คาสั่ง เรือนจาจังหวัดพิจิตร
ที่
/2556
เรื่อง กาหนดหน้าที่เจ้าพนักงานในการระงับเหตุร้าย
-----------------------------------------------ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ด่วนที่สุด ที่ มท 1005/ว 34 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2529 เรื่อง แผนปูองกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจา/ทัณฑสถาน ได้กาหนดวิธีการในการปูองกันและระงับ
เหตุร้ายให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้แก่เรือนจา/ทัณฑสถาน นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนปูองกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจา/ทัณฑสถานของกรม
ราชทัณฑ์ดังกล่าว เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจะได้ปฏิบัติได้ทันที จึงกาหนดให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
แผนการปูองกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจาฯ ของเรือนจาจังหวัดพิจิตร ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
1. กองอานวยการระงับเหตุ (ฝ่ายราชทัณฑ์)
1.1 ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพิจิตร
เป็นผู้อานวยการ
1.2 หัวหน้าฝุายควบคุมและรักษาการณ์
เป็นผู้ช่วย
1.3 หัวหน้าฝุายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
1.4 หัวหน้าฝุายทัณฑปฏิบัติ
เป็นผู้ช่วย
1.5 หัวหน้าฝุายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เป็นผู้ช่วย
1.6 หัวหน้าฝุายสวัสดิการผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
1.7 หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ ไป
เป็นผู้ช่วย/เลขานุการ
1.8 หัวหน้างานธุรการ
เป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่วางแผน แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. หน่วยติดต่อประสานงานและสนับสนุน
ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานและดาเนินการออกคาสั่งตามที่กองอานวยการได้สั่งการและ
ให้อยู่ประจาปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่กาหนดไว้ตลอดเวลา รวมทั้งให้การสนับสนุนต่าง ๆ ให้แก่เจ้าพนักงานผู้
ปฏิบัติหน้าที่ภายใน ขณะที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น รักษาอาคารสถานที่บริเวณตึกอานวยการ โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บ
รักษาอาวุธปืน กระสุนปืน และให้จ่ายอาวุธปืนและอาวุธอื่น ๆ ให้แก่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ระงับปราบปราม
โดยมี
2.1 นายถวัลย์ บัวสละ
เป็นหัวหน้า
2.2 นายถนอม พงษ์ไพศาล
เป็นผู้ช่วย
2.3 นายวินัย พัดด้วง
เป็นเจ้าหน้าที่

-2เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นให้ดาเนินการแจ้งเหตุเพื่อขอกาลังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
รายงานกรมราชทัณฑ์ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
ที่ทางาน
มือถือ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
0-5661-1034
08-9203-0455
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (1)
0-5661-2444
08-9203-2699
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (2)
0-5661-1722
08-9203-2707
4. รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจิตร 0-5661-1345
08-5731-7815
5. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองพิจิตร 0-5661-1365
08-7839-7979
6. สถานีดับเพลิง
0-5661-1306
7. โรงพยาบาลพิจิตร
0-5661-1355
ติดต่อกรมราชทัณฑ์
ที่ทางาน
มือถือ
1. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
0-2967-3333-4
08-9922-4359
2. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายบริหาร 0-2967-3322
08-1973-6599
3. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายพัฒนา
4. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายวิชาการ 0-2967-6143-4
08-1828-3563
5. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายปฏิบัติการ
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา
0-2967-3344-5
08-1926-6287
7. เลขานุการกรมราชทัณฑ์
0-2967-3300
08-5678-2332
8. ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์
0-2967-2402
08-1812-5202
9. ศูนย์ปฏิบัติการเรือนจากลางประจาเขต 6 0-5531-2715
08-1740-7696
3. หน่วยควบคุมผู้ต้องขังที่ไม่เกี่ยวข้อง
เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นให้เจ้าพนักงานผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทาหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้าย ไปอยู่ในบริเวณที่ควบคุม เช่น เรือนนอนหรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย และรักษาอาคารสถานที่ภายใน เช่น โรงงาน เรือนนอน ฯลฯ โดยให้ผู้ทาหน้าที่หัวหน้าจัดแบ่งกาลัง
ในความรับผิดชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดระหว่างมีเหตุร้าย
3.1 นายวินัย ก๊กมาศ
เป็นหัวหน้า
3.2 นายมานิต หนูเทศ
เป็นผู้ช่วย
3.3 นายโอกาศ เสตเตมิย์
เป็นเจ้าหน้าที่
3.4 นายสนอง ไกรสร
เป็นเจ้าหน้าที่
3.5 นายสุทิ จันทร์ชาวนา
เป็นเจ้าหน้าที่
3.6 นายกิตติศักดิ์ แสงบัวแก้ว
เป็นเจ้าหน้าที่

4. หน่วยรักษาการณ์ประตู
เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ให้พนักงานผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับผิดชอบบริเวณควบคุมการผ่าน
เข้า - ออกประตูของหน่วยกาลังภายนอกและการตรวจตราสอดส่องบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่ให้
เข้าไปบริเวณเรือนจา ขณะมีเหตุร้าย
4.1 นายธีรชัย เรืองรุ่ง
เป็นหัวหน้า
4.2 นายสุรชัย บุญฑริก
เป็นเจ้าหน้าที่
4.3 นายสุกิจ ถนอมแก้ว
เป็นเจ้าหน้าที่
4.4 นายพุทธวรรณ มั่นปาน
เป็นเจ้าหน้าที่
5. หน่วยรักษาการณ์ภายใน
เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ให้เจ้าพนักงานผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ทาหน้าที่ควบคุมสถานการณ์หรือ
ระงับปราบปรามให้เหตุการณ์ยุติได้โดยเร็ว และให้ผู้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าจัดแบ่งกาลังเข้ารักษาการณ์ภายใน
เรือนจาตามความเหมาะสม
5.1 นายทองอินทร์ สารธิเสน
เป็นหัวหน้า
5.2 นายสหรัฐ สุขพันธ์
เป็นผู้ช่วย
5.3 นายสนอง ไกรสร
เป็นเจ้าหน้าที่
5.4 นายสุชาติ ยาประสิทธิ์
เป็นเจ้าหน้าที่
5.5 นายณรงค์ นาคมี
เป็นเจ้าหน้าที่
5.6 นายเจียร กวางเฮง
เป็นเจ้าหน้าที่
5.7 นายวิโรจน์ อินทร์จาด
เป็นเจ้าหน้าที่
5.8 นายนิคม หวังดี
เป็นเจ้าหน้าที่
5.9 นายนิคม จันทร์ทับ
เป็นเจ้าหน้าที่
5.10 นายวิรัตน์ บุญศรี
เป็นเจ้าหน้าที่
5.11 นายพุทธวรรณ มั่นปาน
เป็นเจ้าหน้าที่
5.12 นายเทิดไทย พิมพ์สวัสดิ์
เป็นเจ้าหน้าที่
5.13 นายเฉลิมฤทธิ์ หรรษสุข
เป็นเจ้าหน้าที่
5.14 นายจุน วงษา
เป็นเจ้าหน้าที่
5.15 นายภูวเดช จันทร์ประดิษฐ์ เป็นเจ้าหน้าที่
และให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝุายราชทัณฑ์ โดย
ให้คอยฟังคาสั่งจากกองกาลังระงับเหตุ
5.12 นายบุญธรรม จูมาศ
เป็นหัวหน้าชุด
5.13 นายธีรชัย เรืองรุ่ง
เป็นผู้ช่วย
5.14 นายบุญชู กันทะษา
เป็นผู้ช่วย
5.15 นายจรูญศักดิ์ ขุนสม
เป็นเจ้าหน้าที่
5.16 นายกมล พึ่งศรี
เป็นเจ้าหน้าที่
5.17 นายเยอฬาร คนขยัน
เป็นเจ้าหน้าที่

6. หน่วยปฏิบัติงานภายในแดนหญิง
เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นภายในเรือนจาฯ ให้พนักงานหญิงของเรือนจารีบรุดเข้าไปควบคุม
เหตุการณ์ภายในแดนโดยทันที ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นภายในบริเวณแดนหญิงหรือ แดนใดก็ตามและให้
ผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้ารายงานเหตุการณ์ให้ผู้มีอานาจสูงสุดในขณะนั้นทราบ ทุกระยะและคอยรับคาสั่งอยู่
ตลอดเวลา โดยมี
6.1 นางจินตนา เกษม
เป็นหัวหน้า
6.2 นางพัทธ์ธีรา โชควรเลิศธนนท์ เป็นผู้ช่วย
6.3 นางพรทิพย์ รัตนเล้ารุ่งเรือง
เป็นเจ้าหน้าที่
6.4 นางสาวทัศนียา เถาว์วัลย์
เป็นเจ้าหน้าที่
6.5 นางทัศนีย์ ชมประเสริฐ
เป็นเจ้าหน้าที่
6.6 นางกนกวรรณ รอดหิรัญ
เป็นหัวหน้าที่
6.7 นางสาวณัฐชยา ฝูายแสน
เป็นเจ้าหน้าที่
6.8 นางสาวจารุวรรณ ขมินทกูล เป็นเจ้าหน้าที่
6.9 นางสาวปณิศา จิตร์ตระกูล
เป็นเจ้าหน้าที่
7. หน่วยยานยนต์และซ่อมบารุง
เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นภายในเรือนจาฯ ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ ประจาบริเวณหมวด
ยานพาหนะ เพื่อทาหน้าที่ขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือซ่อมบารุงไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ระหว่างที่มีเหตุร้าย หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น ไฟฉายขนาดใหญ่ (สปอตไลท์) ฯลฯ ประกอบด้วย
7.1 นายจักรกฤช พรหมมายน
เป็นเจ้าหน้าที่
7.2 นายอัครา สิงห์สถิตย์
เป็นเจ้าหน้าที่
7.3 นายธีธชั คนดี
เป็นเจ้าหน้าที่
8. หน่วยรักษาการณ์ด้านนอก
8.1 นายสมพงษ์ ปกสุข
8.2 นายสุรินทร์ พรหมมินทร์
8.3 นายปัญญา สมบัติไพบูลย์
8.4 นายมานพ ผลประเสริฐ
8.5 นายจรูญศักดิ์ ขุนสม
8.6 นายชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ไพบูลย์

เป็นหัวหน้า
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่

9. หน่วยควบคุมภายในแดนควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารเสพติด (ชาย)
9.1 นายทองอินทร์ สารธิเสน
เป็นหัวหน้า
9.2 นายพูนลาภ พรหมมายน
เป็นเจ้าหน้าที่
9.3 นายแสนศักดิ์ ศรีสังข์
เป็นเจ้าหน้าที่
9.4 นายเสฎฐวุฒิ เรือนติปิน
เป็นเจ้าหน้าที่
9.5 นายชัชวาลย์ พันธ์ศรี
เป็นเจ้าหน้าที่

10. หน่วยควบคุมภายในแดนควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์สารเสพติด (หญิง)
10.1 นางกนกพร นาคมี
เป็นหัวหน้า
10.2 นางสาวผุสดี เนียมวงษ์
เป็นเจ้าหน้าที่
10.3 นางวิมลรัตน์ วังล้อม
เป็นเจ้าหน้าที่
11. หน่วยดูแลอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มบริการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
11.1 นายบุญธรรม จูมาศ
11.2 นายภูวเดช จันทร์ประดิษฐ์
11.3 นางทิพวัลย์ กลั่นแสง
11.4 นางรุ้งลาวัลย์ สังกรณ์

เป็นหัวหน้า
เป็นผู้ช่วย
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่

12. ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สารวจและจัดทารายชื่อเจ้าพนักงานในคาสั่งนี้ ให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล เช่น มีการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
13. ให้เจ้าพนักงานเรือนจาทุกนายลงนามรับทราบคาสั่งนี้และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
คาสั่งเรือนจาใดที่มีลักษณะเดียวกันและขัดแย้งกับคาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
14. ให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ประชุมปรึกษาหารือและกาหนดวัน เวลา ฝึกซ้อมแผนนี้อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และก่อนการซ้อมให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ เป็นการล่วงหน้า 15 วัน เพื่อกรม
ราชทัณฑ์จักได้ส่งผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาสังเกตการณ์ฝึกซ้อมต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2556

(นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์)
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพิจิตร

คาสั่ง เรือนจาจังหวัดพิจิตร
ที่
/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยของเรือนจาจังหวัดพิจิตร
-----------------------------------------------เพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาการเกิดเหตุร้ายภายในเรือนจาจังหวัดพิจิตร ทาให้เกิดการเสียหาย
แก่กิจการของทางเรือนจาฯ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการและของเจ้าพนักงาน
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 11 ออกตามความในมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 จึงกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
1. ฝ่ายอานวยการดับเพลิง ได้แก่
1.1 ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพิจิตร
1.2 หัวหน้าฝุายทุกฝุาย

เป็นผู้อานวยการดับเพลิง
เป็นผู้ช่วย

2. ฝ่ายดับเพลิง ได้แก่
2.1 หัวหน้าฝุายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
2.2 หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ ไป
2.3 หัวหน้าฝุายทัณฑปฏิบัติ
2.4 หัวหน้าฝุายสวัสดิการผู้ต้องขัง
2.4 เจ้าหน้าทีฝ่ ุายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
2.5 เจ้าหน้าที่ฝุายบริหารทั่วไป
2.6 เจ้าหน้าที่ฝุายสวัสดิการผู้ต้องขัง

เป็นหัวหน้า
เป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วย
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่

3. ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง ได้แก่
3.1 หัวหน้าฝุายควบคุมและรักษาการณ์
3.2 หัวหน้างานควบคุม
3.3 หัวหน้างานรักษาการณ์
3.4 เจ้าหน้าที่ฝุายควบคุมฯ ทุกคน

เป็นหัวหน้า
เป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วย
เป็นเจ้าหน้าที่

4. ฝ่ายขนย้ายเอกสารและสิ่งของจาเป็น ได้แก่
4.1 เอกสารและสิ่งของจาเป็นของฝุายบริหารทั่วไป
4.1.1 หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
4.1.2 หัวหน้างานธุรการ
4.1.3 หัวหน้างานการเงินงบประมาณ

เป็นหัวหน้า
เป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วย
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4.1.4 หัวหน้างานพัสดุงบประมาณ
เป็นผู้ช่วย
4.1.5 เจ้าหน้าที่ฝุายบริหารทั่วไปทุกคน
เป็นเจ้าหน้าที่
4.2 เอกสารและสิ่งของจาเป็นของฝุายทัณฑปฏิบัติ
4.2.1 หัวหน้าฝุายทัณฑปฏิบัติ
เป็นหัวหน้า
4.2.2 หัวหน้างานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
4.2.3 หัวหน้างานจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
4.2.4 เจ้าหน้าที่ฝุายทัณฑปฏิบัติทุกคน
เป็นเจ้าหน้าที่
4.3 เอกสารและสิ่งของจาเป็นของฝุายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
4.3.1 หัวหน้าฝุายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
เป็นหัวหน้า
4.3.3 หัวหน้างานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
4.3.2 หัวหน้างานการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เป็นผู้ช่วย
4.3.4 เจ้าหน้าที่ฝุายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทุกคน
เป็นเจ้าหน้าที่
4.4 เอกสารและสิ่งของจาเป็นของฝุายควบคุมผู้ต้องขัง
4.4.1 หัวหน้าฝุายควบคุมผู้ต้องขัง
เป็นหัวหน้า
4.4.2 หัวหน้างานควบคุม
เป็นผู้ช่วย
4.4.3 หัวหน้างานรักษาการณ์
เป็นผู้ช่วย
4.4.4 เจ้าหน้าที่ฝุายควบคุมฯ ทุกคน
เป็นเจ้าหน้าที่
4.4 เอกสารและสิ่งของจาเป็นของฝุายสวัสดิการ
4.4.1 หัวหน้าฝุายสวัสดิการผู้ต้องขัง
เป็นหัวหน้า
4.4.2 หัวหน้างานสวัสดิการฯ
เป็นผู้ช่วย
4.4.3 หัวหน้างานสูทกรรม
เป็นผู้ช่วย
4.4.4 เจ้าหน้าที่ฝุายสวัสดิการฯ ทุกคน
เป็นเจ้าหน้าที่
5. ฝ่ายแจ้งเหตุและติดต่อประสานงาน ได้แก่
5.1 หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ ไป
5.2 หัวหน้างานธุรการ
5.3 เจ้าหน้าที่ฝุายบริหารฯทุกคน

เป็นหัวหน้า
เป็นผู้ช่วย
เป็นเจ้าหน้าที่

6. ฝ่ายยานพาหนะและสาธารณูปโภค ได้แก่
6.1 หัวหน้าฝุายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
5.1 หัวหน้างานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
5.2 หัวหน้างานพัสดุ
5.3 เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ
5.4 พนักงานขับรถยนต์

เป็นหัวหน้า
เป็นผู้ช่วย
เป็นผู้ช่วย
เป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่

-37. หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมราชทัณฑ์ ที่จะติดต่อและประสานงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ที่ทางาน
มือถือ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร(นายจักรินฯ) 0-5661-1034
08-9203-0455
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (1)(นายวัชระฯ) 0-5661-2444 08-9203-2699
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (2)(นางฉัตรพรฯ) 0-5661-1722 08-9203-2707
4. รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจิตร(พ.ต.อ.จรวยฯ)0-5661-3870
08-19622807
5. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองพิจิตร 0-5661-1365
08-4594-0660
6. สถานีดับเพลิง
0-5661-1306
7. โรงพยาบาลพิจิตร
0-5661-1355
ติดต่อกรมราชทัณฑ์
1. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
2. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายบริหาร
3. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายพัฒนา
4. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายวิชาการ
5. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝุายปฏิบัติการ
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา
7. เลขานุการกรมราชทัณฑ์
8. ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์
9. ศูนย์ปฏิบัติการเรือนจากลางประจาเขต 6

ที่ทางาน
0-2967-3333-4
0-2967-3355
0-2967-3322
0-2967-3336
0-2967-6143
0-2967-3344-5
0-2967-3300
0-2967-2405

มือถือ
08-1816-8140
08-9920-5354
08-9968-1139
08-1824-2830
08-1973-6599
08-1926-6287
08-4752-1408
08-1913-6294

0-5531-2715

08-1740-7696

อนึ่ง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ประตูเรือนจาเปิดประตูให้รถดับเพลิง ช่างภาพหรือสื่อมวลชนและ
บุคคลภายนอกเข้าไปภายในเรือนจาโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รบั คาสั่งจากผูบ้ ัญชาการเรือนจาหรือผู้รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจาหรือพัศดีเวร แล้วแต่กรณี เท่านั้น

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่เรือนจาฯ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของ
เรือนจาฯ ที่แนบท้ายคาสั่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาสั่งใดขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ให้ยกเลิกและ ใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2556

(นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์)
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพิจิตร

คาสั่งเรือนจาจังหวัดพิจิตร
ที่
/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-----------------------------------------------ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้กาหนดตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 11 ออกตามความในมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายอานวยการบริหารความเสี่ยง
ให้มีหน้าที่นานโยบายการบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจาปี พ.ศ.2555 มาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กรที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
เรือนจาฯด้วยการกากับดูแล กาจัด/ควบคุม/ถ่ายโอน/ยอมรับปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการ
บูรณาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กรตามที่กรมราชทัณฑ์กาหนด
1.1 ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพิจิตร
เป็นผู้อานวยการ
1.2 หัวหน้าฝุายควบคุมผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
1.3 หัวหน้าฝุายพัฒนาผู้ต้องขัง
เป็นผู้ช่วย
1.4 หัวหน้าฝุายทัณฑปฏิบัติ
เป็นผู้ช่วย
1.5 หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วย/เลขานุการ
1.6 หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์
เป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเลขานุการ
2. ฝ่ายดาเนินงาน
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในฝุายที่สังกัดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่กรมราชทัณฑ์กาหนด
2.1 นายถวัลย์
บัวสละ
เป็นหัวหน้า
2.2 นายทองอินทร์
สารธิเสน
เป็นผู้ช่วย
2.3 นายอดุลย์
ประพฤติธรรม
เป็นผู้ช่วย
2.4 นายบุญชู
กันทะษา
เป็นผู้ช่วย
2.5 นายสุรินทร์
พรหมมินทร์
เป็นผู้ช่วย
2.8 นางทัศนีย์
ชมประเสริฐ
เป็นผู้ช่วย

-22.14 นางกนกวรรณ

รอดหิรัญ

เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

ทัง้ นี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทาการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กาหนดจัดประชุมวางแผน ในส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ฝุายที่สังกัด และรายงานให้ผู้บัญชาการฯทราบเพื่อรายงานกรมราชทัณฑ์ตามที่กาหนดต่อไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2555

(นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์)
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพิจิตร

