
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ ความเสี่ยง สาเหตุ 
แนวทางการ
จัดการ(เดิม) 

แนวทางการ
จัดการ(ใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการ 
การสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

ผู้ต้องขังแหกหัก 
หลบหนี จากการ
ควบคุมภายใน
และภายนอก 
เรือนจ า 

- ผู้ต้องขังเกิด
ความเครียดจากผล 
ของคดี,ญาติพ่ีน้อง 
บุตร,ธุรกิจทางบ้าน 
ฯลฯ 
- เจ้าหน้าที่ประมาท
เลินเล่อไว้วางใจ
ผู้ต้องขังมากเกินไป 
-มีเหตุจูงใจให้ผู้ต้องขัง
หลบหนี  

- แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
ควบคุมผู้ต้องขัง 
หมั่นตรวจตรา 
ตรวจสอบ 
พฤติกรรมของ
ผู้ต้องขัง 
- ก าหนด
มาตรการด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังให้
ทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณ์ 
และบริเวณของ
การควบคุม 
- การก าหนด
เจ้าหน้าที่เข้า
ปฏิบัติหน้าที่
บริเวณเสี่ยงต่อ
การหลบหนีของ
ผู้ต้องขัง 
-ตรวจสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
เรือนจ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

- จัดสวัสดิการ ให้
ส าหรับผู้ต้องขัง 
เช่น จัดกิจกรรม
ตามเทศกาล  
- จัดให้ผู้ต้องขังที่
เข่าขายมี
ความเครียดเข้า
พบจิตแพทย์  
- จัดให้เจ้าหน้าที่
หมั่นสืบหาข่าว  
- จัดกีฬา หรือ
กิจกรรมสันทนา
การตา่งๆ 
 

- ขาดงบประมาณ
ในการจัด
สวัสดิการให้ทั่วถึง 
- เจ้าหน้าที่มี
จ านวนจ ากัดใน
การดูแล ควบคุม
ผู้ต้องขัง 

- การควบคุม
ผู้ต้องขังเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มี
การแหกหัก
หลบหนี 

- จิตแพทย์ จาก
โรงพยาบาล 
- ประชาชนทั่วไป
บริจาคอุปกรณ์
กีฬา 

- ผู้บัญชาการฯ 
- ส่วนควบคุมฯ 
- ส่วนสวัสดิการ 
- ส่วนพัฒนาฯ 
- ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
- เจ้าหน้าท่ีทุก
ท่าน 

 
  



กลยุทธ์ ความเสี่ยง สาเหตุ 
แนวทางการ
จัดการ(เดิม) 

แนวทางการ
จัดการ(ใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการ 
การสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2. ผู้ต้องขังก่อ
เหตุร้ายและความ
ไม่สงบในเรือนจ า 

- ผู้ต้องขังเกิด
ความเครียดจากผล 
ของคดี,ญาติพ่ีน้อง 
บุตร,ธุรกิจทางบ้าน 
ฯลฯ 
- ผู้ต้องขังยั่วยุกันเอง
ก่อเหตุร้าย  

- แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
ควบคุมผู้ต้องขัง 
หมั่นตรวจตรา 
ตรวจสอบ 
พฤติกรรมของ
ผู้ต้องขัง 
- ก าหนด
มาตรการด้านการ
ควบคุมผู้ต้องขังให้
ทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณ์ 
และบริเวณของ
การควบคุม 
-จัดคิวการเยี่ยม
ญาติทางช่องทาง
อ่ืนอย่างทั่วถึง 
- จัดสวัสดิการ ให้
ส าหรับผู้ต้องขัง 
เช่น จัดกิจกรรม
ตามเทศกาล  
-ด าเนินการรักษา
มาตรการการ
ด ารงชีวิตของ
ผู้ต้องขังให้อยู่ใน
มาตรฐาน 

- จัดให้ผู้ต้องขังที่
เข่าขายมี
ความเครียดเข้า
พบจิตแพทย์  
- จัดให้เจ้าหน้าที่
หมั่นสืบหาข่าว  
- จัดกีฬา หรือ
กิจกรรมสันทนา
การต่างๆ 
-จัดนักจิตวิทยา
หรือนักสังคม
สงเคราะห์เพ่ือเข้า
ไปประเมินสุข
ภาวะทางจิต 
 

- ขาดงบประมาณ
ในการจัด
สวัสดิการให้ทั่วถึง 
- เจ้าหน้าที่มี
จ านวนจ ากัดใน
การดูแล ควบคุม
ผู้ต้องขัง 

- การควบคุม
ผู้ต้องขังเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มี
การก่อเหตุร้าย
และความไม่สงบ
ในเรือนจ า 

- ประชาชนทั่วไป
บริจาคอุปกรณ์
กีฬา อุปกรณ์
สันทนาการ ผลไม้
อาหารต่างๆ 
- น าวิทยากรด้าน
ศาสนามาพัฒนา
จิตใจ 

- ผู้บัญชาการฯ 
- ส่วนควบคุมฯ 
- ส่วนสวัสดิการ 
- ส่วนพัฒนาฯ 
- ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
- เจ้าหน้าท่ีทุก
ท่าน 

  



เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ ความเสี่ยง สาเหตุ 
แนวทางการ
จัดการ(เดิม) 

แนวทางการ
จัดการ(ใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการ 
การสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

. การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดใน
เรือนจ า 
 

- การเกิดโรคอุบัติใหม่  
-ผู้ต้องขังที่รับตัวเข้า
ใหม่เป็นพาหนะน าโรค
เข้ามาแพร่ระบาดใน
เรือนจ า 

- แยกตัวผู้ต้องขัง
เข้าใหม่ออกจาก
ผู้ต้องขังเก่าอย่าง
น้อย 14 วัน 
-บริหารจัดการ
ระบบการ
สุขาภิบาลใน
เรือนจ าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกรม
อนามัย 
-ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคอุบัติ
ใหม่ 

-ขอสนับสนุน 
บุคคลากรทาง
การแพทย์จาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

- บุคลากร
ทางด้านสาธารสุข
ในเรือนจ ามีอยู่
อย่างจ ากัด 

- การป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่เป็น
อย่างดี 

- โรงพยาบาลแม่
ข่าย 
-สาธารสุขจังหวัด 
-ประชาชนบริจาค
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 
- 

- ผู้บัญชาการฯ 
- ส่วนควบคุมฯ 
- ส่วนสวัสดิการ 
- ส่วนพัฒนาฯ 
- ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
- พยาบาลรจ. 
- เจ้าหน้าท่ีทุก
ท่าน 

 

 

 

 

 

  



เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ ความเสี่ยง สาเหตุ 
แนวทางการ
จัดการ(เดิม) 

แนวทางการ
จัดการ(ใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการ 
การสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

. การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดใน
เรือนจ า 
 

- การเกิดโรคอุบัติใหม่  
-ผู้ต้องขังที่รับตัวเข้า
ใหม่เป็นพาหนะน าโรค
เข้ามาแพร่ระบาดใน
เรือนจ า 

- แยกตัวผู้ต้องขัง
เข้าใหม่ออกจาก
ผู้ต้องขังเก่าอย่าง
น้อย 14 วัน 
-บริหารจัดการ
ระบบการ
สุขาภิบาลใน
เรือนจ าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกรม
อนามัย 
-ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคอุบัติ
ใหม่ 

-ขอสนับสนุน 
บุคคลากรทาง
การแพทย์จาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

- บุคลากร
ทางด้านสาธารสุข
ในเรือนจ ามีอยู่
อย่างจ ากัด 

- การป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่เป็น
อย่างดี 

- โรงพยาบาลแม่
ข่าย 
-สาธารสุขจังหวัด 
-ประชาชนบริจาค
อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 
- 

- ผู้บัญชาการฯ 
- ส่วนควบคุมฯ 
- ส่วนสวัสดิการ 
- ส่วนพัฒนาฯ 
- ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
- พยาบาลรจ. 
- เจ้าหน้าท่ีทุก
ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 



เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ ความเสี่ยง สาเหตุ 
แนวทางการ
จัดการ(เดิม) 

แนวทางการ
จัดการ(ใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการ 
การสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

2. ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
ใหม่ 

- สังคมและ
ประชาชนไม่ทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นหรือควรจะ
ทราบจากกรม
ราชทัณฑ์ 

-สังคมและประชาชนมี
ความเข้าใจที่คลาด
คลานในบางประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการของกรม
ราชทัณฑ์ 
- กระบวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการ
ให้ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-ช่องทางการสื่อสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารยังไม่
ครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุ่ม 

-เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
-ประชาสัมพัทธ์ 
ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
-ส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สังคม 
-ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสาร
ก่อนการ
ประชาสัมพันธ์ 
-สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
กับสื่อมวลชนทุก
กลุ่ม 
 

- หมั่นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุก  
 

- บุคลากรที่มี
ความสามารถ 
ช านาญเป็นพิเศษ
ในการพัฒนาเว็บ
ไชต์มีอยู่อย่าง
จ ากัด 

- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เป็นไปย่าง
เรียบร้อยและ
ต่อเนื่อง 

- ยุติธรรมจังหวัด
พิษณุโลก 

- ผู้บัญชาการฯ 
- ส่วนควบคุมฯ 
- ส่วนสวัสดิการ 
- ส่วนพัฒนาฯ 
- ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
- ฝ่ายบริหารฯ 
- เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 

 
  



เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ ความเสี่ยง สาเหตุ 
แนวทางการ
จัดการ(เดิม) 

แนวทางการ
จัดการ(ใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินการ 
การสนับสนุน

เพ่ิมเติมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างมือ
อาชีพ 

- ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
บุคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ 

-การขาดแคลน
อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน
ของกรมราชทัณฑ์ 
-การปฏิบัติราชการขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่ตน
ปฏิบัติของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 
-การขาดขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

-การสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
-การจัดพ่ีเลี้ยงใน
การดูแล
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 
-ก าชับการปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
-การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติหน้าที่ 

-การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานจากรุ่น
สู่รุ่น 
-การเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต่างๆ 
ไปยังบุคลากรทุก
ท่าน 

-เจ้าหน้าที่ได้รับ
หมายหมายหลาย
หน้าที่ 
-การติดต่อ
ประสานงาน
ภายในภายนอก
ท าได้ช้า 

-การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย และมี
การปรับปรุงการ
ท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 

-กรมราชทัณฑ์ 
-จังหวัดพิษณุโลก 
-คลังจังหวัด 
-ตรวจสอบภายใน 

- ผู้บัญชาการฯ 
- ส่วนควบคุมฯ 
- ส่วนสวัสดิการ 
- ส่วนพัฒนาฯ 
- ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
- เจ้าหน้าท่ีทุก
ท่าน 

 
 
 


