
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “หนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ส ำคัญยิ่ง ในกำรที่จะท ำให้คนเรำมีควำมก้ำวหน้ำ  เพรำะว่ำมนุษย์  
ทุกคนเกิดมำแล้วต้องหัด  ต้องเรียน  ทั้งในทำงกำยทั้งในทำงใจ  เพื่อที่จะมีควำมสำมำรถและ
มีควำมรู้ที่จะด ำรงชีพได้  มนุษย์นี้ต่ำงกับสัตว์ทั้งหลำยทั้งปวง ก็โดยที่ได้ใช้ปัญญำ  ใช้
ควำมคิด      ใช้สมอง  มำท ำให้ควำมก้ำวหน้ำไกลมำกกว่ำสภำพที่เกิดมำเป็นกำยคน” 

 “หนังสือนี้ ถ้ำดูในทำงพัฒนำ ในทำงควำมก้ำวหน้ำของมนุษย์ เพื่อให้ชีวิตของตน
สำมำรถที่จะมีควำมมั่นคงนั้น จึงมีควำมส ำคัญไม่ใช่น้อย เพรำะว่ำเป็นแหล่งของควำมรู้ที่จะ 
ค้ ำจุนเรำให้มีชีวิตได้ ให้มีควำมสุขได้” 

 

 

       พระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ 

ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  “ หนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งควำมรู้ต่ำงๆ นักปรำชญ์ในสมัยโบรำณได้ใช้หนังสือบันทึก
ควำมรู้และควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้  เป็นสมบัติตกทอดมำถึงสมัยปัจจุบัน       
เป็นอันมำกเช่น กฎเกณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เป็นต้น เพรำะควำมรู้ของคน    
ในสมัยโบรำณนั้นเกิดจำกกำรสังเกต เขำเหล่ำนั้นได้สังเกต ควำมเป็นไปของโลก และจดจ ำ
ข้อควำมต่ำงๆ ในแง่ควำมคิดเห็นของเขำไว้ คนสมัยต่อมำได้อ่ำนข้อควำมเหล่ำนั้นจะติดตำม
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมท ำให้ควำมรู้ ของมนุษย์กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ” 
 
 
 

พระราชด ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 



 

 

ค ำน ำ 
 
  "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์ด าเนินตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก เพ่ือพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
"ห้องสมุดพร้อมปัญญา" อย่างต่อเนื่อง  โดยได้จัดท าโครงการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทุกปี อย่างน้อย ปีละ ๒ แห่ง       
ซึ่งจะคัดเลือกจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน       
พ.ศ. ๒๕๕๐  และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทรงงาน โดยจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน และประสานงานร่วมกับ  
กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง ในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ        
ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา เรือนจ า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการเตรียมการรับเสด็จ และการ
ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความพร้อม ซึ่งมีรายละเอียดในการเตรียมการด้านต่างๆ เป็นการเฉพาะ เช่น ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านการให้บริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบุคลากร เป็นต้น  หากเป็นเรือนจ า/ทัณฑสถาน      
ที่อยู่ห่างไกล การติดต่อประสานงานก็จะเกิดความล่าช้า อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ 
  กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดท าคู่มือเตรียมการพิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ า/ทัณฑสถาน ขึ้น     
โดยได้รวบรวมรายละเอียดการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดในด้านต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการเตรียมการ
รับเสด็จทุกขัน้ตอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรือนจ า/ทัณฑสถาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมการพิธีเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย ต่อไป   
 
        ส านักพัฒนาพฤตินิสัย 
                     กรมราชทัณฑ์ 



 

 

สำรบัญ 
 

                หน้า 
   
ความเป็นมาของ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”      ๑  
 

การด าเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้มีความพร้อมส าหรับพิธีเปิด ๓ 
  - ด้านอาคารสถานที่      ๓ 
 - ด้านการให้บริการ       ๑๐ 
 - ด้านทรัพยากรสารสนเทศ      ๑๑ 
 - ด้านบุคลากร        ๑๑ 
 

การเตรียมการภายนอกห้องสมุด และบริเวณโดยรอบเรือนจ า/ทัณฑสถาน  ๑๒ 
  - แนวรั้วด้านหน้าก าแพงเรือนจ า และแนวรั้วเรือนจ า   ๑๒ 
 - อาคารที่ท าการเรือนจ า       ๑๒ 
 - ประตูเรือนจ า        ๑๓ 
 - ที่จอดรถ        ๑๓ 
 - ถนนภายในเรือนจ า      ๑๓ 
 - แนวก าแพงเขตแดนภายในเรือนจ า    ๑๔ 
 - การจัดตกแต่งภูมิทัศน ์เส้นทางเสด็จพระราชด าเนินผ่าน  ๑๔ 
 - ห้องสรง        ๑๕ 
 - ต้นจ าปีสิรินธร       ๑๖ 
 - นิทรรศการ/กิจกรรม เพื่อทอดพระเนตร    ๑๗ 
 - รายงานผลการด าเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  ๑๗ 
 - ของที่ระลึกส าหรับทูลเกล้าฯ ถวาย และสิ่งของพระราชทาน  ๑๘ 
 - ห้องฉายพระฉายาลักษณ ์หรอืจุดฉายพระฉายาลักษณ์  ๑๘ 
 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงรับ - ส่งเสด็จฯ    ๑๙ 
 

การเตรียมการรับเสด็จ        ๒๐ 
 

ภาคผนวก         ๒๔ 
 



 

“ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” 
 

