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คำสั่งหน่วยรำชกำรในพระองค์ ๙๐๔
(สำนักงำนรำชเลขำนุกำรในพระองค์ฯ)
ที่ 83/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร.
ตำมที่ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน
๙๐๔ วปร. เพื่ อ ส่ ง เสริ มและสร้ำ งคุ ณประโยชน์ ใ ห้แก่ ส่ว นรวมตลอดจนสร้ ำงควำมสุ ข บำบัด ทุกข์
และควำมเดือดร้อน โดยสนับสนุนให้พลเมืองได้มีน้ำใจและมีศรัทธำที่จะร่วมกันมุ่งมั่นสร้ำงคุณงำมควำมดี
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล สั ง คมใกล้ตั ว ตลอดจนพั ฒ นำคุณ ภำพและศัก ยภำพ และควำมสำมั คคี ร วมพลัง
เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเป็ น เป้ ำ หมำย จึ ง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ โปรดกระหม่ อ มแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรจิ ต อำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. ตำมค ำสั่ ง หน่ ว ยรำชกำร
ในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ ำ โปรดกระหม่ อ มแต่ ง ตั้ ง เจ้ ำ คุ ณ พระสิ นี น ำฏ พิ ล ำสกั ล ยำณี เป็ น ประธำนที่ ป รึ ก ษำ
และ นำยอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน ๙๐๔ วปร.
ในกำรนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหน่วยรำชกำรในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการ
๑. เจ้ำคุณพระสินีนำฏ พิลำสกัลยำณี
ประธำนที่ปรึกษำ
๒. นำยอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
ที่ปรึกษำ
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
ประธำน
๑.๒ พ.ท. สมชำย
กำญจนมณี
รองประธำน
๑.๓ พล.อ.อ. อำนำจ
จีระมณีมัย
รองประธำน
๑.๔ พล.อ. จักรภพ
ภูริเดช
รองประธำน
๑.๕ พล.อ.ท. ภักดี
แสง-ชูโต
กรรมกำร
๑.๖ พ.ต.อ. ธรรมนิธิ
วนิชย์ถนอม
กรรมกำร
๑.๗ พล.อ.ต. สุพิชัย
สุนทรบุระ
กรรมกำร
๑.๘ พล.อ.ต. ธีระ
เชียงทอง
กรรมกำร
๑.๙ พล.อ. ฐิติรำช
หนองหำรพิทักษ์ กรรมกำร
๑.๑๐ พล.ท. ปณต
แสงเทียน
กรรมกำร
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๑.๑๑ พล.อ.อ. อิทธิศักดิ์
ศรีสังข์
กรรมกำร
๑.๑๒ พล.อ. กล้ำหำญ
เพ็ชรมีศรี
กรรมกำร
๑.๑๓ พล.อ.ต. วีระพันธ์
ภูวจินดำ
กรรมกำร
๑.๑๔ พล.ต. กัลย์สรรค์
จันทรเสน
กรรมกำร
๑.๑๕ พล.อ.ท. ปณต
ทำศิลป์
กรรมกำร
๑.๑๖ นำยไพศำล
ล้อมทอง
กรรมกำร
๑.๑๗ นำยพิธำน
เหี้ยมโท้
กรรมกำร
๑.๑๘ พล.ต. ปริญญ
รื่นภำควุฒิ
กรรมกำร
๑.๑๙ นำยสมศักดิ์
อนุรำชเสนำ
กรรมกำร
๑.๒๐ พล.ร.อ. ปวิตร
รุจิเทศ
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๑.๒๑ พล.อ. ศิวะ
ภระมรทัต
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑.๒๒ พล.ต. ปรีชำ
พิทักษ์ธำนิน
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานและประสานงาน
๒.๑ พล.ร.อ. ปวิตร
รุจิเทศ
ประธำน
๒.๒ พล.อ.ต. สุพิชัย
สุนทรบุระ
รองประธำน
๒.๓ ท่ำนผู้หญิงจรุงจิตต์
ทีขะระ
รองประธำน
๒.๔ พล.อ.ท. ชิดชัย
กำญจนโภคิน
กรรมกำร
๒.๕ ท่ำนผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ
หลวงเทพนิมิต
กรรมกำร
๒.๖ นำยจิตรพัฒน์
ไกรฤกษ์
กรรมกำร
๒.๗ พล.อ. ปุรณิทธ์
บุณยมำนพ
กรรมกำร
๒.๘ พล.ท. พิชิต
