จิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประเภทงานรักษาความปลอดภัย
ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคล
และสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบ
เห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คุณสมบัติจติ อาสาฯ
๑. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจเข้มแข็ง กริยา
สุภาพ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานกับประชาชนที่มี
จานวนมากและแออัด
๒. มีความอดทนต่อสภาพอากาศ และสภาพพื้นที่ๆอาจไม่มี
ความสะดวก เช่น ฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว เป็นต้น
๓. มีนิสัยเป็นคนช่างสังเกต และจดจา มีทักษะในการจา
ลักษณะบุคคล ยานพาหนะ และวัตถุต้องสงสัย
๔. มีความรู้ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๕. ควรนาอุปกรณ์ที่สาคัญติดตัวไปปฏิบัติงาน เช่น
โทรศัพท์มือถือ พร้อมแบตสารอง ไฟฉาย ยากันยุง สมุด
บันทึก ปากกา ยาประจาตัว ฯลฯ
๖. การแต่งกาย ชุดจิตอาสา ที่มีความรัดกุม และคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน

ตารวจนครบาล และฝสธ.๙๐๔

การปฏิบัติหน้าที่
๑. มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
พื้นที่ ในวันเวลาที่กาหนด ก่อนเวลา ๔ ชัว่ โมง
๒. รับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ๆ
ควบคุม โดยคานึงถึงข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อจากัดใน
งานของแต่ละพื้นที่ และต้องศึกษาพื้นที่ จุดรวมพล เส้นทาง
จุดให้บริการกาลังพล เพื่อประชาสัมพันธ์ และดารงการ
ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้อง
ทราบหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งข่าวสารเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
กับหน่วยที่รับผิดชอบ

แผนเผชิญเหตุ สถานการณ์ (เบา-หนัก)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เหตุการณ์
ต้นไม้ล้มหรือมีสิ่งกีดขวางเส้นทางเสด็จฯ
ตรวจพบบุคคลวิกลจริต
ไฟฟ้าช๊อต หม้อแปลงระเบิด
มีกลุ่มบุคคลก่อเหตุว่นวาย ก่อกวน
ตรวจพบโดรนต้องสงสัย
มีเหตุเพลิงไหม้หรือวางเพลิง
มีเหตุยิงอาวุธปืน
พบวัตถุต้องสงสัย,ข่มขู่วางระเบิด
Pipe Bomb
มีเหตุระเบิดหรือการยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด
เกิดเหตุระเบิดพร้อมกันหลายจุด ในพื้นที่ก.ท.ม.

ที่รับผิดชอบพท.ปฏิบัติการ
ผบก.ทก.พื้นที่
๗ พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคา รอง ผบก.น.๒
๐๘๑ ๔๒๑ ๔๕๖๗
พ.อ.ชาติชาย ถนอมกุลบุตร
๐๙๒ ๘๒๓ ๔๙๐๒
พ.ท.วโรดม ปุณยานันต์
๐๖๒ ๒๕๙ ๔๒๙๖
๘ พ.ต.อ.ปราศรัย จิตตสนธิ รอง ผบก.น.๒
๐๘๑ ๙๐๓ ๐๑๐๑
พ.อ.วิจิตต์ ไข่มุกต์
๐๘๙ ๐๔๖ ๖๐๐๗
๙ พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ รอง ผบก.น.๔
๐๙๖ ๑๙๒ ๙๙๙๑
น.อ.ประวิทย์ พุฒซ้อน
๐๙๒ ๘๒๓ ๔๘๙๕
๑๐ พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง
รอง บก.น.๙ ๐๘๑ ๓๑๓ ๖๗๒๓
น.อ.สมเจตน์ กระบวนรัตน์
๐๘๔ ๔๕๘ ๔๘๐๗
๑๑ พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม รอง ผบก.น.๓
๐๙๔ ๕๔๕ ๕๔๕๔
พ.อ.สุรัตน์ ผ่านไกล
๐๖๒ ๔๕๒ ๘๙๓๕

พื้นที่

๑๒

พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน รอง ผบก.น.๕
๐๙๕ ๙๖๓ ๕๑๕๑
พ.อ.ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
๐๘๙ ๙๖๙ ๓๖๒๗
พ.อ.เดชดารง พงษ์ไทย
๐๘๑ ๖๒๑ ๘๗๓๔

ที่ตั้ง ทก.
ธ.ออมสิน
ราชดาเนิน

รร.สตรีวิทยา

หอศิลป์
ราชดาเนิน

กระทรวง
การท่องเที่ยว

ทาเนียบ
รัฐบาล

กองบัญชาการ
ตารวจ
นครบาล

การจัดการฝึกอบรม
วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐
ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
กาหนดการอบรม
๐๗๐๐-๐๘๓๐ รายงานตัว และลงทะเบียน
๐๙๐๐-๑๐๒๐ อบรมเรื่อง “เครื่องหมาย และสัญญาณ
ต่างๆ และการฝึกการปฏิบัติหน้าที่จราจร”
๑๐๓๐-๑๒๐๐ อบรมเรื่อง “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่จราจร”
๑๒๐๐-๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓๐๐-๑๔๒๐ อบรมเรื่อง “ การสังเกตจดจา และการ
แจ้งเหตุ”
๑๔๓๐-๑๖๐๐ อบรมเรื่อง “วัตถุระเบิด และการก่อการ
ร้าย”

แผนที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

จุดพักคอย/จุดประชาสัมพันธ์
พื้นที่
จุดพักคอย
จุดประชาสัมพันธ์
๗ รร.รัตนโกสินทร์ แยกคอกวัว/แยกผ่านพิภพ
๘ รร.สตรีวิทยา
แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
๙ รร.วัดราชนัดดา แยกผ่านฟ้า/แยกป้อม
มหากาฬ
๑๐ กระทรวงการ แยกมัฒวาน/แยก จปร.
ท่องเที่ยว
๑๑ ทาเนียบรัฐบาล แยกสวนมิสกวัน
๑๒ กองบัญชาการ แยกลานพระราชวังดุสิต
ตารวจนครบาล

ติดต่อสอบถาม
โทร ๑๕๑๐ และ ๑๕๑๑

บันทึก
การปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ วันที่..........ต.ค.๖๐ เวลา................................
สถานที่.........................................................................
ครั้งที่ ๒ วันที่...........ต.ค.๖๐ เวลา.................................
สถานที่...........................................................................
ครั้งที่ ๓ วันที่..........ต.ค.๖๐ เวลา.................................
สถานที่...........................................................................
ครั้งที่ ๔ วันที่..........ต.ค.๖๐ เวลา..................................
สถานที่............................................................................
ครั้งที่ ๕ วันที่..........ต.ค.๖๐ เวลา..................................
สถานที่...........................................................................

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

