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ประกาศสถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุ งบราซิเ ลีย
เรื่อ ง การรับ สมัครโครงการจิต อาสา
โครงการจิตอาสาเป็ นพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการดําเนินโครงการของหน่วยงานในพระองค์
โดยให้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม เพือ่ เกิดความสามัคคีเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจ
เดียวกัน มีความสุข ประเทศชาติมีความมัน่ คง โดยแบ่งโครงการฯ ออกเป็ น ๓ ลักษณะ คือ
จิตอาสาภัยพิบตั ิ จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาพัฒนา
ในการนี ้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จึงเปิ ดรับสมัครจิตอาสา 3 ลักษณะข้ างต้ น โดยการรับ
สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ
สถานเอกอัครราชทูต เวลา ๑๐.๐๐ น. มีรายละเอียด ดังนี ้
๑. วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้ นวันหยุดราชการ
๒. สถานที่รับสมัคร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
๓. คุณสมบัติผ้ สู มัคร
๓.๑ ข้ าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทัว่ ไปอายุตงแต่
ั ้ ๗ ปี ขึ ้นไป
๓.๒ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็ นจิตอาสา“เราทําความ ดี ด้ วยหัวใจแล้ ว สามารถสมัครเป็ นจิตอาสา
เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริ ง)
๔.๒ ใบสมัคร (เอกสารแนบ)
๕. ผู้สมัคร ที่ประสงค์สมัครเข้ าร่วมเป็ นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะ
ได้ รับสิง่ ของพระราชทาน ดังนี ้ บัตรประจําตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เสื ้อ หมวก ผ้ าพันคอ และปลอกแขน

๖. ประเภทของงาน
๑. งานประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์และให้ บริ การข้ อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้ อนรับ (Reception) ประชาชน ณ จุดบริ การต่าง ๆ
๒. งานโยธา ปฏิบตั ิงานสนับสนุนเรื่ องการจัดเตรี ยมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรี ยบร้ อยของ
สถานที่จดั งาน ให้ มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังงานพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
๓. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบตั ิงานสนับสนุนในเรื่ องการรับ-ส่งประชาชนด้ วย
ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ รวมถึงคอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องการแนะนําเส้ นทาง
มายังพื ้นที่จดั งาน
๔. งานบริ การประชาชน ปฏิบตั ิงานสนับสนุนในเรื่ องการจัดหาและ/หรื อการบริ การอาหาร นํ ้าดื่ม
การเตรี ยมร่ม เสื ้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรี ยบร้ อยในพื ้นที่พกั คอยของประชาชน
๕. งานแพทย์ ปฏิบตั ิงานสนับสนุนและช่วยอํานวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอํานวย
ความสะดวกด้ านการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น (First Aid) และ ช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support)
ตลอดจนช่วยดูแลเรื่ องเส้ นทางฉุกเฉินสําหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย
๖. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และ
แจ้ งข้ อมูลให้ เจ้ าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิง่ ผิดปกติ ทั ้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
๗. งานจราจร ปฏิบตั ิงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้ านการจราจรโดยรอบสถานที่จดั งาน เช่น ดูแลการ
จอดรถ การแนะนําเส้ นทาง การแจ้ งอุบตั ิเหตุการจราจรให้ แก่เจ้ าพนักงานทราบ เป็ นต้ น
๘. กําหนดวัน/สถานที่รับสิง่ ของพระราชทาน
จิตอาสาในกรุงบราซิเลีย รับสิง่ ของพระราชทานในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้ าพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา
๑๕.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. (หากมีการเปลีย่ นแปลงเรื่ องวันและเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้ งในโอกาส
แรก)
๘. ห้ วงเวลาการปฏิบตั ิงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๙. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ +๕๕ ๖๑ ๒๑๐๘ ๐๐๕๘

ใบสมัค รโครงการจิต อาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธ ีถ วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม พิ ลอดุล ยเดช บรมนาถบพิต ร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบราซิเ ลีย
ชื่อ-สกุล : .............................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน: ......................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์: ...............................................................................................................
Email: ...................................................................................................................................
ประเภทของงานจิตอาสา: (โปรดเลือก ๑ ประเภท)
o งานประชาสัมพันธ์
o งานโยธา
o งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
o งานบริ การประชาชน
o งานแพทย์
o งานรักษาความปลอดภัย
o งานจราจร
หมายเหตุ กรุณานําบัตรประชาชนและใบสมัครมายืน่ ทีแ่ ผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงบราซิ เลีย ระหว่างวันที ่ ๑-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

