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แบบติดตามผลการดาเนินงาน (Checklist)
โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
การดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การกาหนดผู้รับผิดชอบ
1.1 จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายภารกิจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1) เป็นผู้ประสานงานหลักในการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
2) อานวยการ ให้คาแนะนาแก้ไขปัญหา และติดตามผล
การดาเนินงานของจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภท
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3) แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นกลุ่มอาเภอ
1.2 อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ในแต่ละประเภทงานของอาเภอ เพื่อประกอบการจัดทา
โครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับจานวน
และภารกิจ
2) จัดทาโครงสร้างการบริหารจัดการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ของอาเภอ
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยมีนายอาเภอ
เป็นหัวหน้าจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ของอาเภอ เพื่ออานวยการ
ให้คาแนะนา แบ่งมอบภารกิจหน้าที่ กากับดูแล และแก้ไขปัญหา
ให้การบริหารจัดการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3) นายอาเภอมอบหมายหั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ บุ ค คล
ที่เห็นสมควรเป็นหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ทาหน้าทีป่ ระสานการปฏิบัติ และดูแลการปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท ได้แก่
1) งานดอกไม้จันทน์
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับถวายดอกไม้จันทน์
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน .......... คน
(2) กลุ่มงานแจก – รับ เชิญดอกไม้จันทน์
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน .......... คน
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(3) กลุ่มงานจัดระเบียบแถวประชาชนในการถวายดอกไม้จันทน์
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(4) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
2) งานประชาสัมพันธ์
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
งานพระราชพิธีฯ
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน .......... คน
(2) กลุ่มงานต้อนรับ/รับรองประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน .......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
3) งานโยธา
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน .......... คน
(2) กลุ่มงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
4) งานขนส่ง
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
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โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานสนับสนุนการรับ – ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอานวยความสะดวกแนะนาเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานสนับสนุนด้านการขนส่งให้กับภารกิจด้านต่าง ๆ
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(4) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
5) งานบริการประชาชน
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานบริการอาหาร น้าดื่ม
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานบริการห้องสุขา
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(4) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
6) งานแพทย์
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานอานวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
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(2) กลุ่มงานอานวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่โครง จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
7) งานรักษาความปลอดภัย
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่ ม งานสอดส่ อ ง สั ง เกต ระมั ด ระวั ง ความปลอดภั ย
ของบุคคลและสถานที่
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
8) งานจราจร
มอบหมายหัวหน้าทีม (Mission Commander)
ชื่อ ................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................................
โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย จานวน .............. กลุ่มงาน ดังนี้
(1) กลุ่มงานช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานช่วยดูแลด้านสถานที่จอดรถ
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด
มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) จานวน ................. คน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
กิจกรรมที่ 2 การซักซ้อมความเข้าใจ
2.1 จังหวัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับอาเภอ หัวหน้าทีมจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน และเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff)
เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
2.2 อาเภอ หัวหน้าทีมจิตอาสาเฉพาะกิจ (Mission Commander)
และเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) ประชุ ม ซั ก ซ้ อ มแนวทาง
การดาเนิ น โครงการจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ การมอบสิ่งของ
พระราชทานและทดลองซักซ้อมปฏิบัติ
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กิจกรรมที่ 3 การรับมอบสิ่งของพระราชทานจากจังหวัด
อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1) จั ด สถานที่ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เก็ บ สิ่ ง ของพระราชทานที่ได้รับ
จากจังหวัด
2) อาเภอกาหนดวัน เวลา และจัดเตรียมสถานที่มอบสิ่งของ
พระราชทานให้ กั บ ประชาชนจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2560
3) อาเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่จะได้รับสิ่งของ
พระราชทาน ระยะที่ 1 รับสิ่งของพระราชทานระหว่างวันที่
7 – 12 ตุลาคม 2560 และระยะที่ 2 วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2560
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เห็นสมควร
กิจกรรมที่ 4 การจัดทาตารางการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
อาเภอจั ดทาตารางการปฏิ บั ติงานของจิ ต อาสาเฉพาะกิจฯ
เพื่ อสนั บ สนุ น ภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์
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 กรณีอาเภอใดกาหนดห้วงเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากนี้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ 5 การมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
อาเภอดาเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ห้วงเวลาระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560
1) ตรวจสอบจานวนสิ่ ง ของพระราชทานกั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน
2) จัดระบบการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ โดยเรียงลาดับตามบัญชีรายชื่อ
3) จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
4) หัวหน้าทีม (Mission Commander) และเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff)
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจ
ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท
5) ให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงานตามความประสงค์
โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น.๓.ห้วงเวลา.คือ
(1) ห้วงเวลาก่อนวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๑๘ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
(2) ห้วงเวลาวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
(3) ห้วงเวลาหลังวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ปัญหา
ดาเนินการ แล้วเสร็จ อุปสรรค (ถ้ามี)
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6) กาหนดตารางการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ชัดเจนโดยกาหนด
วัน เวลา สถานที่รวมพล และรายละเอียดภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
แต่ละประเภท
7) กาหนดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารของจิตอาสาแต่ละประเภทงาน
8) กรณีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ประเภทงานที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน
และทักษะพิเศษ เช่ น งานจราจร งานรั ก ษาความปลอดภั ย
และงานแพทย์ ให้ หั ว หน้ า ที ม (Mission Commander)
และเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) ซักซ้อม แนะนา หรือให้ทดลอง
ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 2 ห้วงเวลาระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2560
1) ตรวจสอบจานวนสิ่งของพระราชทานกับบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ให้ถูกต้องตรงกัน
2) จัดระบบการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ โดยเรียงลาดับตามบัญชีรายชื่อ
3) จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
4) หัวหน้าทีม (Mission Commander) และเจ้าที่หน้าทีป่ ระจาทีม
(Staff) ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจ
กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท
5) ให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ลงชื่อปฏิบัติงานตามความประสงค์
โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น.2.ห้วงเวลา.คือ
(1) ห้วงเวลาวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
(2) ห้วงเวลาหลังวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
6) กาหนดตารางการปฏิบัติงานในแต่ละวันโดยกาหนดวัน เวลา
สถานที่รวมพลและรายละเอียดภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
แต่ละประเภทให้ชัดเจน
7) กาหนดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารของจิตอาสาแต่ละประเภทงาน
8) กรณีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ประเภทงานที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน
และทักษะพิเศษ เช่ น งานจราจร งานรั ก ษาความปลอดภั ย
และงานแพทย์ ให้ หั ว หน้ า ที ม (Mission Commander)
และเจ้าหน้าที่ประจาทีม (Staff) ซักซ้อม แนะนา หรือให้ทดลอง
ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 6 การลงมือปฏิบัติงาน
5.1 ห้วงเวลาก่อนวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ ๑๘ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยจั ด แบ่ ง กลุ่ ม งานย่ อ ยตามภารกิ จ ของจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ
แต่ละประเภทและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบเพื่อนาจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด ดังนี้

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ปัญหา
ดาเนินการ แล้วเสร็จ อุปสรรค (ถ้ามี)
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1) งานดอกไม้จันทน์
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับถวายดอกไม้จันทน์
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
2) งานประชาสัมพันธ์
(1) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
งานพระราชพิธีฯ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด .....................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
3) งานโยธา
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจติ อาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
4) งานขนส่ง
(1) กลุ่มงานสนับสนุนด้านการขนส่งให้กับภารกิจด้านอื่น ๆ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
5) งานบริการประชาชน
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
6) งานบริการด้านการแพทย์
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
7) งานรักษาความปลอดภัย
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
8) งานจราจร
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
5.2 ห้วงเวลาในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๐
จัดแบ่งกลุ่มงานย่อยตามภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ แต่ละประเภท
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อนาจิตอาสาปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่กาหนด ดังนี้

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ปัญหา
ดาเนินการ แล้วเสร็จ อุปสรรค (ถ้ามี)
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1) งานดอกไม้จันทน์
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับถวายดอกไม้จันทน์
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานแจก – รับ เชิญดอกไม้จันทน์
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานจัดระเบียบแถวประชาชนในการถวายดอกไม้จันทน์
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(4) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
2) งานประชาสัมพันธ์
(1) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
งานพระราชพิธีฯ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานต้อนรับ/รับรองประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
3) งานโยธา
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
4) งานขนส่ง
(1) กลุ่มงานสนับสนุนการรับ – ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานแนะนาเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานสนับสนุนด้านการขนส่งให้กับภารกิจด้านอื่น ๆ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(4) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
5) งานบริการประชาชน
(1) กลุ่มงานบริการอาหาร น้าดื่ม
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานบริการห้องสุขา
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ปัญหา
ดาเนินการ แล้วเสร็จ อุปสรรค (ถ้ามี)
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(3) กลุ่มงานดูแลความเรียบร้อยพื้นที่พักคอยของประชาชน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(4) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
6) งานบริการด้านการแพทย์
(1) กลุ่มงานอานวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล
มีจิตอาสาเฉพาะกิจ0ฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอานวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
7) งานรักษาความปลอดภัย
(1) กลุ่ ม งานสอดส่ อง สั งเกต ระมัดระวัง ความปลอดภัย
ของบุคคลและสถานที่
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
8) งานจราจร
(1) กลุ่มงานช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานช่วยดูแลด้านสถานที่จอดรถ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
5.3 ห้วงเวลาหลังวันงานพระราชพิธฯี วันที่ 27 – 31 ตุลาคม ๒๕๖๐
จั ด แบ่ ง กลุ่ ม งานย่ อ ยตามภารกิ จ ของจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ ฯ
และมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ นาจิ ต อาสาปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด อาทิ
1) งานดอกไม้จันทน์
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
2) งานประชาสัมพันธ์
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
3) งานโยธา
(1) กลุ่มงานจัดเตรียมสถานที่
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ปัญหา
ดาเนินการ แล้วเสร็จ อุปสรรค (ถ้ามี)
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(3) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
4) งานขนส่ง
(1) กลุ่มงานสนับสนุนด้านการขนส่งให้กับภารกิจด้านอื่น ๆ
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
(2) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
5) งานบริการประชาชน
กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
6) งานบริการด้านการแพทย์
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
7) งานรักษาความปลอดภัย
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
8) งานจราจร
(1) กลุ่มงานอื่น ๆ ตามที่กาหนด ................
มีจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มาปฏิบัติงาน จานวน ......... คน
กิจกรรมที่ 7 การรายงานผล
1) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
การปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกกิจกรรม
2) จังหวัดรวบรวมไฟล์ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติงาน
ของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกกิจกรรม (กิจกรรมที่ 1 – 6)
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมอื่น ๆ
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ปัญหา
ดาเนินการ แล้วเสร็จ อุปสรรค (ถ้ามี)




