ควำมเป็นมำ  

  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นมา กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน จัดให้มี
ห้องสมุด หรือสถานที่ให้บริการด้านการอ่านหนังสือ เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสด้านการอ่าน  ผ่อนคลาย   
ความตึงเครียด จึงท าให้เรือนจ า/ทัณฑสถานเริ่มให้บริการห้องสมุด แต่การด าเนินงานก็ท าตามสภาพของ
เรือนจ า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น  ไม่มีงบประมาณด าเนินการหรือ
อุดหนุน ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านบรรณารักษ์ ขาดแคลนสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยเฉพาะหนังสือดีมีคุณภาพ วัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นก็ตามแต่จะจัดหาได้ ด้านอาคารสถานที่ส่วนใหญ่จัดไว้เป็น
มุมการอ่าน หรือเป็นห้องขนาดเล็กไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ใช้เก็บหนังสือให้ผู้ต้องขังยืมอ่าน บรรยากาศ
ห้องสมุดไม่เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ รูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
บรรณารักษ์และระบบห้องสมุดสากล 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่ งตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ  ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพ           
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายพัฒนาห้องสมุดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน     
อย่างจริงจัง เพ่ือให้เรือนจ ามีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับ
กลุ่มเป้าหมายได้ตามบทบาท และภารกิจของห้องสมุด โดยน้อมน าแนวพระราชด าริและพระราชปณิธาน      
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะท าให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสืออ่านออก
เขียนได้ ให้ทุกคนรักการอ่านการเขียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีโอกาสหาความรู้จากการอ่าน
หนังสือ มาด าเนินการให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “ปรับปรุงห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยความร่วมมือระหว่าง ๔ องค์กร
หลัก ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส านักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอื่นๆ  
  กรมราชทัณฑ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานชื่อห้องสมุด ว่า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” มีความหมายว่า “ถึงพร้อมด้วยปัญญา”  โดยได้รับ  
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ในการเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ า
อ าเภอธัญบุรี เป็นแห่งแรกในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖  และต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น     
๑๘ แห่ง 
 “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
กรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุม และการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีกลับสู่สังคม โดยมีบทบาท
ส าคัญในการจัดบริการรองรับการจัดการศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการแสวงหา การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

๑ 



 

   

  รายชื่อ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี        
พระมหากรุณา เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดด้วยพระองค์เอง จ านวน ๑๘ แห่ง 
 

ล ำดับที ่ ห้องสมุด ปีที่เสด็จฯ ทรงเปิด 
๑   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๒   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าจังหวัดน่าน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๓   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
๔   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าจังหวัดน่าน                            

  (สาขาเรือนจ าช่ัวคราวเขาน้อย) 
๖ มกราคม ๒๕๔๙ 

๕   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงกลาง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๖   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ ากลางคลองเปรม ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
๗   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

๘   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าพิเศษธนบุรี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๙   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

๑๐   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ ากลางสมุทรสงคราม ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๑๑   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าช่ัวคราวเขากลิ้ง ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
๑๒   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ ากลางเชียงราย ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ 
๑๓   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าจังหวัดสารคาม ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
๑๔   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าอ าเภอแม่สอด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๑๕   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ ากลางบางขวาง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๑๖   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๑๗  “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๑๘   “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
   
 
 

๒ 



 

กำรด ำเนินงำน “ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” ให้มีควำมพร้อมส ำหรับพิธีเปิด 

 

๑. ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  ห้องสมุดกลาง  ควรเป็นอาคารเอกเทศหรือห้องเฉพาะเป็นสัดส่วน  มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
    - มีแสงสว่างเพียงพอ  
    - อากาศถ่ายเทสะดวก 
    - ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน 
    - สภาพภูมิทัศน์โดยรอบสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   ตั้งในบริเวณศูนย์การเรียน หรือบริเวณที่เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมแก่การเข้ามาใช้บริการ และการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย ควรมีพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ ตารางเมตร  
 

  * หากเรือนจ า/ทัณฑสถานมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่  อนุโลมให้ห้องสมุดกลางมีขนาดไม่น้อยกว่า               
๘๐ ตารางเมตร  แต่ต้องจัดให้มีห้องสมุดสาขาประจ าแดน หรือห้องสมุดเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม ซึ่งถือว่า
บริเวณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ด้วย ซึ่งเมื่อรวมพ้ืนที่แล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องสมุดควรเป็นอำคำรเอกเทศ มีสภำพแวดล้อมเหมำะสม 

๓ 



 

กำรจัดสรรพ้ืนที่ภำยใน “ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำยใน” ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” ประกอบด้วย 
 ๑) มุม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   โดยจัดเป็นนิทรรศการถาวรไว้
บริเวณส่วนหน้าของห้องสมุด ให้เป็นจุด
สังเกตเห็นได้ง่าย จัดตกแต่งให้มีความสง่า
งามสมพระเกียรติ โดยมุมเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบไปด้วย 
    - พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้
พระราชทานไว้ให้กับห้องสมุดเรือนจ า/
ทัณฑสถานทุกแห่ง 

    - โต๊ะหมู่บูชา หรือแท่นส าหรับวางเครื่อง
ราชสักการะ เช่น พุ่มเงิน พุ่มทอง พาน
ดอกไม้ธูปเทียนแพ เพ่ือให้ผู้ต้องขังและผู้ที่
เข้ามาใช้บริการห้องสมุดได้ถวายความเคารพ 
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
    - จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ และ
นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณีย
กิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า       
ตามความเหมาะสม 

ผังตัวอย่ำงกำรจดัสรรพื้นที่ภำยใน “หอ้งสมุดพร้อมปัญญำ” 

มุมเฉลิมพระเกียรติ 

มุมเฉลิมพระเกียรติ 

๔ 



 

 
 ๒) พ้ืนที่ท างานของบรรณารักษ์  และ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์   ให้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับให้บริการ ยืม – คืน และบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ เครื่อง 
 
 
 
 
 

  ๓) พ้ืนที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ ตู้ ชั้นวางหนังสือ ให้จัดเรียงตามระบบสากลของดิวอ้ี 
พร้อมท าป้ายแสดงรายการก ากับในแต่ละหมวดหมู่ ๐๐๐ – ๙๐๐ 
  ๔) พ้ืนที่ส าหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหนังสือ ๐๐๐ – ๙๐๐ , มุมการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  , 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , มุมวิชาชีพ , มุมหนังสือธรรมะ , มุมกฎหมาย , มุมอาเซียน ,      
มุมหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ท ำงำนของบรรณำรักษ์ 
และผู้ช่วยบรรณำรักษ์ 

๕ 



 

 

  ๕) พ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ จัดให้มีขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๖) มีมุมให้บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ , แผ่น VCD DVD พร้อม
เครื่องเล่น , เครื่อง Touch Screen Multimedia  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ๗) มีเคาน์เตอร์ให้บริการยืม – คืน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่าน
บาร์โค้ดส าหรับให้บริการ 
  ๘) จุดให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคำน์เตอร์ให้บริกำรยืม – คืน จุดให้บริกำรสืบค้นข้อมลูสำรสนเทศ 

๖ 



 

     ๙) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าการใช้
ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้แก่ ระเบียบการใช้
ห้องสมุด  ระเบียบการยืม - คืน  เวลาเปิดให้บริการ  
ข่าวสารที่ส าคัญของกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๑๐) มีมุมซ่อมบ ารุงและเย็บเล่มหนังสือ ประกอบด้วย โต๊ะท างาน อุปกรณ์ในการซ่อมและเย็บเล่ม
หนังสือ  
 
 
 
 
 
 
 

ป้ำยประชำสัมพันธ์ระเบียบกำรใช้ห้องสมุด และตำรำงเวลำกำรเปิดให้บริกำร 

มุมซ่อมและบ ำรุงรักษำหนังสือ  
พร้อมอุปกรณ์กำรซ่อม 

๗ 



 

 
 

 ๑๑) มีบอร์ดนิทรรศการ อย่างน้อย ๒ บอร์ด  โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้หมุนเวียนไปตามช่วงเวลา
เหตุการณ์ในขณะนั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒) จัดมุมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ 

  - มุมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด  
   - มุมการเรียนรู้ประวัติของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
  - มุมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - มุมผลงานจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดบอร์ดนิทรรศกำร 

มุมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 

ผลงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 

มุมกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๘ 



 

 
  ๑๓) จัดมุมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  - แบบจ าลอง แสดงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่              
ไปประยุกตใ์ช้ 
  - สื่อสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องเล่นสื่อมัลติมีเดีย จอโทรทัศน์ แผ่น VCD , DVD 
 
 
    

มุมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

และเกษตรทฤษฎีใหม ่

๙ 



 

 
๒. ด้ำนกำรให้บริกำร 

๒.๑ ห้องสมุดกลางต้องมีสื่อทรัพยากรสารสนเทศ และวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดอย่างเหมาะสม ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน และจัดบริการห้องสมุดย่อย ห้องสมุดสาขา        
ตามแดน ตลอดจนห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยหมุนเวียนสื่อทรัพยากรสารสนเทศ จากห้องสมุดกลางไปให้บริการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก (ผู้ต้องขัง) และตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง สอดคล้อง
กับการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
  ๒.๒ ให้มีการจัดเก็บสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด และสื่อทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ พร้อม
จัดท าบอร์ดแสดงข้อมูล ดังนี้ 
   - สถิติการเข้าใช้บริการของผู้ต้องขังย้อนหลัง ๓ ปี 
  - สมุด หรือหลักฐานแสดงเวลาการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้ต้องขัง 
  - จ านวนหนังสือตามหมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  และสื่อทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ 
 ๒.๓ ให้มีบริการด้านต่างๆ เช่นเดียวกับห้องสมุดทั่วไป อาทิ การส่งเสริมการอ่าน การส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสมัครเป็น
สมาชิกห้องสมุดเปิดโอกาสให้ได้ยืมหนังสือออกไปอ่านนอกห้องสมุดได้ตามความเหมาะสม และไม่ ขัดต่อ
ระเบียบของเรือนจ า 
  ๒.๔ ก าหนดเวลาการให้บริการ สัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า ๕ วัน วันละไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่วโมง โดยให้ท าบอร์ด
ประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบ  ส าหรับในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจจะให้จัดบริการเป็นพิเศษ
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการเรือนจ า หรือพัศดีเวร แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ก าหนดให้มีบริการพิเศษ
ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง โดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ประจ าห้องสมุด หรือ เชิญผู้ที่มี
ความรู้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหากฎหมายแก่ผู้ต้องขัง และจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการอ่านโดยตั้งเป้าหมายให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ วางระบบบริหารจัดการผู้ต้องขัง
เข้าใช้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือสามารถรายงานการใช้ห้องสมุดได้ 
 ๒.๕ เปิดให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุ ง
การด าเนินงานห้องสมุด 

 

๑๐ 



 

๓. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
  ๓.๑ ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ภายใน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” นอกจากจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว จะต้องตอบสนองภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๕๐         
เช่น ไม่มีลักษณะเป็นการยั่วยุจิตใจให้ก าเริบ ก่อให้เกิดความประพฤติในทางชั่วร้าย ผิดศีลธรรม ก่อให้เกิด
ความรู้สึกทางกามารมณ์ หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และไม่ขัดต่อกฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ หมวด ๑ สิ่งของต้องห้ามด้วย 

  ๓.๒ ประเภทและจ านวนหนังสือ ในระยะเริ่มต้นก าหนดให้มีหนังสือที่คัดเลือกว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ รายการ และให้จัดหาเพ่ิมเติมร้อยละ ๕  ของจ านวนหนังสือที่มีอยู่ในแต่ละปี  
โดยให้มสีัดส่วนของหนังสือประเภทต่างๆ ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ หนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพ ร้อยละ ๓๐ 

๓.๒.๒ ศาสนา ศีลธรรมจรรยา ร้อยละ ๒๐ 
๓.๒.๓ บันเทิง ร้อยละ ๒๐ 
๓.๒.๔ สารคดี วิชาการท่ัวไป ร้อยละ ๑๕ 
๓.๒.๕ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๑๕ 

   ๓.๓ จัดหาวารสาร และนิตยสารที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ 
ศีลธรรมจรรยา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อย่างน้อย ๕ รายการ  
  ๓.๔ จัดหาหนังสือพิมพ์อย่างน้อย ๓ ฉบับ โดยให้ผ่านการตรวจสอบจากเรือนจ า/ทัณฑสถานก่อน 
  ๓.๕ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ จัดให้มีบริการทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นเฉพาะให้บริการภายในห้องสมุดหรือ
ห้องสมุดสาขา เช่น เทปบันทึกเสียง, ซีดี (CD), วีซีดี (VCD), ดีวีดี (DVD) ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ รายการ 
 
๔. ด้ำนบุคลำกร  

  ให้ เรื อ น จ า /ทั ณ ฑ ส ถาน  จั ด เจ้ าห น้ าที่ ที่ มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถ หรือส าเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษ์ หรือเคยผ่าน
การศึกษาอบรมด้านบรรณารักษ์  จากสมาคมห้องสมุดแห่ ง     
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  มหาวิทยาลัยสุ โขทัย          
ธรรมาธิราช ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจากสถาบันอ่ืน ปฏิบัติงานประจ า “ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” ไม่น้อยกว่า ๑ คน และให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจ     
มีความรู้ ความสามารถ หรือส าเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษ์ หรือ
เคยผ่านการอบรมด้านบรรณารักษ์ หรือผู้ช่วยบรรณารักษ์ จาก
สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจาก
สถาบันอื่น และมีความประพฤติดี เข้ามาเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ หรือช่วยงานห้องสมุดตามความเหมาะสม 

๑๑ 



 

 

กำรเตรียมกำรภำยนอกห้องสมุด และบริเวณโดยรอบเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
 

  เรือนจ า/ทัณฑสถาน  จะต้องส ารวจความพร้อมด้านกายภาพของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้ครอบคลุม
ในทุกด้าน เพ่ือจัดท าเป็นโครงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมราชทัณฑ์ต่อไป  โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 
๑. แนวรั้วด้ำนหน้ำก ำแพงเรือนจ ำ และแนวรั้วเรือนจ ำ 
 - ตรวจสอบความแข็งแรงของก าแพงเรือนจ าและแนวรั้วโดยรอบ 
 - ซ่อมแซม เสริมความม่ันคง หรือทาสีตกแต่งก าแพงและแนวรั้วให้เรียบร้อย 
 
๒. อำคำรที่ท ำกำรเรือนจ ำ 
 - ตกแต่งอาคารที่ท าการ บริเวณด้านหน้าเรือนจ า และบริเวณทางเข้าห้องสมุดให้สะอาดเรียบร้อย 
 - ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่ท าการ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  
 - ติดตั้งป้ายพระฉายาลักษณ์ พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมเฝ้าฯ      
รับเสด็จ 
  - ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ และโต๊ะหมู่บูชา ประกอบเครื่องราชสักการะ ด้านหน้าที่ท าการ
เรือนจ า หรือจุดที่จะเสด็จพระราชด าเนินผ่านเข้าเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
   - ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำสีอำคำรที่ท ำกำร และตกแต่ง 
ภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอำด เรียบร้อย 

๑๒ 

ติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวน 
ให้ประชำชนทั่วไปร่วมเฝ้ำฯ รับเสด็จ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ประตูเรือนจ ำ 
 - ตรวจสอบความแข็งแรง ซ่อมแซมประตูเรือนจ า ทุกประตู 
 - ทา หรือตกแต่งสีประตูเรือนจ า ทุกประตูให้เรียบร้อย 
 
๔. ที่จอดรถ 
 - จดัระเบียบของลานจอดรถเรือนจ า เพ่ือให้สามารถรองรับการจอดรถได้มากยิ่งขึ้น  
 - จัดเตรียมที่จอดรถยนต์พระที่นั่ง ที่จอดรถส าหรับผู้บริหาร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งในส่วนของ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารของจังหวัดในพ้ืนที่นั้นๆ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่รับเชิญ 
 
๕. ถนนภำยในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
 - ส ารวจสภาพถนนที่ช ารุด ตลอดเส้นทางที่จะเสด็จพระราชด าเนินผ่าน และท าการปรับปรุงซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์  
บริเวณด้ำนหน้ำเรือนจ ำ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภำยในเรือนจ ำตลอดเส้นทำงเสด็จฯ ผ่ำน 

๑๓ 



 

๖. แนวก ำแพงเขตแดนในเรือนจ ำ 
 - ตรวจสอบความแข็งแรง และซ่อมแซม ก าแพงเขตแดนภายในเรือนจ า 
 - ทาสีตกแต่งก าแพงเขตแดนภายในเรือนจ า ให้เรียบร้อย สะอาดตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. กำรจัดตกแต่งภูมิทัศน์ เส้นทำงเสด็จพระรำชด ำเนินผ่ำน 
 - จัดตกแต่งภูมิทัศน์ ในจุดส าคัญ หรือเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินผ่าน ให้เรียบร้อย โดยให้ค านึงถึง
การใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้งานได้ในระยะยาว 
 - ตัดแต่งกิ่งไม้ให้โล่งโปร่ง โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีกิ่งหรือแขนงที่ตาย ผุ เปราะ ไม่แข็งแรง เพ่ือป้องกัน
การล้ม หรือหักโค่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซม ทำสีตกแต่ง ก ำแพงเขตแดนภำยในเรือนจ ำ  

จัดตกแต่งภูมิทัศน์ในจุดส ำคัญ หรือเส้นทำง 
เสด็จพระรำชด ำเนินผ่ำน 

๑๔ 



 

๘. ห้องสรง (ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถส่วนพระองค์) 
 - จัดเตรียมห้องสรง (ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถส่วนพระองค์)  โดยอาจจะสร้างขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
ใหม่เป็นการเฉพาะ ในจุดที่สามารถถวายความปลอดภัยได้โดยสะดวก 
 - ในส่วนของใช้ รวมถึงสิ่งของประดับตกแต่งภายในห้องสรง กรมราชทัณฑ์จะจัดเตรียมไว้ให้แก่
เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสรง (ห้องพักผ่อนอิริยำบถส่วนพระองค์) 

๑๕ 



 

 
๙. ต้นจ ำปีสิรินธร 
 - จัดสร้างหลุมปลูกต้นจ าปีสิรินธร บริเวณ
ด้านหน้า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” จ านวน ๑ หลุม 
ขนาดกว้างประมาณ ๑ x ๑ เมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร 
(พิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่) 
  - จัดหาต้นจ าปีสิ รินธร ที่ มี ความสมบู รณ์ 
แข็งแรง และมีขนาดสูง ตั้ งแต่  ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป 
จ านวน ๑ ต้น ส าหรับทรงปลูก (จัดเตรียมส ารองไว้
จ านวน ๑ - ๒ ต้น) 
 - ในส่วนของอุปกรณ์ส าหรับทรงปลูก เช่น      
บัวรดน้ า พลั่วพรวนดินที่มีน้ าหนักเบา พร้อมอุปกรณ์     
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ กรมราชทัณฑ์จะจัดเตรียม
ไว้ให้แก่เรือนจ า/ทัณฑสถานได้ยืมใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลุมปลกูต้นจ ำปีสิรินธร พร้อมป้ำยชื่อพันธุ์ไม ้

๑๖ 



 

๑๐. นิทรรศกำร/กิจกรรม เพื่อทอดพระเนตร 
  - จัดนิทรรศการผลงานที่ โดดเด่น ได้แก่ กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้
หนังสือ สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา , ผลงานการฝึกวิชาชีพ , การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน , 
นิทรรศการของภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน “ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” ของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
  - ให้รวบรวมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ปกแข็ง ขนาดเหมาะสม เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย 
 

กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนกำรฝึกวิชำชีพของผู้ต้องขัง 

กำรแสดงของผู้ต้องขัง 

๑๗ 



 

๑๒. ของท่ีระลึกส ำหรับทูลเกล้ำฯ ถวำย และสิ่งของพระรำชทำน 
 - ของที่ระลึก หากเป็นสิ่งของขนาดใหญ่หรือมีน้ าหนักมาก ให้ถ่ายภาพเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย          
เป็นเอกสาร (รูปภาพ)  เพ่ือให้คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในช่วงพิธีการบริเวณพลับพลาพิธี   ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , ปลัดกระทรวงยุติธรรม ,       
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย , อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , รองอธิบดี     
กรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย , ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน  
 - คัดเลือกตัวแทนผู้ต้องขัง เข้ารับพระราชทาน
สิ่งของ ๒ คน หากเป็นเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่มีทั้งผู้ต้องขัง
ชายและหญิง ให้คัดเลือกตัวแทนผู้ต้องขัง ชาย ๑ คน    
หญิง ๑ คน 
 
  
 
 
๑๓. ห้องฉำยพระฉำยำลักษณ์ หรือจุดฉำยพระฉำยำลักษณ์ 
 - จัดเตรียมห้องฉายพระฉายาลักษณ์ หรือจุดฉายพระฉายาลักษณ์  ซึ่งมีพ้ืนที่เหมาะสม แสงสว่าง
เพียงพอ และมีจุดตั้งกล้องส าหรับการฉายพระฉายาลักษณ์ 
  - ในส่วนของที่ประทับและการจัดบริเวณพ้ืนที่ฉายพระฉายาลักษณ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการร่วมกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

 

 
 

 

 

 จุดฉำยพระฉำยำลักษณ ์

ถุงสิ่งของพระรำชทำน 

ที่ประทับบริเวณพิธีกำร 

๑๘ 



 

 
๑๔. วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงรับ – ส่งเสด็จฯ 
  - จัดเตรียมวงดุริยางค์บรรเลงเพลงรับ – ส่งเสด็จฯ โดยอาจเป็นผู้ต้องขัง หรือจากภาคีเครือข่าย    
ตามความเหมาะสม 
 

วงดุริยำงค์บรรเลงรับ – ส่งเสด็จฯ 

๑๙ 



 

 

กำรเตรียมกำรรับเสด็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เมื่อกรมราชทัณฑ์ พิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว จะด าเนินการขอพระราชทาน         
กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  ไปยังราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และเม่ือทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว จะมีข้ันตอนการเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  การเตรียมการรับเสด็จ ทุกครั้ง จะเน้นย้ า ๓ ประการ 
       ประการที่ ๑ การถวายความปลอดภัยสูงสุด (จะเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นมิได้) 
       ประการที่ ๒ การปฏิบัติตามราชประเพณี (การจัดการรับเสด็จ ให้เป็นไปตามราชประเพณีที่
ส านักพระราชวังก าหนด/การใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง)  
       ประการที่ ๓ การถวายพระเกียรติยศ (การตกแต่งสถานที่อย่างสมพระเกียรติ สะอาด เรียบร้อย
และประหยัด/การแต่งกายให้ถูกต้องตามก าหนดการพิธี 
  ๑. เมื่อกรมราชทัณฑ์ ได้รับแจ้งเป็นเอกสารราชการ หรือทางโทรสารจากส านักราชเลขานุการ            
ในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งก าหนดวันที่จะเสด็จพระราชด าเนินแล้ว 
กรมราชทัณฑ์จะประสานงานกับกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ เพ่ือร่วมกันจัดท า
ก าหนดการ 
 

๒๐ 



 

 
 ๒. กรมราชทัณฑ์ จะแจ้งให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน รายงานผู้ว่าฯ เพ่ือประสานหน่วยงานในพ้ืนที่
เตรียมการรับเสด็จ  จากนั้นผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถานน าเรื่องเข้าที่ประชุมเขต แจ้งภายใน
เขตให้รับทราบ  เพ่ือขอรับการประสานงานต่อไป รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ในการรับเสด็จ 
  ๓. กรมราชทัณฑ์ มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ 
  ๔. ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน น าเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จ ให้ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
ทราบ 
  ๕. ส านักราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองพระราช
พิธี ส านักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ จะแจ้งก าหนดการตรวจพ้ืนที่ และเรียนเชิญผู้ว่ าราชการจังหวัด 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมส่วนล่วงหน้าเพ่ือท ารายละเอียด
ก าหนดการเสด็จฯ และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ซึ่งในส่วนของการตรวจพ้ืนที่และประชุมส่วน
ล่วงหน้า จะประกอบด้วย  
      ๕.๑ ผู้แทนจากสมุหราชองครักษ์ 
      ๕.๒ ผู้แทนจากกองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
      ๕.๓ ผู้แทนจากส านักราชเลขานุการในพระองค์ กองงานในพระองค์ 
      ๕.๔ ผู้แทนจากหน่วยแยกรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ 
      ๕.๕ ผู้แทนจากส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า (นรป.) 
      ๕.๖ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ในส่วนของจังหวัด (ส านักงานจังหวัดเจ้าของเรื่อง) จะต้องแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/
ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องไปร่วมตรวจพ้ืนที่ และประชุม เพ่ือจัดท ารายละเอียดก าหนดการเสด็จฯ ร่วมกับ      
กรมราชองครักษ์ และส านักพระราชวัง  ซึ่งประกอบด้วย 

  ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการตรวจพ้ืนที่/ประชุม    
ซึ่งกรมราชองครักษ์ กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ าว่าการตรวจพ้ืนที่ประชุมเกี่ยวกับงานการรับเสด็จทุกครั้ง
ประธานกรรมการประชุมต้องเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด” เท่านั้น เพ่ือป้องกันการ
เกิดปัญหาความไม่พร้อมในการรับเสด็จในวันเสด็จฯ จริง 

  ๒) หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการ        
ทัณฑสถาน/หน่วยงานทหาร (ทหารบก/เรือ/อากาศ)/หน่วยงานต ารวจ (ภูธร/ตชด./สันติบาล/ต ารวจทาง
หลวง/ต ารวจจราจร/ต ารวจท่องเที่ยว)/ปกครองจังหวัด/อ าเภอพ้ืนที่/เทศบาล ,อบต./อบจ./ไฟฟ้า/ประปา/
สาธารณสุข/โรงพยาบาล/ทางหลวงชนบท/แขวงการทาง/สถาบันการศึกษา/ป่ าไม้,อุทยานแห่งชาติ/ปศุสัตว์
จังหวัด/ชลประทาน/การท่าอากาศยานฯ/บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) /บริษัท วิทยุการบิน จ ากัด 
(มหาชน)/ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น 

 
 
 

๒๑ 



 

๗. การตกแต่งสถานที ่พลับพลา และบริเวณพิธี การประดับธงตามเส้นทางเสด็จฯ   
  - ดูแลความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ ภายในบริเวณงานและอาคาร  ให้ประสานโยธาจังหวัด

เพ่ือจัดเต็นท์ส าหรับประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ (ถ้ามี) จัดเตรียมห้องน้ า ห้องสุขาบริเวณงาน  
  - จัดเตรียมห้องสรง  ห้องประทับรับรอง  ห้องเสวย  ห้องหรือจุดฉายพระฉายาลักษณ์    

และห้องของผู้ตามเสด็จฯ 
  - จัดเตรียมของที่ระลึก การรับลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (ไม่เกิน ๖๐ ราย)   
  - จัดเตรียมอาหาร (ของเสวย/ผู้ติดตาม)  
  - จัดเตรียมต้นไม้ทรงปลูก พร้อมอุปกรณ์  
  - จัดเตรียมป้ายที่ทรงเปิด  เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ควบคุม  
  - จัดเตรียมช่างภาพ พร้อมประวัติหลักฐานแสดงตน  
  - จัดสถานที่จอดรถยนต์ในขบวนเสด็จฯ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
๘. ฝ่ายพิธีการ ส านักพระราชวัง (กองพระราชพิธี) เป็นผู้ด าเนินการท าล าดับขั้นตอนพิธีการทั้งหมด

โดยกรมราชทัณฑ์ และส านักงานจังหวัด จะเป็นผู้ประสานงานร่วมด้วย เพ่ือจะได้น าเรียนผู้บริหารกระทรวง
ยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวั ด และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ล าดับขั้นตอนพิธีการทั้งหมดอย่างถูกต้อง  

๙. การจัดตั้งกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) และการเตรียมตรวจสอบระบบ
การถวายความปลอดภัย ประกอบด้วย 

 ๙.๑ การเตรียมด้านการสื่อสาร 
 ๙.๒ การติดตั้งโทรศัพท์ประจ ากองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 

  - โทรศัพท์ เปิดใช้ภายในประเทศ ๑ หมายเลข 
   - โทรสาร เปิดใช้ภายในประเทศ ๑ หมายเลข 
 ๙.๓ การเตรียมรถดับเพลิง ประจ าบริเวณเสด็จ 
 ๙.๔ การตั้งรถไฟฟ้าส ารอง (รถ Generator) ประจ าบริเวณรับเสด็จ 
 ๙.๕ การจัดรถพยาบาล พร้อมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์ ประจ าบริเวณเสด็จ 
 ๙.๖ การจัดผู้แทนหน่วยงานทุกหน่วย ประจ ากองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 

(กอร.ถปภ.) ในวันเสด็จฯ และร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติจาก ผอ.กอร.ถปภ. ในวันเสด็จฯ ก่อนก าหนดการ
เสด็จฯ ๒ ชั่วโมง 

๑๐. ฝ่ายถวายความปลอดภัย ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ ฝ่ายทหาร 
 ๑๐.๒ ฝ่ายต ารวจ 
 ๑๐.๓ ฝ่ายพลเรือน (เจ้าหน้าที่ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ/เจ้าหน้าราชทัณฑ์ในเขตพ้ืนที่) 
๑๑. เมื่อกรมราชทัณฑ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเสด็จ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ และ

เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเชิญผู้แทนจากส านักงานจังหวัดไปร่วมประชุมด้วย  ส านักงานจังหวัด  
จะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยแนะน าให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการประสานงานกับ
ส่วนราชการในพ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้อง 

๒๒ 



 

 
๑๒. ก่อนวันรับเสด็จ ๑ วัน กรมราชทัณฑ์  จังหวัด (ส านักงานจังหวัด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกอง

ราชพิธี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จะต้องไปตรวจความพร้อมของทุกฝ่ายทุกภารกิจพร้อมซักซ้อมล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี 
 ๑๓. การต้อนรับอ านวยความสะดวกในพลับพลาพิธี 
  ๑๓.๑ ติดตั้งตู้แอร์เคลื่อนที่ พัดลม หรือพัดลมไอน้ า 
  ๑๓.๒ ติดตั้งไมโครโฟน ส าหรับกล่าวถวายรายงาน และเครื่องเสียง 
  ๑๓.๓ จัดเตรียมของที่ระลึกพระราชทาน ใกล้ที่ประทับ 
  ๑๓.๔ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่นั่งส่งสิ่งของที่ระลึกพระราชทาน 
    (ข้าราชการสตรี ๒ คน แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว) 
  ๑๓.๕ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ และน าผู้รับเชิญไปนั่งตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
 ๑๔. การเตรียมซ้อมรถยนต์พระท่ีนั่ง/รถยนต์ที่นั่ง และรถยนต์ในขบวนเสด็จฯ 
  ๑๔.๑ ตรวจสภาพรถยนต์ทุกคัน 
  ๑๔.๒ การซ้อมขบวนรถยนต์ ตามเส้นทางเสด็จฯ จริง (อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
  ๑๔.๓ จัดรถพยาบาล และซ้อมในขบวนเสด็จฯ 
  ๑๔.๔ การเทียบจอดรถยนต์พระที่นั่ง บริเวณงานพิธี 
  ๑๔.๕ การยืนเฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ และก าหนดจุดตั้งแถวของวงดุริยางค ์
    - รับ เพลงมหาชัยจบ รถยนต์พระที่นั่งหยุด 
    - ส่ง รถยนต์พระท่ีนั่งล้อหมุน เริ่มบรรเลงเพลงมหาชัย 
 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 

๒๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 



 

 

 

ห้องสมุดพร้อมปัญญำ 
  กระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนแก่ผู้ถวำยงำน 
กองงำนในพระองค์ เพื่อมอบเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
  ๑. เป็นห้องสมุดที่สำมำรถให้บริกำรเข้ำถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง ห้องสมุดจะต้องก่อให้เกิด 
      ประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน 
 ๒. กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดเป็นไปตำมหลักวิชำกำร 
 ๓. ทรงเน้นควำมประหยัด เรียบง่ำย พึ่งตนเองเป็นหลัก 
 ๔. สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีกำรจัดเก็บหนังสืออย่ำงเป็นระบบ 
 ๕. มีควำมเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ผู้ถวำยงำนในพระองค์ได้กล่ำวเสริมว่ำ : 
 “กรณีห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนอ่ืนๆ เม่ือด ำเนินกำรแล้วเสร็จให้จัดพิธีเปิดตำมควำม
เหมำะสม หรือจะกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เป็นครำวๆ ไป เหมือนเช่นห้องสมุดเฉลิมรำชกุมำรี  ถึงแม้ว่ำ
เรือนจ ำที่ไม่ได้ก่อสร้ำงอำคำรขึ้นมำใหม่ แต่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
ในเวลำที่พระองค์ท่ำนเสด็จฯ แปรพระรำชฐำน หรือเสด็จฯ ทรงงำนในพื้นที่ใกล้เคียง กรมรำชทัณฑ์จะ
กรำบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เยี่ยมชมก็ได้” 
 

 ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณพระรำชทำนชื่อห้องสมุด “พร้อมปัญญำ” และพระรำชทำน      
พระรำชำนุญำตให้อัญเชิญพระนำมำภิไธยย่อ “สธ” ประดิษฐำนไว้เหนือชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญำ
เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
 

 จึงให้ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนทุกแห่ง ได้น้อมน ำแนวกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มำเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนห้องสมุดให้มีควำมสมพระเกียรติ 

 

 

 

 
 



 

ประมวลภำพกำรจัดนิทรรศกำร 

 



 

ประมวลภำพกำรจัดนิทรรศกำร 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลภำพกำรประดับดอกไม้ตกแต่งสถำนที่รับเสด็จ 



 

ประมวลภำพกำรประดับดอกไม้ตกแต่งสถำนที่รับเสด็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

โบว์ส ำหรับติดหน้ำอก 
ผู้เข้ำรับพระรำชทำนสิ่งของที่ระลึก พร้อมหมำยเลขล ำดับ 

ตัวอย่ำง 



 

 

- ตัวอย่ำงกำรแต่งตั้งค ำสั่ง – 
 

 

 
 
 

ค ำสั่งกรมรำชทัณฑ์ 
ที่ ............./………….. 

 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำรเฝ้ำฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ในกำรเสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน .............................. 

วันที่ .................................. 
 

 
 

  ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ                    
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ า/ทัณฑสถาน .............................................  
จังหวัด............................. ในวันที่............................ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมการเฝ้าฯ รับเสด็จ ครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ             
สมพระเกียรติ กรมราชทัณฑ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเฝ้าฯ รับเสด็จ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาแนะน า และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
การเตรียมการเฝ้าฯ รับเสด็จ และการด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ 

  ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยถวำยควำมปลอดภัย และจัดกำรจรำจร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
        ๑. จัดท าแผนการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (๙๐๕) แผนเผชิญเหตุ/แผนส ารองฉุกเฉิน น าเสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้อนุมัติแผน ก าหนด       
ชั้นความลับ “ลับมำก” และน าส่งแผนดังกล่าวให้แก่กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) 
ก่อนเวลาเสด็จฯ อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง   
        ๒. แถลงแผน และซักซ้อมแผนการถวายความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ/ แผนส ารอง
ฉุกเฉิน ตลอดจนอ านวยการ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
            ๓. จัดเจ้าหน้าที่หญิงและชาย ที่เข้าถึงชั้นความลับ “ลับ” หรือ“ลับมำก” ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า ณ กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)   
        ๔. จัดวางก าลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทั้งหญิงและชาย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชั้นใน                    
ชั้นกลาง ชั้นนอก และตามรายทางของพ้ืนที่รับเสด็จฯ  โดยขอสนับสนุนก าลังจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน        
ภายในเขตหรือใกล้เคียง 
 
 
 



 

 
     ๕. ก าหนดจุดจอดรถ/ ก าหนดพ้ืนที่ปลอดภัย และอ านวยการจัดการจราจร ตลอดจน
อ านวยความสะดวกสถานที่จอดรถส าหรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพ้ืนที่เรือนจ าฯ และ
บริเวณท่ีต่อเนื่อง 
      ๖. ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัย 
(กอร.ถปภ.) กรมราชองครักษ์ หน่วยงานด้านความม่ันคงในพื้นที่ ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
   ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประสำนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
       ๑. วางแผน เตรียมการ ตลอดจนก ากับดูแลเกี่ยวกับพิธีการรับเสด็จ ในขั้นตอนต่างๆ    
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติ 
      ๒. ประสานงาน ประสานการปฏิบัติ และด าเนินการด้านพิธีการ ร่วมกับผู้แทนกองงาน 
ในพระองค์ฯ กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง กรมราชองค์รักษ ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๓. จัดท าค ากราบบังคมทูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ค ากราบบังคมทูลของ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และจัดผังที่นั่งของผู้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพลับพลาพิธี (ภายในห้องพัฒนาจิตใจ)  
        ๔. ด าเนินงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
     ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑. วางแผน และด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมความม่ันคง ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ 
ทั้งภายใน และภายนอก ของเรือนจ าฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่ที่จะเสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบ
พระกรณียกิจ ตลอดจนติดตาม ก ากับดูแล ให้อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และอาณาบริเวณมีความสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ   
      ๒. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ พัดลมไอน้ า โต๊ะ - เก้าอ้ี       
ในพลับพลาพิธี (ภายในอาคารการศึกษา) ตลอดจนจัดเตรียม และติดตั้ง จัดวงดนตรีไทย (อังกะลุง) จัดการ
สาธิตการฝึกวิชาชีพ และจัดเต็นท์ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ภายในฝ่ายการศึกษาฯ ให้เรียบร้อย 
      ๓. จัดท าแผนผังภายในเรือนจ าฯ และจัดท าแผนที่เส้นทางในการเสด็จพระราชด าเนิน 
ให้ละเอียดชัดเจน 
        ๔. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการตกแต่งที่พลับพลาประทับ 
และบริเวณที่เสด็จพระราชด าเนิน ตลอดจนดูแลพ้ืนที่ที่จะเสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพระกรณียกิจ 
และบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องใกล้เคียง ให้มคีวามสะอาด เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ     
         ๕. จัดท า ติดตั้งพระฉายาลักษณ์ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บริเวณทางเข้าเรือนจ าฯ (ถนนสุวินทวงศ์) และบริเวณด้านหน้าที่ท าการเรือนจ าฯ 
        ๖. ประดับธงพระนามาภิไธยย่อ สธ. และธงชาติ ตามแนวรั้ว ภายในทัณฑสถานฯ     
ตามเส้นทางที่ขบวนเสด็จฯ ผ่าน 
       ๗. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 



 

 
   ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
       ๑. รวบรวมรายชื่อ จัดท าบัญชีรายชื่อ บัญชีลงทะเบียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
แขกผู้มีเกียรติ ผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ คณะท างานในฝ่ายต่างๆ ตลอดจนรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเข็ม     
ที่ระลึก และรายชื่อผู้ที่จะร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ชุดต่างๆ 
        ๒. จัดท าบัตรติดหน้าอก (บัตรจ าแนกบุคคล) ส าหรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทีม่าเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และคณะท างานในฝ่ายต่างๆ  

        ๓. จัดท าโบว์สัญลักษณ์สีต่างๆ ส าหรับเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และผู้ที่จะ
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ รวมทั้งจัดท าผังฉายพระฉายาลักษณ์ในชุดต่างๆ  
          ๔. รับลงทะเบียน อ านวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มี
เกียรติ ผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ  คณะท างานในฝ่ายต่างๆ ตลอดจนผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก 
และผู้ที่จะร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ชุดต่างๆ  
      ๕. ด าเนินการรับ - แลกเข็มพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. ให้แก่ผู้ที่ ได้รับ
พระราชทาน จากพระหัตถ์ จ านวน ๑๐๐ ราย  
      ๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           ๑. วางแผน ประสานงานด้านการต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และคณะท างานในฝ่ายต่างๆ ตลอดจนรายชื่อ               
ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และรายชื่อผู้ที่จะร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ชุดต่างๆ 
      ๒. ให้การต้อนรับ ให้การรับรองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่มา
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ 
      ๓. ด าเนินการในด้านการรับฝากสิ่งของผู้มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และจัดระบบการรับฝาก 
การรับคืนสิ่งของให้เรียบร้อย รัดกุม 
      ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียม “ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
…………………. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑. จัดเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ การตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายใน 
ของ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ     
        ๒. จัดหนังสือ สื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
บรรณารักษ์ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
        ๓. สาธิตการน าโปรแกรมส าเร็จรูป (โปรแกรม PMB) มาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด  
เพ่ือให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร 

        ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” 
       ๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

    
   ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำร และสำธิตกำรฝึกวิชำชีพผู้ต้องขัง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑. วางแผน ก าหนดแนวทาง ออกแบบ ก าหนดเนื้อหา และด าเนินการจัดนิทรรศการ
เรือนจ าฯ ภายใน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ให้สวยงาม 
      ๒. จัดการสาธิตการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในหลักสูตรต่างๆ และจัดแสดงนิทรรศการ  
การจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจ าฯ เพ่ือให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร 

      ๓. จัดเตรียมวงดนตรีไทยส าหรับบรรเลงในช่วงพิธีการรับเสด็จ และจัดเตรียมการแสดง
เพ่ือให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร 

        ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรรับรอง มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 
       ๑. จัดเตรียมเครื่องเสวย (อาหารว่าง) ถวายในห้องพักพระอิริยาบถ  
        ๒. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมเจ้าหน้าที่รับรอง ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทีม่าเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ  
        ๓. ประสานเรือนจ าฯ ในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกองอ านวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) และเจ้าหน้าทีชุ่ดปฏิบัติการพิเศษถวายความปลอดภัย ในวันเสด็จฯ 
      ๔. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 
   ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑. วางแผน ก าหนดแนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
อ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน  
      ๒. ด าเนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พระราชกรณียกิจต่างๆ ในวันเสด็จฯ 
      ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ และน าเสนอข้อมูลผ่านระบบดิจิตอล 
          ๔. ประสานงานกับต ารวจสันติบาล เพ่ือร่วมวางมาตรการเกี่ยวกับการเข้าบันทึกภาพ 
ปลอกแขนสื่อมวลชน ปลอกแขนช่างภาพ และการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบันทึกภาพ    
      ๕. ประสานงานกับคณะงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
   ๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑. ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุข และสถานพยาบาลในพ้ืนที่ ในการตั้งจุด           
คัดกรองโรค ส าหรับผู้ที่จะไปเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในเรือนจ าฯ โดยให้จัดท าสติกเกอร์ หรือสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดให้เห็นเด่นชัด เพ่ือติดแสดงให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดกรองโรคแล้ว   
        ๒. ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุข และสถานพยาบาลในพ้ืนที่  ในการตั้งจุดปฐม
พยาบาล (First Aid) ส าหรับผู้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในเรือนจ าฯ และประชาชนผู้มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ 
ภายนอกเรือนจ าฯ 
 
 



 

 
        ๓. ประสานงาน ให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมในด้านยา 
เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ ส าหรับตรวจวินิจฉัย ปฐมพยาบาล หรือรักษาอาการ ให้แก่ผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ าฯ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Case) หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือส่งต่อไปรักษาตัว
ภายนอกเรือนจ าฯ ต่อไป 
        ๔. ประสานงานกับคณะงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

    ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยให้ประธานคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายประชุมคณะท างาน 
มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน และให้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม
ได้ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การเฝ้าฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง ณ วันที่ ........…………………….. พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
                                                                          อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


