กรอบการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการด้านงาน นศท. (รด.จิตอาสา)
๑. นโยบาย : ใช้ป ระโยชน์จาก นศท. ในงานด้านมวลชนที่เป็นรูปธรรม งานจิตอาสา
ช่วยเหลือประชาชน เช่น งานบาเพ็ญประโยชน์สถานที่สาคัญในพื้นที่ เป็นต้น งานบรรเทาสาธารณภัย
และการสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนงานของ คสช. และรัฐบาล
๒. กรอบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย : ให้ ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ดาเนินการ
ดังนี้
๒.๑ จัดตั้งองค์กร นศท. : ที่เป็นรูปธรรม สามารถควบคุมได้ ติดต่อได้ ใช้งานได้จริง
พร้ อ มที่ จ ะเป็ น นศท. แกนน า ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยทหาร หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ในการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยใช้ชื่อ “รด. จิตอาสา”
แล้วต่อด้วย เขต/อาเภอ ตามภูมิลาเนาที่ตั้ง และกากับด้วยหน่วยที่รับผิดชอบ
๒.๑.๑ ให้ดาเนินการโดยเร็วที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกภาคปกติปีการศึกษา
๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒.๑.๒ คัดเลือกสถานศึกษาวิชาทหารที่มีความพร้อม และ ผกท. ที่มีความ
เข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมโดยคานึงถึงที่ตั้งสถานศึกษา เขต และอาเภอ ของพื้นที่การปกครองเพื่อความสะดวก
ในการทางานร่วมกัน
๒.๑.๓ คั ดเลื อก นศท. ที่ มี ความสมัค รใจ มี จิต สาธารณะ มีค วามพร้ อ ม
และเสียสละ โดยคานึงถึง คุณภาพมากกว่าปริมาณเข้ามาอยู่ในองค์กร รด.จิตอาสา
๒.๑.๔ จัดตั้งองค์กร นศท. ตามจานวนที่สมัครใจ ในลักษณะชุดปฏิบัติการ
(๔ - ๖ นาย), หมู่ (๑๑ - ๑๒ นาย), หมวด (๕๐ นาย), กองร้อย (๑๕๐ – ๒๐๐ นาย) และ กองพัน
(๔๕๐ –๖๐๐ นาย) โดยกาหนดให้ ๑ สถานศึกษาวิชาทหารต้องมีอย่างน้อย ๑ องค์กร
๒.๑.๕ จั ด ให้ ค รู ฝึ ก ของ ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
และผู้ประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานกับเขตหรืออาเภอในการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๑.๖ ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งองค์กร นศท.
(รด.จิตอาสา) ในความรับผิดชอบ รายงานให้ นรด. ทราบโดยเร็วที่สุด
๒.๑.๗ จัดตั้งข่ายการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ (line)
เฟสบุ๊ค (Facebook) ฯลฯ
๒.๑.๘ มี ส ถานที่ ส าหรั บการพบปะพูด คุย การประชุ มหารื อแบบไม่เ ป็ น
ทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือวางแผนงานร่วมกัน
๒.๒ การฝึกอบรม
๒.๒.๑ อบรม นศท. (ที่จัดตั้งแล้ว) เกี่ยวกับ
- บทบาทและความสาคัญของ นศท. ต่อความมั่นคงของชาติ
- ฝึกอบรมหลักสูตร นศท. บรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร นศท. จราจร
และหลักสูตร นศท. พยาบาล เป็นต้น ให้พร้อมสาหรับการช่วยเหลือประชาชน
- อบรมการสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ , Roadmap ของ คสช.
และผลงานของรัฐบาล โดยใช้แนวทางที่ นรด. กาหนด

