
กระทรวงมหาดไทย 
Ministry of Interior 

วิสัยทัศน์ : “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างม่ันคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 



บทบาทของกระทรวงมหาดไทย 
ในการขับเคลื่อน 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

การบรรยาย หัวข้อ 

โดย นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
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ประเด็นน าเสนอ  
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ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานส าคญัของโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 

โครงสร้างและกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 

ภารกิจ โครงการ/กจิกรรมจิตอาสาในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย 

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน  
904 วปร. ในระยะต่อไป 
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๑ ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานส าคญัของโครงการจิตอาสา

พระราชทาน 904 วปร. 

4 



1.1 ความเป็นมา 

พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในการบ าเพ็ญประโยชน์ พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต  

เป็นการท าความ ดี ด้วยหัวใจ  

โดย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, หน่วยทหารรักษาพระองค์,  
ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา “ เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ ” 

5 



เริ่มต้นโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ 

สัปดาห์จิตอาสา  วันที่ ๒๑ - ๒๗ มิถุนายน 25๖๐ 

        - บริเวณจุดเล็ก ๆ คู คลอง รอบพระราชวังดุสิต 
        - ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยพระราชทาน หน่วยราชการในพื้นที่ และ
ประชาชนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
        - บริเวณชุมชนสุโขทัย ซอย ๙ (คลองส้มปุอย) ด้านทิศเหนือข้างพระราชวังดุสิต 
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จิตอาสาเฉพาะกิจ 
งานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
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กลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

ประชาชนจิตอาสา 

หมายถึง ประชาชนที่มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้
เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็น
สาธารณะ ในสิทธิ และหน้าที่ที่จะดูแล และบ ารุงรักษาร่วมกัน ทั้งนี้ ยังหมายรวมถึง 
จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใน ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกัน ขุดลอกคูคลอง หนอง บึง แม้แต่การประหยัดน้ าประปา 
หรือไฟฟูาที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกัน
รักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้ 
ตลอดจนร่วมมือกระท าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 



1) จิตอาสาพฒันา  
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง  การสาธารณสุข เป็นต้น  

 2)  จิตอาสาภัยพบิตัิ  
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝูาตรวจและเตรียมการรองรับ  
ภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก 
ภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

 3) จิตอาสาเฉพาะกิจ  

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ  
การรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้ก าลังพลจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
ร่วมงาน รวมทั้ง การเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง
การปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

1.2.1 ประเภทของกิจกรรมจิตอาสา 
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จิตอาสาทั่วประเทศ   

5.578 ล้านคน 

• กรุงเทพมหานคร   

    0.424 ล้านคน 
• ส่วนภูมิภาค         

    5.153 ล้านคน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

จ ิ ต อ ส  
 
 
 

า า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

1.2.2 จ านวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
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1.2.3 เครื่องแตง่กายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

- หมวกแก๊ป สีฟูา  
- ผ้าพันคอ สีเหลือง 

บัตรประจ าตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
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1.2.4 ปูายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

ขนาด 1 x 3 เมตร 13 
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๒ โครงสร้างและกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 

14 



2.1 โครงสร้างศนูย์อ านวยการใหญจ่ิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

ภารกิจ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการปูองกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ 
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีสุข ตามแนวทางโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
มีผู้อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร.) 
คือ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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ขอบเขตความรับผิดชอบและหนา้ที่ส าคญั 

1) ติดตามและส่งเสริม ตลอดจนให้การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 
2) วางแผน ด าเนินการ และประสานงาน ในการปูองกัน บรรเทา และช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพับติ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่จากสภาพภัยพิบัติ 
3) ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของจิตอาสาและผู้ที่เข้าร่วม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
4) จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

2.1 โครงสร้างศนูย์อ านวยการใหญจ่ิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
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บก. และ ศูนย์อ านวยการ 
ร.ร.จิตอาสา 

หน่วยฝึกจิตอาสา 

หลักสูตร หลักประจ า 

หลักสูตรข้ันสูงพิเศษ 

      หลักสูตรเร่งรัด  
   ลส.ชบ.จอส. ๗ วัน 

ศูนย์อ านวยการ 
จิตอาสา 904 วปร.ภาค 
(ศอ.จอส.904 วปร.ภาค) 

๑ 
๓ 

๔ 

ศูนย์อ านวยการ จิตอาสา อ าเภอ/เขต 
(ศอ.จอส.904 วปร.อ าเภอ/เขต) 

ข้าราชการและ
ประชาชนจิตอาสา 

กองก าลังจิตอาสาพเิศษ 
ข้าราชการ/ข้าราชบริพาร ๙๐๔  

นขต. ๙๐๔ 
(จัดชุดประจ าพื้นท่ี จอส.ภาค) 

สายวิทยาการ การฝึก และ 
หลักนิยมในการฝกึ ตลอดจน 

คณาจารย์และวทิยากร 

ฝุายอ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
 

ข้าราชการและ
ประชาชนจิตอาสา 

ข้าราชการและ 
ประชาชนจิตอาสา 

ข้าราชการและ 
ประชาชนจิตอาสา 

ฝุายการข่าวและติดตาม
ประเมินผล 

ฝุายธุรการและ           
ก าลังพล 

ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุายสนับสนุนและ         
ส่งก าลังบ ารุง 

ฝุายยุทธการ อ านวยการ 
นโยบายและแผน 

ก าหนดกิจกรรม
และด าเนินการ   

ฝึกอบรม 

สรุปรายงาน 

งานภาคสนาม ๔ 
ภาค 

สนับสนุนทั่วไป สื่อสาร เผยแพร่ 

สร้างการรับรู้ 
ที่ถูกต้องตรงกัน 

ส่งก าลังบ ารุง 

จัดท าข้อมูล 
  จิตอาสา 

ข้อมูลอื่นๆ 

หาข่าว และ 
ตรวจสอบพื้นที่ 

ปฏิบัติการ 

การตรวจสอบ 
บุคคล 

งานธุรการ 

ติดตามประเมินผล 

เก็บรักษา 

แจกจ่าย 

๒ 

HQ + STAFF กองก าลังปฏิบัติการ 
Field Force  Operation 

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาจังหวัด/กทม. 
(ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด/กทม.) 

โรงเรียนจิตอาสา 
พล.อ.จักรภพ  ภูริเดช  ผบ.รร.จอส. 

 

กองก าลังจติอาสา
พระราชทาน 904 วปร. 
พล.อ.ศิวะ  ภระมรทัต  ผบ.กกล.จอส.  

X X 

X X 

ฝึกศึกษา  Trg. 

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการจติอาสา (หน่วยราชการในพระองค์) 
ค าส่ังหน่วยราชการในพระองค์ (ส านักงานราชฯ)  

ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลง ๒๔ ก.ค.๖๐  
โครงการจิตอาสาพระราชทาน  ๙๐๔  วปร. 

    คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา (ภาครัฐ) 
 (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๑๙/๒๕๖๐ ลง ๓๐ พ.ย.๖๐)  

๑ 
๓ ๒ 

๔ 

ฝุายอ านวยการ 
กองก าลังจิตอาสา 

พล.ร.อ.ปวิตร  รุจิเทศ  ผอ.ศอญ..จอส.904 วปร. 

พล.อ.ต.สุพชิัย  สุนทรบรุะ  หน.ฝอ. 

 

ผังโครงสร้างจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
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1. ฝุายอ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ฝอ.จอส.904 วปร.) 

2. โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (รร.จอส.904 วปร.) 

มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีหน้าท่ีให้การฝึกและศึกษา รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ     
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้เป็นก าลังหลักในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นท่ี 
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๑ 
๓ ๔ 

๒ 

กองก าลังจิตอาสาพระราขทาน 904 วปร. 

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาจังหวัด/กทม. 
(ศอ.จอส. จังหวัด/กทม.) 

  
  

  

ฝากการบังคับบญัชา 
ไว้กับโรงเรียนจิตอาสา 

 
  
 

 
 
   
 

- วางแผน ควบคุม และด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมก าลังพลจิตอาสาข้าราชการและประชาชนจิตอาสา 
การก าหนดแผนงานจิตอาสาประจ าพื้นท่ีและการน าก าลังพลจิตอาสาไปด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
รองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ผังโครงสร้างกองก าลังจิตอาสา 

ฝุายอ านวยการ 
กองก าลังจิตอาสา 

กองก าลัง 
จิตอาสาพิเศษ 

คณะท างาน 
จิตอาสาภาค ๑ - ๔ 

  

ฝุายเลขานุการ 
ผู้ประสานงานจิตอาสา 

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาภาค 
(ศอ.จอส.ภาค) 

อ านาจหน้าที่ 

3. กองก าลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (กกล.จอส.904 วปร.) 
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อ านาจหน้าท่ี 
๑. น ายุทธศาสตร์และนโยบายการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ก าหนดมาด าเนินการวางแผนในระดับภาค (กองทัพบก)  โดยประสานกับ             

ศูนย์ประสานงานส่วนราชการระดับกระทรวง 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาภาค (ศอ.จอส. ภาค) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และรายงานให้ คณะกรรมการผู้ประสานงานและศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ทราบ 
๓. บูรณาการการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาภาคให้เป็นไปตามเปูาหมาย  
๔. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของพื้นที่ ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยรายงานผลการด าเนินงานให้ คณะกรรมการผู้ประสานงานและศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ทราบ  

ทุกระยะ 
๕. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  

หมายเหตุ  กรณีของภาค ๑ ให้มี รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ ภาค ได้แก่ ผู้ที่ปลัด กทม. มอบหมายเพิ่มอีกต าแหน่งหน่ึง 
  
  
  
  
  
  

เสนาธิการกองทัพภาค /หรือผู้ได้รับมอบหมาย
เลขานุการศูนย์ฯ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
๑. รองแม่ทัพภาค 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค นทพ. 
๓. ผู้ที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
๔. ผู้ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  

แม่ทัพภาค 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในพ้ืนท่ีภาค 
หัวหน้าส่วนราชการ                   

ในระดับภาค 
ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการในพื้นที่ 

ภาคเอกชน/                    
ประชาสังคม/การศึกษา 

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค (ศอ.จอส.904 วปร.ภาค) 
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ปลัดจังหวัด/ผู้ที่ปลัด กทม.มอบหมาย  
เลขานุการศูนย์ฯ 

ภาคเอกชน/                   
ประชาสังคม/การศึกษา 

ผู้แทนต ารวจ 
ในพื้นที่ 

ผู้แทนหน่วยทหาร                 
ในพื้นที่ 

หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
จังหวัด/กรุงเทพฯ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ที่ปลัด กทม.มอบหมาย  
รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัด กทม. 
         ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
   

รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด         
รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

          

อ านาจหน้าที่ 
๑. น ายุทธศาสตร์และนโยบายการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานท่ี ศอ.จอส.904 วปร.ภาค และศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท า

แผนงานในระดับจังหวัด/กทม. 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสา จังหวัด/กทม. (ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด/กทม.) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓.    บูรณาการการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาจังหวัด/กทม. (ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด/กทม.)  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
๔. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของพื้นท่ี ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยรายงานให้ ศอ.จอส.904 วปร.ภาค ทราบทุกระยะ 
๕. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
หมายเหตุ  ข้าราชการทหารเป็นหัวหน้าจิตอาสา 

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัด.../กทม.  (ศอ.จอส. จังหวัด/กทม.) 
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นายอ าเภอ/ผอ.เขต  
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

ผู้แทนหน่วยงานทหาร/ต ารวจ
ในพื้นที่  

ภาคเอกชน/ประชาสังคม/
การศึกษา 

หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
อ าเภอ/เขต  

ประชาชนจิตอาสา 

ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง/ ผู้ที่ ผอ.เขต มอบหมาย  
รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

ปลัดอ าเภอ/ผู้ที่ ผอ.เขต มอบหมาย เลขานุการศูนย์ฯ 

๑. น ายุทธศาสตร์และนโยบายของ ศอ.จอส.904 วปร.ภาค และน าแนวทาง ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด/กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการในโครงการจติอาสาอ าเภอ/เขต (ศอ.จอส.904 วปร.อ าเภอ/เขต) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และรายงานให้ ศอ.จอส. 
        904 วปร.จังหวัด/ กทม. ทราบ 
3.     ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารโครงการจิตอาสา อ าเภอ/เขต ให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
4.     รายงานผลการด าเนินงานของพื้นที่ ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยรายงานผลการด าเนินงานให้ ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัด/กทม.ทราบทุกระยะ  
5.      การด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หมายเหตุ ข้าราชการทหารเป็นหัวหน้าจิตอาสา 
  
  

ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อ าเภอ..../เขต (ศอ.จอส.904 วปร.อ าเภอ/เขต) 

อ านาจหน้าท่ี 
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2.2 บทบาทและโครงสร้างการท างานของกระทรวงมหาดไทย 
ในการสนับสนุนโครงการฯ  

