จิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ทั้ง 8 งาน
1. งานดอกไม้จันทน์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก – การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และ
ช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์
2. งานประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแล
ต้อนรับ / รับรองประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ
3. งานโยธา ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่
ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มี
ความสมพระเกียรติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนใน
เรื่องการรับ – ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถพ่วง
รถจักรยานยนต์ เรือโดยสาร ฯลฯ รวมถึงคอยอานวยความสะดวก
ในเรื่องการแนะนาเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
5. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและ
หรือการบริการอาหาร น้าดื่ม และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อย
ในพื้นที่พักคอยของประชาชน
6. งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอานวยความสะดวกแก่แพทย์
พยาบาล รวมถึงช่วยอานวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
ช่วยเหลือกู้ชีพ
7. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัย
บุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
8. งานจราจร ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบ
สถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ เส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุ
การจราจร เป็นต้น

หมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

จิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560
เวลา 17.30 น. พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560
เวลา 07.00 น. เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เวลา 17.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
เวลา 22.00 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) ณ พระเมรุมาศ
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ
วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560
เวลา 17.30 น. งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560
เวลา 10.30 น. เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน
ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา 17.30 น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

งานประชาสัมพันธ์
• บริเวณพระเมรุมาศจาลอง พระลานพระราชวังดุสิต
• บริเวณพระเมรุมาศจาลอง 4 มุมรอบสนามหลวง
(ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์, ลานคนเมือง, สวนนาคราภิรมย์
และกองสลากเดิม)
• บริเวณพระเมรุมาศจาลอง 4 มุมเมือง
(สนามกีฬาธูปะเตมีย์ จังหวัดปทุมธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไบเทค บางนา, พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม)
• บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 104 ซุ้ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
• บริเวณพระเมรุมาศจาลองใน 76 จังหวัด และ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค รวมจานวน 878 แห่ง
• บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 96 ซุ้ม ทั่ว โลก

งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่งาน
1. ติดตาม เผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ และกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
ทุกงานที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ สู่กลุ่มจิตอาสา
และประชาชนทั่วไป
2. ร่วมมือในการจัดทานิทรรศการนาเสนอเผยแพร่
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่ตั้งพระเมรุมาศจาลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- www.kingrama9.th
- www.prbangkok.com
- Application “G-news”
- Facebook fanpage “infodivohm”

www.kingrama9.th
ที่ตั้งพระเมรุมาศจาลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งานรวบรวมจัดเก็บ
หน้าที่งาน
1. ร่วมบันทึก รวบรวมข้อมูลภาพและเนื้อหากิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ปฏิบัติงานจิตอาสาของตนเอง
2. บันทึกภาพนิ่ง พร้อมคาบรรยายภาพเหตุการณ์
3. บันทึกวีดิทัศน์ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง
การปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธี ฯ

ช่องทางในการจัดส่งข้อมูล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- www.prbangkok.com
- ประชาสัมพันธ์เขตเป็นผู้กาหนดช่องทางการจัดส่งข้อมูล

ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
- www.kingrama9.th
- Application “G-news”
- Facebook fanpage “infodivohm”

ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผู้กาหนดช่องทางการจัดส่งข้อมูล

ในพื้นที่ชุมชนไทย ในต่างประเทศ

ในพื้นที่ชุมชนไทย ในต่างประเทศ
- สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
เป็นผู้กาหนดช่องทางการจัดส่งข้อมูล

- www.kingrama9.th
- www.mfa.go.th
- Application “G-news”
- Facebook fanpage “infodivohm”

www. prbangkok.com

สายด่วนจิตอาสาเฉพาะกิจ
หมายเลข 1510, 1511 ในเวลาราชการของทุกวัน
นอกเวลาราชการ ติดต่อที่หมายเลข 1548

สายด่วนฉุกเฉิน
หมายเลข 1646 การแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)
หมายเลข 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)

“ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมกันให้การรับรอง ต้อนรับ และให้บริการข้อมูล
แก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ทุกพื้นที่ทั่วโลก”

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์
สนามเสือป่า