อ่อนอินทร์
กรรมกำร
๒.๙ นำยอินทร์จันทร์
บุรำพันธ์
กรรมกำร
๒.๑๐ นำยสรรชัย
เทียมทวีสิน
กรรมกำร
๒.๑๑ พ.อ. ศุภชัย
อ้นบุญมี
กรรมกำร
๒.๑๒ นำยพิธำน
เหี้ยมโท้
กรรมกำร
๒.๑๓ พล.ต. ปรีชำ
พิทักษ์ธำนิน
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๒.๑๔ นำยฉัฐพล
จันทร์นพรัตน์
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาพระราชทานชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข
๓.๑ พ.ท. สมชำย
กำญจนมณี
ประธำน
๓.๒ พล.อ.ต. ธีระ
เชียงทอง
รองประธำน
๓.๓ พล.อ.อ. อำนำจ
จีระมณีมัย
กรรมกำร
๓.๔ พล.ร.อ. ปวิตร
รุจิเทศ
กรรมกำร
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๓.๕ พล.อ. จักรภพ
ภูริเดช
กรรมกำร
๓.๖ พล.ต.อ. ไตรรัตน์
อมำตยกุล
กรรมกำร
๓.๗ พล.ต.อ. อรรถกร
ทิพยโสธร
กรรมกำร
๓.๘ น.ส.บังอร
รื่นอำรมย์
กรรมกำร
๓.๙ พ.ต. นิกร
เชำวลิต
กรรมกำร
๓.๑๐ นำยไพศำล
ล้อมทอง
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๓.๑๑ พล.อ. ศิวะ
ภระมรทัต
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๑๒ พล.อ.อ. สุบิน
ชิวปรีชำ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๑๓ พล.ต. พงษ์ศักดิ์
เปรมทองสุข
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๑๔ พล.ต. ปรีชำ
น้ำฟ้ำ
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ
๔.๑ พล.อ.ต. สุพิชัย
สุนทรบุระ
ประธำน
๔.๒ ท่ำนผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ
หลวงเทพนิมิต
รองประธำน
๔.๓ พล.ต. กัลย์สรรค์
จันทรเสน
รองประธำน
๔.๔ พล.ต.หญิง คุณธำรินี
รอดสน
กรรมกำร
๔.๕ คุณหญิงธิดำรัตน์
ธรรมรักษำ
กรรมกำร
๔.๖ พล.ร.อ. คณีพล
สงเจริญ
กรรมกำร
๔.๗ พล.ต. ปริญญ
รื่นภำควุฒิ
กรรมกำร
๔.๘ น.อ. ธรรมรงค์
สุวรรณกูฏ รน.
กรรมกำร
๔.๙ นำยสมศักดิ์
อนุรำชเสนำ
กรรมกำร
๔.๑๐ นำยสุนทร
วิไล
กรรมกำร
๔.๑๑ นำงนภำพร
เล้ำสินวัฒนำ
กรรมกำร
๔.๑๒ น.อ. สุพัฒน์
แก้วภำ
กรรมกำร
๔.๑๓ น.ส.พรทิพย์
ทิพนำ
กรรมกำร
๔.๑๔ น.ส.ศุภลักษณ์
ทิพย์กำจรวงศ์
กรรมกำร/เลขำนุกำร
๔.๑๕ นำยนรินทร์
เนียมภิรมย์
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ
๕.๑ คุณจันทนี
ธนรักษ์
ประธำน
๕.๒ พล.อ.ท. ชิดชัย
กำญจนโภคิน
รองประธำน
๕.๓ ท่ำนผู้หญิงสุภรณ์เพ็ญ
หลวงเทพนิมิต
รองประธำน
๕.๔ พล.ต. กัลย์สรรค์
จันทรเสน
กรรมกำร
๕.๕ พล.อ.ต. วีระพันธ์
ภูวจินดำ
กรรมกำร
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๕.๖ น.ส.นภำพร
พิทักษ์ผล
๕.๗ พล.ต. สุชศักดิ์
ดนัย
๕.๘ นำงอำบทิพย์
ส่งกิตติสุนทร
๖. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ และสาธารณสุข
๖.๑ พล.อ.อ. สุบิน
ชิวปรีชำ
๖.๒ พล.อ.ต. เอกอุ
เอี่ยมอรุณ
๖.๓ พล.ต. ปรีชำ
น้ำฟ้ำ
๖.๔ พล.ต. ธรำธร
บัวทรัพย์
๖.๕ นำยกฤษฎำ
สิงรำชัย
๖.๖ น.ส.ศิริวรรณ
ปิ่นแก้ว
๖.๗ ร.ต. วิรัตน์
จันทร์รุณ
๖.๘ พล.ร.ต. ปุณณวัชร
สอ้ำนวงศ์
๖.๙ พ.ต. ประสำร
เหมือนพงษ์
๗. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
๗.๑ พล.ท. พิชิต
อ่อนอินทร์
๗.๒ พล.ต. พงษ์ศักดิ์
เปรมทองสุข
๗.๓ พล.ร.ต. ภำสวร
เลขสุนทรำกร
๗.๔ พล.ต. รติ
สินธุพัทร์
๗.๕ พ.ต. เอกสิทธิ
นงนุช
๗.๖ น.ส.นภำพร
พิทักษ์ผล
๗.๗ พล.ต. สรัศวิน
โพธิทอง
๗.๘ พ.ท. มำนนท์
โชติพินิจ
๘. คณะกรรมการฝ่ายส่งกาลังบารุงและสนับสนุน
๘.๑ พล.อ.ต. จักรพงษ์
หอมไกรลำส
๘.๒ พล.อ.ต. วีระพันธ์
ภูวจินดำ
๘.๓ พล.ต. สุชศักดิ์
ดนัย
๘.๔ พล.ต. พงษ์ศักดิ์
เปรมทองสุข
๘.๕ พล.ต. รติ
สินธุพัทร์
๘.๖ พล.ต. จักรชัย
ศรีคชำ
๘.๗ นำยเทอดพล
วงษ์วำนิช
๘.๘ พล.ต. ณัฐเจษฎ์
สุบรรณรัตน์

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๘.๙ พล.ต. ชำตรี
วงศ์สำยตำ
๘.๑๐ พ.ท. เอกสิทธิ์
นงนุช
๘.๑๑ นำยพิทักษ์
อดิศักดิ์เดชำ
๘.๑๒ น.ส.อุไร
อุตธรรมมำ
๘.๑๓ นำยชำติชำย
วรมำลี
๘.๑๔ น.อ. ไชยสิทธิ์
ใจดี
๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๙.๑ พล.อ.ท. ภักดี
แสง-ชูโต
๙.๒ คุณจันทนี
ธนรักษ์
๙.๓ พล.อ.อ. พิเชษฐ
ขำวจุ้ย
๙.๔ นำยประสำทพร
สำยเนตร
๙.๕ พ.อ. สิทธิศักดิ์
ธิวันนำ
๙.๖ ร.อ. ขุนทรัพย์
เอี่ยมสี
๙.๗ นำยน้อม
พงศ์กัญจนำนุกูร
๙.๘ น.ส.เพ็ญศรี
เสมเสริมสุข
๙.๙ นำยพิธำน
เหี้ยมโท้
๙.๑๐ พล.ต. สรัศวิน
โพธิทอง
๙.๑๑ นำงสุวรรณำ
ปิยะบพิตร
๙.๑๒ นำยเอกกมล
แก้วบุปผำ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑๐.๑ พล.อ. จักรภพ
ภูริเดช
๑๐.๒ พล.อ. ปุรณิทธิ์
บุณยมำนพ
๑๐.๓ พล.ท. พิชิต
อ่อนอินทร์
๑๐.๔ พล.ต.อ. อรรถกร
ทิพยโสธร
๑๐.๕ พล.ร.อ. ณัฏฐนันท์
วิเศษสมวงศ์
๑๐.๖ พล.ต.ต. ชัยทัต
บุญขำ
๑๐.๗ พล.ต. จักรชัย
ศรีคชำ
๑๐.๘ พล.ต. ปรมำภรณ์
ฉำยเหมือนวงศ์
๑๐.๙ พล.ต. กิตติ
มหำยศนันท์
๑๐.๑๐ น.อ. รพีพัฒน์
โกติกูล
๑๐.๑๑ พ.อ. พำโชค
เอกมหำชัย
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กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำน
รองประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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อานาจหน้าที่
๑. ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ ให้คำปรึกษำแนะนำ ตลอดจนกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำร
จิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. เป็นไปตำมพระบรมรำโชบำยและสมพระเกียรติ
๑.๒ กำกับดูแลโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตำมที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
๒. คณะกรรมการอานวยการ
๒.๑ กำหนดนโยบำยแนวทำงรูปแบบและกำหนดแผนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน
๙๐๔ วปร. ให้ถูกต้องตำมพระบรมรำโชบำย เหมำะสม และสมพระเกียรติ
๒.๒ มอบหมำยภำรกิจให้คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำดำเนินกำร
๒.๓ อำนวยกำร และติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนงำน จัดกิจกรรมจิตอำสำ
พระรำชทำน ๙๐๔ วปร. ให้เป็นไปอย่ำงสมพระเกียรติ
๒.๔ ดำเนินกำรด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลผลลัพธ์ของกำรจัดกิจกรรมฯ
๓. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานและประสานงาน
๓.๑ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓.๒ วำงแผนงำนอำนวยกำร
๓.๓ มอบหมำยภำรกิจให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำดำเนินกำร
๓.๔ ประสำนและติดตำมเร่งรัดกำรดำเนินงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรเตรียมควำมพร้อม และดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมแผนงำน
๓.๕ ประสำนงำนและจัดทำเอกสำรเชิญผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
ได้พิจำรณำและเสนอรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หรือตำมควำมเหมำะกับกำรจัดกิจกรรม
๓.๖ มอบหมำยและประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ จัดทำสรุปรำยงำนผลเพื่อกรำบบังคมทูลกำรเตรียมกำรและควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรม
ตำมห้วงเวลำ
๓.๘ ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
๓.๙ ประเมินผลงำน
๓.๑๐ กำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาพระราชทานชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข
๔.๑ ดำเนินกิจกรรมโดยใช้หน่วยรำชกำรในพระองค์ โครงกำรพระรำชดำริ และหน่วยทหำร
ในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในท้องถิน่ ที่เกีย่ วข้อง โดยรับข้อมูลจำกประชำชนในท้องถิน่
เป็นผู้เสนอควำมต้องกำรในกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีกำรพัฒนำ เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
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๔.๒ ประสำนกำรดำเนิ นงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม
ควำมพร้อม และดำเนินกำรจัดกิจกรรม รวมทั้งกำรขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยำนพำหนะ ฯลฯ เพื่อให้กำรปฏิบัติให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์
๔.๓ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมบันทึกควำมดี ควบคู่ไปกับกำรดำเนินกำร
๔.๔ ร่วมมือปฏิบัติกับประชำชนในท้องถิ่น เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหำ
ข้อขัดข้องและกำรพัฒนำกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง จนสำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย
๔.๕ สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร รวมทั้งข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำร และคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
๕. คณะกรรมการจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ
๕.๑ จัดวำงรูปแบบในกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ในด้ำนงำนประดิษฐ์ และเผยแพร่
งำนช่ำงฝีมือชำววังและงำนโครงกำรฝีมือศิลปำชีพให้แก่ประชำชน
๕.๒ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมในด้ำนงำนประดิษฐ์และเผยแพร่งำนศิลปำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำให้เป็นประโยชน์ต่อไป
๕.๓ ประสำนกำรดำเนินงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกำรเตรียม
ควำมพร้อมและดำเนินกำรจัดกิจกรรม
๕.๔ กำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ
๖.๑ กำหนดรูปแบบและกำรดำเนินงำนจัดกำรแสดง และกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ
และเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร และ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ตลอดจนโครงกำรในพระรำชดำริต่ำง ๆ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร.