23 

คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
(ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 319/2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 

1. องค์ประกอบ 
    ประธานกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
    รองประธานกรรมการ ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร   
    กรรมการ เช่น ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัดกระทรวงกลาโหม  
                      ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นต้น 
    กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้ท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

2. อ านาจหน้าท่ี 
    1) สนับสนุนและประสานการท างานกับส่วนราชการในพระองค์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท ายุทธศาสตร์ และการน าแนวพระราชด าริโครงการจิตอาสาพระราชทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ 
    2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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` 

 

๓ ภารกิจ โครงการ/กจิกรรมจิตอาสาในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย 
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3.1 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้สนับสนุน ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ในการรับสมัคร
ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในโอกาสต่าง ๆ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ 
เป็นต้นมา  ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ การรับสมัครจิตอาสาฯ       
ในพื้นที่จังหวัดที่ ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมในภูมิภาค งานพระราชพิธี   
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้ง 
การสมัครจิตอาสาของบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นหมู่คณะตามที่ ศอญ.จอส..๙๐๔ วปร. 
เห็นชอบ 
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แนวทางการปฏิบัตใินพธิรีับมอบสิ่งของพระราชทาน 

ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ได้แจ้งจังหวัด/กทม. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในพิธี 
รับมอบสิ่งของพระราชทานตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
๑) การแนะน าโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
๒) การสาธิต CPR และวิธีการช่วยเหลือชีวิตแบบต่าง ๆ 
๓) การบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ หรือให้ความรู้ทางสุขภาพ 
๔) อาหารพระราชทาน 
๕) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับงานจิตอาสา 

3.1 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
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กิจกรรม จ านวน (ครั้ง) จ านวนจิตอาสา (คน) 

1) พัฒนาแหล่งน้ า ๖,๒๙๓  ๙๘๐,๘๒๐ 

2) พัฒนาสถานที่สวนสาธารณะ   1๕,๑๔๒ 1,๙๕๙,๖๔๓  

3) สร้างฝายชะลอน้ า   1,๔๐๔ ๑๘๐,๕๘๖  

4) ปลูกต้นไม้   ๒,๔๘๑  ๔๗๓,๑๑๔  

5) สาธารณสุข   ๗๑๗  ๖๒,๖๑๕  

6) อื่น ๆ (จัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย,์ท าแนวกันไฟ)   

๒,๑๘๙  ๗๒๘,๔๐๐  

รวมทั้งหมด ๒๘,๒๒๖  ๔,๓๘๕,๑๗๘  

3.2 การด าเนินกจิกรรมจิตอาสา ในส่วนภูมิภาค 
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3.3 การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 

 
` 
 

หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ระยะเวลา 15 วัน 

๑ 
๒ 
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ที่ รายชื่อหลักสูตร หน่วยงาน ประชาชน 
(ปค.) 

รวม 

สป. ปค. ปภ. สถ. ทด. ยผ. พช. 

1 หลักสูตรหลักประจ า  
รุ่นท่ี 2/62 

4 45 6 8 5 8 7 - 83 

2 หลักสูตรหลักประจ า  
รุ่นท่ี 3/62 

9 23 - - - - - - 32 

รวม 13 68 6 8 5 8 7 - 115 

3 หลักสูตรพื้นฐาน 
รุ่นท่ี 1/62 

2 154 12 1 - - - 24 193 

4 หลักสูตรพื้นฐาน 
รุ่นท่ี 2/62 

- 215 14 1 - - - 22 252 

5 หลักสูตรพื้นฐาน 
รุ่นท่ี 3/62 

129 15 - - - - 28 172 

รวม 2 498 41 2 - - - 74 617 

รวมทั้งหมด 15 566 47 10 5 8 7 74 732 

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
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3.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                     

1. โครงการพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชวีติ
ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ 

2. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

3. โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  
(โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน) 
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โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ  

ร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรม โดยบูรณาการและ
สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งจิตอาสา ในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง
และพร้อมเพรียงกัน  

ทุกอ าเภอ ส ารวจ และคัดเลือกพ้ืนที่แหล่งน้ าที่มีความเหมาะสม 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค โครงการชลประทานจังหวัด เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรม  
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โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ าคูคลอง  
เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

33 



โครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  

    ก าหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรม  
โดยบู รณาการและสร้ า งการมีส่ วนร่ วม 
จากภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้ง 
จิตอาสาในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และพร้อมเพรียงกัน 