๒.๒.๒ มอบประกาศนียบัตรหรือมอบเครื่องหมายให้กับ นศท. ที่อยู่ในองค์กร
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเกิดความแตกต่างจาก นศท. ทั่วไป เช่น เครื่องหมายแถบสีฟ้าติดที่อิน ทรธนู
เครื่องแบบ นศท.
๒.๓ การใช้งาน นศท. (๕ กลุ่มงาน)
๒.๓.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น กิ จกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
๒.๓.๒ งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของ นศท. (รด.จิตอาสา)
เช่ น กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ ส ถานที่ ส าคั ญ โบราณสถาน วั ด ชุ ม ชน การช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
การจราจร (รด.จิตอาสาจราจร) เป็ นต้น รวมทั้งงานที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิล ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
๒.๓.๓ งานการบรรเทาสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม,
พายุ, ดินโคลนถล่ม, น้าท่วมฉับพลัน เป็นต้น โดยใช้ ชป., รด.จิตอาสา ที่ฝึกอบรมแล้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
หรือร่วมกับหน่วยอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่อยู่ในขีดความสามารถ และปลอดภัย
๒.๓.๔ งานสร้างการรับรู้ : (Roadmap ของ คสช., ผลงานของรัฐบาล,
ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ) โดยให้ มีการอบรม รด.จิตอาสา ให้ มีความรู้และมีข้อมูล ที่ ถูกต้องก่อนนาไปขยายผล
สู่ประชาชน ทั้งนี้ รด.จิตอาสา ดาเนินการร่วมกับ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. หรือหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่
๒.๓.๕ งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ : โดย รด.จิตอาสา จัดกิจกรรม
ขึ้นเองตามแนวความคิด หรือการเข้าร่วมกับ ชป.มวลชน ของหน่วยทหารที่รั บผิดชอบพื้นที่ หรือการให้
ความร่วมมือศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
๒.๔ การรายงานผลการปฏิบัติ
๒.๔.๑ รายงานทันทีในระหว่างการทากิจกรรมด้วยสื่ อโซเชียล เช่น line
Facebook, เว็บไซต์หน่วย
๒.๔.๒ รวบรวมรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ นรด. (ผ่าน กฝศ.นรด.)
ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
๒.๕ การประเมินผล
๒.๕.๑ ประเมินผลองค์กร นศท. ที่จัดตั้ง ตามแบบประเมินผล ที่ นรด. กาหนด
๒.๕.๒ ผู้ประเมิน : ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็นผู้จัดคณะกรรมการประเมินผล
และรายงานให้ นรด. ทราบ
๒.๖ รางวัลและการเชิดชูเกียรติ : กาหนดมอบรางวัลให้กับ องค์กร นศท. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้
๒.๖.๑ โล่รางวัลสาหรับองค์กร นศท. ที่ผ่านการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม
๒.๖.๒ เข็มเชิดชูเกียรติสาหรับ ผกท. และ นศท. ที่ทาหน้าที่ผู้นาองค์กรที่
ผ่านการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม
๓. การประชาสัมพันธ์
๓.๑ ให้ ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ทาการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการตาม
นโยบาย ผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง

๓.๒ กกร.นรด. วางแผนด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ และรวบรวมรายงานให้
ผบ.ทบ. ทราบ ตามห้วงเวลา ที่เหมาะสม
๔. ข้อเน้นย้้า
๔.๑ ให้แต่งเครื่องแบบ นศท. หรือ เสื้อยืดคอกลมแขนยาวตามที่ นรด. ออกแบบให้
ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
๔.๒ คานึงถึงความปลอดภัยของ นศท. เป็นสาคัญ
๔.๓ ข้อมูลที่ต้องการให้ นศท. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต้องผ่านการกลั่นกรองจนมี
ความถูกต้อง และไม่เป็นอันตรายต่อ นศท.
๔.๔ ผกท. และครูฝึกที่รับผิดชอบต้องกากับดูแลการปฏิบัติขององค์กร นศท. อย่างใกล้ชิด

บัญชีคุม รด.จิตอาสา เขต/อ้าเภอ........................................................
ศสร., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ............................................
สัสดีเขต/อ้าเภอ(ยศชื่อ-สกุล)......................................................โทรศัพท์
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