ให้สมพระเกียรติ
๖.๒ ประสำนกำรดำเนิ นงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม
ควำมพร้ อ มและด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรม รวมทั้ ง พิ จ ำรณำและเสนอรำยชื่ อ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม
โดยประสำน กำรปฏิบัติกับคณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำนและประสำนงำน เพื่อประสำนกับผู้ปฏิบัติ
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๖.๓ กำรดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข
๗.๑ ด ำเนิ น งำนเกี่ ย วกั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม และประสำนงำนในกำรให้ บริกำร
กำรจัด กำรทำงกำรแพทย์ ในกำรดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรม ทั้งภำวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤต
ทำงกำรแพทย์ เช่ น จั ด บริ ก ำรหน่ ว ยรัก ษำพยำบำล รวมทั้ งระบบส่ง ต่อผู้ ป่ว ยให้มีป ระสิ ทธิภำพ
และสนับสนุนหน่วยแพทย์ร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ
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๗.๒ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำชุ ม ชนให้ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในกำรดู แ ลสุ ข ภำพและ
กำรสำธำรณสุข
๗.๓ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรปฏิบัติของประชำชนจิตอำสำ
๗.๔ ประสำนกำรดำเนิ นงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม
ควำมพร้อมและดำเนินกำรจัดกิจกรรม
๗.๕ กำรดำเนินกำรอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. คณะกรรมการฝ่ายส่งกาลังและบารุง
๘.๑ พิ จ ำรณำก ำหนดรู ป แบบและด ำเนิ น งำนและกำรรั บ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมจำก
ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำลังพล พัสดุอุปกรณ์ และงบประมำณ ที่ร่วมกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องตำมแผนกำรจัดกิจกรรมในภำพรวม ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
๘.๒ ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำบัญชีรำยกำรสิ่งของ อำหำร เครื่องดื่ม
และอื่น ๆ ที่มีกำรนำมำร่วมสนับสนุนในกำรดำเนินกิจกรรม
๘.๓ ด ำเนิ น งำนร่ ว มกั บ คณะกรรมกำรฝ่ ำ ยพิ ธี แ ละงำนอ ำนวยกำร ในกำรแจกจ่ ำย
กระจำย สิ่งของ อำหำร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่มีกำรนำมำร่วมสนับสนุนในกำรดำเนินกิจกรรม
ให้ ทั่ว ถึงตำมจุดลงทะเบียน จุด สถำนี รวมพล บริกำรต่ำง ๆ และส่วนพระรำชทำนเลี้ยงให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม และพอเพียง
๘.๔ กำรดำเนินกำรส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๙.๑ วำงแผนประชำสัมพันธ์ในทุกช่องทำง แผนกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว และภำพนิ่ง
กำรนำเสนอภำพของกำรจัดกิจกรรม และกำรถ่ำยทอดสดในวันจัดกิจกรรม รวมทั้งออกแบบผลิตสื่อต่ำง ๆ
ได้แก่ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ บทควำม บทสัมภำษณ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ คลิปวิดีโอ
ป้ำยขนำดใหญ่ ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดกิจกรรมให้เข้ำถึงและครอบคลุม
ประชำชนทั่วประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
๙.๒ ออกแบบและจัด ทำเว็บไซต์ รับลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม ทำงอินเทอร์เน็ต
เพื่ออำนวยควำมสะดวก แก่ผู้ที่ประสงค์จ ะเข้ำร่วมกิจกรรม ทั้งในกรุงเทพมหำนคร, ต่ำงจังหวัด
และต่ำงประเทศ รวมทั้งจัด ทำฐำนข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำหรับกำรประมวลผล และจัด ผู้ดูแ ล
ระบบสำรสนเทศ
๙.๓ คัดสรรภำพพระบรมฉำยำลักษณ์และพระฉำยำลักษณ์ และเพื่อดำเนินกำรเผยแพร่
๙.๔ วำงแผนกำรถ่ำยทอดสดกิจกรรม และจัดทำบทพูดของพิธีกร
๙.๕ ประสำนกำรดำเนิ นงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม
ควำมพร้อมและดำเนินกำรจัดกิจกรรม
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หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๙.๖ อ ำนวยกำรและด ำเนิ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ ก ำรจั ด กิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตำมแผน
กำรจัดกิจกรรม ด้วยควำมเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
๙.๗ จั ด ท ำสรุ ป รำยงำนผลเพื่ อ กรำบบั ง คมทู ล กำรเตรี ย มกำรและควำมพร้ อ ม
กำรจัดกิจกรรม ตำมห้วงเวลำที่เหมำะสม
๙.๘ ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑๐.๑ จัด ทำแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยพื้นที่ เส้นทำงและบุคคล แผนเผชิญเหตุ
แผนฉุกเฉิน กำรควบคุมบังคับบัญชำ กำรติดต่อสื่อสำร รวมทั้งกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจร
ของประชำชนในเส้นทำงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกิจกรรม
๑๐.๒ อำนวยกำรและควบคุมกำรปฏิบัติให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมทั้งเตรียมกำร
และแก้ไขปัญหำ และข้อขัดข้องต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
๑๐.๓ ประสำน ด ำเนิ น งำนกับ คณะกรรมกำรฝ่ ำยต่ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องในกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ
๑๐.๔ ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ ค ณะกรรมกำรกำรจั ด กิ จกรรมโครงกำรจิ ต อำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. มี อ ำนำจ
ในกำรแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำร และคณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสม จั ด กำรประชุ ม เตรี ยมกำร
ดำเนิ น กำรตำมอำนำจหน้ ำที่ และประสำนกำรปฏิบัติต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครั ฐ
และเอกชน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสมพระเกียรติ เพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงค์และตำมพระบรมรำโชบำย
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
รำชเลขำนุกำรในพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั

