คําสั่งกรมราชทัณฑ
ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” เรือนจํากลางนครพนม
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ด ว ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” เรือนจํากลางนครพนม ตําบลขามเฒา อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ดังนั้น เพื่อใหการเตรียมการเฝาฯ รับเสด็จฯ ครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสนองงานตามพระราชดําริดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังของบุคลากร
กรมราชทัณฑและหนวยงานภาคีเครือขาย กรมราชทัณฑจึงแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเฝาฯ รับเสด็จฯ
ดังตอไปนี้
๑. คณะที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑.๑ พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ
๑.๒ นายอายุตม สินธพพันธุ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ฝายบริหาร
๑.๓ นายกิตติพัฒน เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ฝายวิชาการ
๑.๔ พันตํารวจโทประวุธ วงศสีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ฝายปฏิบัติการ
๑.๕ นายธวัชชัย ชัยวัฒน
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ฝายพัฒนาพฤตินิสัย
๑.๖ นางพัชราภรณ ศโรภาส
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา
๑.๗ นางสาวสุจิตร สุวภาพ
บรรณารักษเชี่ยวชาญ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
๑.๙ ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู (Thailand Knowledge Park)
ใหคณะที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําปรึกษาคณะกรรมการเตรียมการและปฏิบัติหนาที่การ
เฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จ พระราชดําเนินทรงเป ด
“หองสมุดพรอมปญญา” เรือนจํากลางนครพนม มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหการเตรียมการเฝารับ
เสด็จและการดําเนินงานในดานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ
๒. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
๒.๑ นายธวัชชัย
ชัยวัฒน
ประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ฝายพัฒนาพฤตินิสัย
๒.๒ นายสมมาตย
สุราช
รองประธานกรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจําประธานเขต ๔ เรือนจํากลางขอนแกน
/๒.๓ นายจรูญ...

-๒๒.๓ นายจรูญ
เหงาลา
รองประธานกรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครพนม
๒.๔ พันตํารวจเอก ศุภกร ศุภศิณเจริญ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองทัณฑวิทยา
๒.๕ นางสาวบุญเอิบ
เขมนงาน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองทัณฑปฏิบัติ
๒.๖ นางชฎาพร
รักษาทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง
๒.๗ นางฑิฆัมพร
วิเชียรเชื้อ
กรรมการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๒.๘ ผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน/
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานกักขัง เขต ๔
๒.๙ นายชัยบุญ
ชัยสิริเจริญพันธ
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย
ให ค ณะกรรมการอํ า นวยการ มี ห น า ที่ อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ ให ก ารเตรี ย มการ
เฝาฯ รับเสด็จฯ และการดําเนินงานในดานตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติ
๓. คณะกรรมการฝายพิธีการและประสานงานทั่วไป ประกอบดวย
๓.๑ นางสาวปรียธิดา สมจิตร
ประธานกรรมการ
เลขานุการกรม รักษาการในตําแหนงนักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ
๓.๒ นางสาววริศรา
ศิริสุทธิเดชา
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
๓.๓ นายสุรินทร
จันทรเทพ
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครพนม
๓.๔ นางสาวชนิตา
ผันเงิน
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๓.๕ นางสาวนงนุช
แกวบริสุทธิ์
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๓.๖ นายนิรันดร
ไชยชมภู
กรรมการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๓.๗ นางสาวจรัสสา
การเกษตร
กรรมการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ ทัณฑสถานหญิงกลาง
๓.๘ นายเศกศักดิ์
รสหอม
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๓.๙ นายอัครพล
นึกชม
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๓.๑๐ นางสาวสุภาวดี
ศรีประทุม
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
/๓.๑๑ นายเชิดศักดิ์...

-๓๓.๑๑ นายเชิดศักดิ์
สิริพร
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองพัฒนาพฤตินิสัย
๓.๑๒ นางสาวลัดดาวัลย มิตรปลอง
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๓.๑๓ นางสาวธัญวรัตน แสนอุบล
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๓.๑๔ นายนราวิชญ
ศรีเมือง
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๓.๑๕ นางสาวปุณณามา จันทบาล
กรรมการ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑๖ นางสาวพิรญาณ โคตรชมภู
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๓.๑๗ นายธีระพล
สถาพร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผน เตรีย มการ กํ า กับ ดูแลเกี่ย วกับ พิธีการรับเสด็จ ฯ ตามขั้น ตอนใหถูก ตอ ง
เรียบรอยและสมพระเกียรติ
๒. ประสานงาน ประสานการปฏิบัติ และดําเนินการดานพิธีการ รวมกับผูแทนกองงาน
ในพระองคฯ กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง กรมราชองครักษ กรมโยธาธิการ หนวยงานภายในจังหวั ด
พิษณุโลก และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. จัดทําคํากราบบังคมทูลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม คํากราบบังคมทูลของ
อธิบดีกรมราชทัณฑ และจัดผังที่นั่งของผูเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ ในพลับพลาพิธี
๔. ดําเนินงานดานธุรการ การติดตอประสานงาน ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับ
คณะกรรมการฝายตางๆ ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๔. คณะกรรมการฝายเตรียมการและตกแตงสถานที่ ประกอบดวย
๔.๑ นายจรูญ
เหงาลา
ประธานกรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครพนม
๔.๒ นายกฤตภพ
จันทรภูโดม
รองประธานกรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครพนม
๔.๓ นายเศกศักดิ์
รสหอม
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๔.๔ นายเอกภูมิ
กัณฐสุทธิ์
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๔.๕ นายมนตรี
กันตานนท
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองพัฒนาพฤตินิสัย
๔.๖ นายอนันต
วงคชมภู
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
/๔.๗ นายครรชิต...

-๔๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

นายครรชิต
สอนซาย
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
นายประยงค
ไชยสิทธิ์
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
นายปราโมทย ติยะบุตร
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
นางพิศมัย
สาระยิ่ง
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
นายอุทิศ
ชาภูวงศ
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจํากลางนครพนม
นายอิสสระภัย กาจหาญ
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน เรือนจํากลางนครพนม
นายสุรินทร
จันทรเทพ
กรรมการและเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครพนม
นายกลางชล
เกษกาญจน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
นายนราวิชญ
ศรีเมือง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานราชทัณฑ ชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม

ใหคณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนปรับปรุง ซอมแซม เสริมความมั่นคง ประดับ ตกแตงภูมิทัศน ภายในและ
ภายนอกของเรือนจํากลางนครพนม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพระกรณียกิจ
ติดตาม กํากับดูแล ใหอาคารสถานที่ ภูมิทัศน และบริเวณใหสะอาด เรียบรอย สวยงาม สมพระเกียรติ
๒. จั ด เตรี ย ม/ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งขยายเสี ย ง เครื่ อ งปรั บ อากาศ พั ดลมไอน้ํ า โต ะ - เก า อี้
ในพลับพลาพิธี จัดวงดนตรี การสาธิตการฝกวิชาชีพและเต็นทสําหรับหนวยงานเครือขายใหเรียบรอย
๓. จั ด ทํ า แผนผัง ภายในเรื อ นจํ า กลางนครพนม และจั ด ทํ า แผนที่เ ส นทางการเสด็ จ
พระราชดําเนิน ใหละเอียดชัดเจน
๔. ปฏิบัติหนาที่รวมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการตกแตงที่พลับพลาประทับ
และบริเวณที่เสด็จพระราชดําเนิน ตลอดจนดูแลพื้นที่ที่จะเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพระกรณียกิจ
และบริเวณพื้นที่ตอเนื่องใกลเคียง ใหมีความสะอาด เรียบรอย สวยงาม สมพระเกียรติ
๕. จัดทํา ติดตั้งพระฉายาลักษณ และซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี บริเวณทางเขาทัณฑสถานฯ และบริเวณดานหนาที่ทําการทัณฑสถานฯ
๖. ประดั บ ธงพระนามาภิ ไ ธยย อ สธ. และธงชาติ ตามแนวรั้ ว ภายในทั ณ ฑสถานฯ
ตามเสนทางเสด็จฯ ผาน
๗. ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/๕. คณะกรรมการ...

-๕๕. คณะกรรมการฝายจัดเตรียม “หองสมุดพรอมปญญา” ประกอบดวย
๕.๑ นายชัยบุญ
ชัยสิริเจริญพันธ
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย
๕.๒ นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
๕.๓ นางอังคณา
พงศพนิตานนท
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๕.๔ นางสาวชนิตา
ผันเงิน
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๕.๕ นายธีระพล
สถาพร
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๕.๖ นางสาวทัศนีย
อมาตยกุล
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองพัฒนาพฤตินิสัย
๕.๗ นายนราวิชญ
ศรีเมือง
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๕.๘ นายสุรินทร
จันทรเทพ
กรรมการและเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครพนม
๕.๙ นางสาวพิรญาณ โคตรชมภู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๕.๑๐ นายเศกศักดิ์
รสหอม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
ใหคณะกรรมการฝายจัดเตรียม “หองสมุดพรอมปญญา” มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดเตรียมความพรอมทางดานกายภาพ การตกแตงภูมิทัศนทั้งภายนอกและภายใน
ของ “หองสมุดพรอมปญญา” ใหมีความสะอาด เรียบรอย สวยงาม สมพระเกียรติ
๒. จัดหนังสือ/สื่อทรัพยากรสารสนเทศภายใตแ นวคิด“หอ งสมุด เปลี่ย นชีวิต”รว มกับ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
๓. สาธิตการนําโปรแกรมสําเร็จรูป (PMB) ในการบริหารจัดการหองสมุด การซอมบํารุง
หนั ง สื อ และกิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า น เพื่ อ ให ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทอดพระเนตร
๔. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดกิจกรรม สนับสนุนการดําเนินงาน “หองสมุดพรอมปญญา”
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

/๖. คณะกรรมการ...

-๖๖. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ และสาธิตการฝกวิชาชีพผูตองขัง ประกอบดวย
๖.๑ นายชัยบุญ
ชัยสิริเจริญพันธ ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๒ นางงามใจ
ทวีชนม
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสวนฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน กองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๓ นางสาวพิรญาณ โคตรชมภู
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๔ นายสุข
มีนุช
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๕ นางปาริชาต
เกษกาญจน
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๖ นางอันธิกา
ออนพรอม
กรรมการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๗ นางเสาวภา
แกวบุดดา
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๖.๘ นายปราโมทย ติยะบุตร
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๖.๙ นายอภิเดช
หอมออน
กรรมการ
อนุศาสนาจารยชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๖.๑๐ นายนราวิชญ
ศรีเมือง
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๖.๑๑ นายอมร
สีพั้ว
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๖.๑๒ นายนฤพล
ชินคํา
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน เรือนจํากลางนครพนม
๖.๑๓ นายเศกศักดิ์
รสหอม
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๖.๑๔ นายธีระพล
สถาพร
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๖.๑๕ นางสาวจีรวัฒน สุวรรณไตรย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
ให ค ณะกรรมการฝ า ยจั ด นิ ท รรศการและสาธิ ต การฝ ก วิ ช าชี พ ผู ต อ งขั ง มี ห น า ที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผน กําหนดแนวทาง ออกแบบ กําหนดเนื้อหา และดําเนินการจัดนิทรรศการ
เรือนจํากลางนครพนมภายในบริเวณหองสมุดพรอมปญญาและบริเวณโดยรอบใหสวยงาม
/๒. จัดการสาธิต...

-๗๒. จัดการสาธิตการฝกวิชาชีพของผูตองขังในหลักสูตรตางๆ และจัดแสดงนิทรรศการ
การจัดการเรียนการสอนของหนวยงานภาคีเครือขายใหกับผูตองขังภายในทัณฑสถานฯ เพื่อใหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร
๓. จัดเตรียมวงดนตรีสําหรับบรรเลงในชวงพิธีการรับเสด็จ ฯ และจัดเตรียมการแสดง
เพื่อใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆ และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการฝายตอนรับและลงทะเบียน ประกอบดวย
๗.๑ นางวรนุช
ผองนพคุณ
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการเงิน กองพัฒนาพฤตินิสัย
๗.๒ นางสาวสาธิกา
สามศรี
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสวนสวัสดิการสงเคราะหผูตองขังและโครงการกําลังใจในพระดําริฯ
กองพัฒนาพฤตินิสัย
๗.๓ นายสุข
มีนุช
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๗.๔ นางกาญจนา
คําประชา
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๗.๕ นายณรงคศักดิ์
ตุแกว
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๗.๖ นางสาวธัญวรัตน
แสนอุบล
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๗.๗ นางสาวศิริรักษ
ศรีสงคราม
กรรมการ
เจาหนาที่ควบคุมดานตรวจพิสูจน เรือนจํากลางนครพนม
๗.๘ นางธรรญมน
บรรจง
กรรมการ
ผูชวยพนักงานราชทัณฑ เรือนจํากลางนครพนม
๗.๙ นางสาวอทิตยา
พงคขยุดา
กรรมการ
ผูชวยพนักงานราชทัณฑ เรือนจํากลางนครพนม
ดวงกลาง
กรรมการ
๗.๑๐ นางกาญจนา
พนักงานราชการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
พันธวงษ
กรรมการ
๗.๑๑ นางสาวเพ็ญประไพ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กองพัฒนาพฤตินิสัย
๗.๑๒ นางสาวพรทิพย
แนวทัด
กรรมการ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กองพัฒนาพฤตินิสัย
กรรมการ
๗.๑๓ นางสาวสุรินทรพร คําไพเราะ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กองพัฒนาพฤตินิสัย
กุมารสิทธิ์
กรรมการ
๗.๑๔ นางสาวจิราวรรณ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กองพัฒนาพฤตินิสัย
/๗.๑๕ นายอัครพล...

-๘๗.๑๕ นายอัครพล
นึกชม
กรรมการและเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๗.๑๖ นางสาวนงนุช
แกวบริสุทธิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กองพัฒนาพฤตินิสัย
๗.๑๗ นางสาวสุภาวดี
ศรีประทุม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
ใหคณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมรายชื่อ จัดทําบัญชีรายชื่อ บัญชีลงทะเบียนผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
แขกผูมีเกียรติ ผูที่มาเขาเฝาฯ รับ เสด็จฯ คณะทํางานในฝายตางๆ ตลอดจนรายชื่อผูเขารับ พระราชทาน
เข็มที่ระลึก และรายชื่อผูที่จะรวมฉายพระฉายาลักษณ ชุดตางๆ
๒. จัดทําบัตรติดหนาอก (บัตรจําแนกบุคคล) สําหรับคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
แขกผูมีเกียรติ ผูที่มาเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ และคณะทํางานในฝายตางๆ
๓. จัดทําโบวสัญลักษณสีตางๆ สําหรับเขาเฝาฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และผูที่จะ
รวมฉายพระฉายาลักษณ รวมทั้งจัดทําผังฉายพระฉายาลักษณในชุดตางๆ
๔. รั บ ลงทะเบี ย น อํ า นวยความสะดวกแก ค ณะผู บ ริ ห าร หั ว หน า ส ว นราชการ
แขกผูมีเกียรติ ผูที่มาเขาเฝาฯ รับ เสด็จฯ คณะทํางานในฝายตางๆ ตลอดจนผูเขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
เข็มที่ระลึก และผูที่จะรวมฉายพระฉายาลักษณ ชุดตางๆ
๕. ดํ า เนิ น การรั บ - แลกเข็ ม พระราชทานพระนามาภิ ไ ธยย อ สธ. ให แ ก ผู ที่ ไ ด รั บ
พระราชทาน จากพระหัตถ จํานวน ๑๐๐ ราย
๖. ประสานงานกั บ คณะกรรมการฝ า ยต า งๆ และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
๘. คณะกรรมการฝายถวายความปลอดภัย และการจราจร ประกอบดวย
๘.๑ นายสมมาตย
สุราช
ประธานกรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจําประธานเขต ๔ เรือนจํากลางขอนแกน
๘.๒ นายจรูญ
เหงาลา
รองประธานกรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครพนม
๘.๓ ผูบัญชาการทัณฑสถาน/
กรรมการ
ผูอํานวยการทัณฑสถาน เขต ๔
๘.๔ นายชูชัย
เทียบศรไชย
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๕ นายนักรบ
ลางคุลเสน
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
/๘.๖ นายพงษศักดิ.์ ..

-๙๘.๖ นายพงษศักดิ์ นางาม
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๗ นายเอกรัตน
สุขรัตน
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๘.๘ นายเทพทอง
ฉายาวรรณ
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๘.๙ นายอาจชัย
ปตพรม
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๘.๑๐ นายรพียศ
อิ่มไสว
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๘.๑๑ นายศักดิ์ธิชัย
ศรีวงค
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๘.๑๒ นายไพฑูรย
บุญศรี
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๘.๑๓ นายจรูญ
แยมจันทึก
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๘.๑๔ นายสุรชัย
ทะประสพ
กรรมการ
เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๘.๑๕ นายพศิน
แดงหนู
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๑๖ นายธิติพันธุ
วัฒนกสิกุล
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๑๗ นายเบ็ญจรงค แกวใจ
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๑๘ นายปกรณ
จริงจิตร
กรรมการ
เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๑๙ นายเชฏฐชัย
ไทยกิ่ง
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๒๐ นายกวิวัฏ
โกศล
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๒๑ นายวีรวัฒน
บุญนิกูล
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๒๒ นายพิมาน
ยังมั่น
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
/๘.๒๓ นายธีรภัทร...

- ๑๐ ๘.๒๓ นายธีรภัทร
วงษาซาย
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๒๔ นายสุรเชษฎ
จิตตไทย
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๒๕ นายทรงพล
มรรคผล
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
๘.๒๖ นายกฤตภพ
จันทรภูโดม
กรรมการและเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ เรือนจํากลางนครพนม
๘.๒๗ นายอนุวัฒน
ไทยประยูร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการพิเศษ กองทัณฑวิทยา
ใหคณะกรรมการฝายถวายความปลอดภัย และจัดการจราจร มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแผนการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (๙๐๕) แผนเผชิญ เหตุ/แผนสํา รองฉุกเฉิน นํา เสนออธิบ ดีกรมราชทัณ ฑเปนผูอนุมัติ แผน กํา หนด
ชั้นความลับ “ลับมาก” และนําสงแผนดังกลาวใหแกกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
กอนเวลาเสด็จฯ อยางนอย ๘๔ ชั่วโมง
๒. แถลงแผน และซักซอมแผนการถวายความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ/ แผนสํารอง
ฉุกเฉิน ตลอดจนอํานวยการ กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
๓. จัดเจาหนาที่หญิงและชาย ที่เขาถึงชั้นความลับ “ลับ” หรือ“ลับมาก” รวมปฏิบั ติ
หนาที่ประจํา ณ กองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)
๔. จัดวางกําลังเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทั้งหญิงและชาย ใหครอบคลุมพื้นที่ชั้นใน
ชั้น กลาง ชั้นนอก และตามรายทางของพื้นที่รับ เสด็จ ฯ โดยขอสนับ สนุน กําลั งจากเรือนจํา /ทัณฑสถาน
ภายในเขตหรือใกลเคียง
๕. กําหนดจุดจอดรถ/ กําหนดพื้นที่ป ลอดภัย และอํานวยการจัดการจราจร ตลอดจน
อํานวยความสะดวกสถานที่จอดรถสําหรับหัวหนาสวนราชการ และผูมาเฝาฯ รับเสด็จฯ ในพื้นที่เรือนจํากลาง
นครพนมและบริเวณที่ตอเนื่อง
๖. ติดตอประสานงาน และปฏิบัติหนาที่รวมกับกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย
(กอร.ถปภ.) กรมราชองครักษ หนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนคณะกรรมการฝายตาง ๆ
๙. คณะกรรมการฝายบริการรับรอง ประกอบดวย
๙.๑ นายจรูญ
เหงาลา
ประธานกรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางนครพนม
๙.๒ นายธรณี
ภูนากลม
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
/๙.๓ นางสาวสุกัญญา..

- ๑๑ -.
๙.๓ นางสาวสุกัญญา พานิชชา
กรรมการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญงาน เรือนจํากลางนครพนม
๙.๔ นางสาวหัสดิน
สีหะมงคล
กรรมการและเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
ใหคณะกรรมการฝายบริการรับรอง มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดเตรียมเครื่องเสวย (อาหารวาง) ถวายในหองพักพระอิริยาบถ
๒. จัดเตรียมอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมเจาหนาที่รับรอง ผูบริหาร หัวหนา
สวนราชการ แขกผูมีเกียรติ ผูที่มาเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ
๓. จั ด เตรี ย มอาหาร อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม สํ า หรั บ กองอํ า นวยการร ว มถวาย
ความปลอดภัย (กอร.ถปภ.) และเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษถวายความปลอดภัย ในวันเสด็จฯ
๔. ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการฝายอื่นๆ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและบันทึกภาพ ประกอบดวย
๑๐.๑ นางสาวปรียธิดา สมจิตร
ประธานกรรมการ
เลขานุการกรม รักษาการในตําแหนงนักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ
๑๐.๒ นางสุพรรณนา วางอภัย
รองประธานกรรมการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
๑๐.๓ นายอภิชาติพงศ เขียวชะอุม
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
๑๐.๔ นางสาวธิดารัตน นิลคง
กรรมการ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๑๐.๕ นายกิตติศักดิ์
วงคกาฬสินธุ
กรรมการ
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจํากลางนครพนม
๑๐.๖ นางสาวทิพยสุคนธ ศรีแจม
กรรมการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม
๑๐.๗ นายจตุวัฒน
แสงประทุม
กรรมการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานเลขานุการกรม
๑๐.๘ นางสาวศิริรักษ ศรีสงคราม
กรรมการ
เจาหนาที่ควบคุมดานตรวจพิสูจน เรือนจํากลางนครพนม
๑๐.๗ นายสืบสกุล
เทียนทองศิริ
กรรมการ
พนักงานจางเหมาบริการ สํานักงานเลขานุการกรม
๑๐.๘ นางสาวพรรณอร กิจพิทักษ
กรรมการและเลขานุการ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
๑๐.๙ นางรัตนา
โกลิบุตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจํากลางนครพนม
/ใหคณะกรรมการ...

- ๑๒ ใหคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและบันทึกภาพ มีหนาที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผน กําหนดแนวทาง และดําเนินการการประชาสัมพันธ อํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชน
๒. ดําเนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พระราชกรณียกิจตางๆ ในวันเสด็จฯ
๓. ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของกรมราชทัณฑ และนําเสนอขอมูลผานระบบดิจิตอล
๔. ประสานงานกับตํารวจสันติบาล เพื่อรวมวางมาตรการเกี่ยวกับ การเขาบันทึกภาพ
ปลอกแขนสื่อมวลชน ปลอกแขนชางภาพ และการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณในการบันทึกภาพ
๕. ประสานงานกั บคณะทํางานกั บคณะกรรมการฝ ายต างๆ และปฏิบั ติ ภารกิ จอื่ นๆ ที่ ได รั บ
มอบหมาย
๑๑. คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล ประกอบดวย
๑๑.๑ นายจรูญ
เหงาลา
ประธานกรรมการ
ผูบ ัญชาการเรือนจํากลางนครพนม
๑๑.๒ นายรัชกฤช
พนันชัย
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
๑๑.๓ นางสาวพรทิพย จันทิ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรือนจํากลางนครพนม
๑๑.๔ นางประเพียร แยมจันทึก
กรรมการและเลขานุการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เรือนจํากลางนครพนม
ใหคณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข และสถานพยาบาลในพื้ น ที่ ในการ
ตั้ ง จุ ด คั ด กรองโรค สํ า หรั บ ผู ที่ จ ะไปเข า เฝ า ฯ รั บ เสด็ จ ฯ ภายในเรื อ นจํ า กลางนครพนม โดยให จั ด ทํ า
สติกเกอร หรือสัญลักษณอยางหนึ่งอยางใดใหเห็นเดนชัด เพื่อติดแสดงใหแกผูที่ผานการคัดกรองโรคแลว
๒. ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุข และสถานพยาบาลในพื้นที่ ในการตั้งจุดปฐม
พยาบาล (First Aid) สําหรับผูเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ ภายในทัณฑสถานฯ และประชาชนผูมาเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ
ภายนอกทัณฑสถานฯ
๓. ประสานงาน ให ก ารสนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวก และเตรี ย มความพร อ ม
ในดานยาเวชภัณฑ บุ คลากรทางการแพทย สําหรับ ตรวจวินิจฉัย ปฐมพยาบาล หรือรักษาอาการ ให แก
ผูตองขังภายในทัณฑสถานฯ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ปวยฉุกเฉิน (Emergency Case) หรือมีเหตุจําเปนเรงดวน
เพื่อสงตอไปรักษาตัวภายนอกทัณฑสถานฯ ตอไป
๔. ประสานงานกั บ คณะทํ า งานกั บ คณะกรรมการฝา ยตา งๆ และปฏิบัติ ภ ารกิจ อื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
/ใหขา ราชการ...

- ๑๓ ให ข า ราชการ เจ า หน า ที่ และผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง นี้ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ด ว ยความรั บ ผิด ชอบอย า งเต็ มกํ า ลั ง ความสามารถ โดยให ป ระธานคณะกรรมการในแตล ะฝา ยประชุ ม
คณะทํ า งาน มอบหมายหน า ที่ ให ชัด เจน และให มีอํา นาจพิ จ ารณาแต ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการดํา เนิ น งาน
ในดานตางๆ เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการเฝาฯ รับเสด็จฯ ในครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอย
และสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตํารวจเอก
(ณรัชต เศวตนันทน)
อธิบดีกรมราชทัณฑ

