  6    ตุลาคม  2560 
เวลา 09.00 น.      ปฏิบติังานสนบัสนุน งานจดัสถานท่ี และ  รักษาความสะอาด 
บริเวณทุ่งพระเมรุ ถนนราชด าเนินใน ถนนโดยรอบสนามหลวง ถนน 
โดยรอบพระบรมมหาราชวงั 
วนัที ่ 6 - 17  ตุลาคม  2560 
เวลา 09.00 น        ปฏิบติังานสนบัสนุนการจดัสถานท่ี จดัสวนและรักษาความ
สะอาด รอบทุ่งพระเมรุ 
วนัที ่ 7  – 21  ตุลาคม  2560 
เวลา 09.00 น.        ปฏิบติังานสนบัสนุน การจดัประดบัตน้ดาวเรือง บริเวณ
ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินนอก ซุม้พระบรมฉายาลกัษณ์
อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ลานเสาชิงชา้ และพระลานพระราชวงัดุสิต 
วนัที ่ 11 – 12  ตุลาคม  2560 
เวลา  09.00 น.         ปฏิบติังานสนบัสนุน จดัสถานท่ี เก็บวสัดุก่อสร้าง จดั 
สวน และรักษาความสะอาด บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง พระลานพระราชวงั 
ดุสิต 
วนัที ่ 15  – 18  ตุลาคม  2560 
เวลา 09.00 น.        ปฏิบติังานสนบัสนุนการจดัสถานท่ี จดัสวน และรักษา
ความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจ าลองลานพระบรมราชานุสาวรีย ์ รัชกาล
ท่ี 1 กองสลากเดิม ลานคนเมือง  และสวนนาคราภิรมย ์
วนัที ่ 18  – 31  ตุลาคม  2560 

เวลา 09.00 น.        ปฏิบติังานสนบัสนุนการจดัสถานท่ี จดัสวน และรักษา 
ความสะอาด บริเวณพิธีให้สวยงามอยูเ่สมอ 
 

   

สถานที่และหน่วยงานจิตอาสาเฉพาะกจิงานโยธา 
ในพื้นที ่กทม. 

         สถานที่             ผู้รับผดิชอบ   ผู้ร่วมปฏิบัต ิ
ทุ่งพระเมรุ ส านกัพระราชวงั 

ผบ.พ้ืนท่ี / กรมศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร /เขตพระนคร 

จิตอาสา 

  พระลานพระราชวังดุสิต 
 

ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร / เขตดุสิต 
สนง.สวนฯกทม. 

จิตอาสา 

พ้ืนที่กองสลาก (เดมิ) 
 

ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี / กรมโยธาธิการฯ 
เขตพระนคร / สนง.สวนฯกทม. 

จิตอาสา 

ลานคนเมือง ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี / กรมโยธาธิการฯ 
เขตพระนคร / สนง.สวนฯกทม. 

จิตอาสา 

 ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ 
รัชกาลที่ 1 

ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี / กรมโยธาธิการฯ 
เขตพระนคร / สนง.สวนฯกทม. 

จิตอาสา 

สวนนาคราภิรมย์ ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี / สนง.ทรัพยสิ์นฯ 
เขตพระนคร / สนง.สวนฯกทม. 

จิตอาสา 

ซุ้มดอกไม้จันทน์ 
ถ.ราชด าเนินนอก 

ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร / สนง.สวนฯกทม. 
เขตดุสิต / เขตป้อมปราบฯ 

จิตอาสา 

ซุ้มดอกไม้จันทน์ 
ถ.ราชด าเนินกลาง 

ส านกัพระราชวงั 
ผบ.พ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร / เขตพระนคร 
 สนง.สวนฯกทม. 

จิตอาสา 

 

 

 จิตอาสาเฉพาะกิจ 

งานโยธา 

 

  