  ประสานหน่ วย ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  
เช่น ส านักทางหลวง  แขวงทางหลวงชนบท ฯ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ 

ทุกจังหวัดส ารวจ และคัดเลือกถนนที่เหมาะสม 
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โครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  

กรอบแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

- การปรับปรุงผิวจราจร/การปรับปรุงทางเท้า  
- การล้างท่อระบายน้ า/ขุดลอก คู คลอง 
- การทาสี ตีเส้นทางจราจร  
- ป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ฯลฯ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการสร้างความปลอดภัย 

ด้านการปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

การจัดกิจกรรมจิตอาสา ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

- การปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกไม้ดอก  
  ไม้ประดับให้สวยงาม 
- การท าความสะอาดพ้ืนผิวจราจร 
- การจัดระเบียบป้ายโฆษณา  
- การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร 
- การประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ  
  และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  พุทธศักราช 2562 
- ฯลฯ 

 
- การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง 
-  การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
-  การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 
-  การรณรงค์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร 
-  ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเชิญชวนจิตอาสา         
ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ีจังหวัด  
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกต้นไม้ 
การท าความสะอาดถนน การปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ 
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โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ  
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อปท. ทุกแห่ง ส ารวจ และคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม 
เพื่อด าเนินการสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟูสวนหย่อม/
สวนสาธารณะในพ้ืนที่  

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น                        
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
สนับสนุนพันธุ์ไม้ เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการพัฒนา/กิจกรรม โดยบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ภายในจังหวัด และจิตอาสาในการสร้าง ปรับปรุง  
ฟื้นฟูและดูแลรักษาความสะอาดสวยหย่อม/
สวนสาธารณะอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน 

๑ 

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

๒ 

๓ 
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โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
 (โครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน)  

ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด  
พื้นท่ี ๘๗๘ อ าเภอ  

จ านวน ๒,๗๐๒ แห่ง  
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3.5 การประสานงาน/การด าเนนิการตามประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 
ของ ศอญ.จอส.904 วปร. 

นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
        ๑) ข้อควรระวังที่ไม่ให้เกิดความรู้สึก/การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร. กับ ประชาชนทั่วไป 
        ๒) ขอบเขตงานจิตอาสาพัฒนาไม่ได้มีเพียงการพัฒนาคูคลอง ท าความสะอาด
สถานที่แต่ยังมีภารกิจครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 
        ๓) การประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” 
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3.5 การประสานงาน/การด าเนนิการตามประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 
ของ ศอญ.จอส.904 วปร. 

นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 
        ๔) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน
กรรมการหมู่บ้าน ดังนี้  
             4.1) เป็นหัวหน้ากลุ่มประชาชนจิตอาสาระดับหมู่บ้านโดยต าแหน่ง 
 4.2) เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งที่เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา      
จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยสามารถริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ จากการส ารวจปัญหา   
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทุกกระบวนการ 
 4.3) เป็นผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านผ่านช่องทาง    
ที่มีอยู่ในทุกภาคส่วน ผ่านศูนย์อ านวยการจิตอาสาฯ อ าเภอ 
            4.4) สร้างการรับรู้ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจและความรับผิดชอบของ 
ศูนย์อ านวยการจิตอาสาฯ ภาค จังหวัด และอ าเภอ เพื่อให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักระดับ
หมู่บ้านในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรม 
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3.5 การประสานงาน/การด าเนนิการตามประเด็นนโยบายที่ส าคัญ 
ของ ศอญ.จอส.904 วปร. 

นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ต่อ) 
       ๕) การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี ในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนดูแล 
และเตรียมการในกรณีที่จะมีการเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยม 
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` 

 

๔ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน  
904 วปร. ในระยะต่อไป 
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แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ในระยะต่อไป 

๑. การขับเคลื่อนงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยน าแนวทางตามที่  
ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร. ก าหนด มาแปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
 

๒. การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาฯ ในระดับพื้นที่ โดยมีการบูรณาการและประสานงาน 
ในระดับภาค จังหวัด และอ าเภอ 
 

๓. การจัดท ายุทธศาสตร์จิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การขับเคลื่อน 
       งานจิตอาสามีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน 
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4.     การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ผ่าน ศอ.จอส.904 วปร.ภาค และ
กระทรวงมหาดไทย อย่างสม่ าเสมอ 


