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ค าน า 
 แ ผ น ป ฏ บิ ตั กิ า ร  เ ร ือ น จ า จ งั ห ว ดั พ ษิ ณ ุโ ล ก  พ . ศ .  2 5 6 2 
จดัท าขึน้ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์หลกัของแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี กรมราชทณัฑ์ 
พ . ศ .  2 5 5 9  - 2 5 6 2 
รวมท ัง้นโยบายการปฏบิตังิานเพือ่การอ านวยความยุตธิรรมของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรมในสว่นทีเ่กีย่วข้
องกบักรมราชทณัฑ์ ดงัน้ี  
 1. เรือนจ าตอ้งปลอดยาเสพตดิและโทรศพัท์มือถือตอ้งไมมี่โดยเด็ดขาด  
 2. ตอ้งลดจ านวนผูต้อ้งขงัและความแออดัในเรือนจ า 
 3. การพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัตอ้งสามารถ คืนคนดีสูส่งัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และลดการกระท าผดิซ า้ 
 4 .  ง า น ร า ช ท ั ณ ฑ์ ต้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป้ อ ง ก ั น ส ั ง ค ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม ั่ น 
และความปลอดภยัใหก้บัสงัคมและประชาชน 
 จ า ก ก ร อ บ แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ค ั ญ ด ั ง ก ล่ า ว 
กรมราชทณัฑ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานส าหรบัให้เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลกใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
 1. พฒันาการควบคุมผูต้อ้งขงัใหมี้ประสทิธภิาพ 
 2. พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัเพือ่คืนคนดีสูส่งัคม 
 3. ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในเรือนจ า 
 4. พฒันาบุคลากรใหมี้ความเป็นมืออาชีพ 
 5. เสรมิสรา้งการปฏบิตังิานราชทณัฑ์โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
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 ทั ง้ นี ้ แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร  เ พื ่อ ส น บั ส น ุน ก า ร ด า เน ิน ง า น ต า ม ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์ด งั ก ล ่า ว 
ใช้งบประมาณด าเนินการท ัง้สิน้ จ านวน 144,523,049.18 บาท  
( ห น่ึ ง ร้ อ ย สี่ สิ บ สี่ ล้ า น ห้ า แ ส น ส อ ง ห มื่ น ส า ม พั น สี่ สิ บ เ ก้ า บ า ท สิ บ แ ป ด ส ต า ง ค์ ) 
เรือนจ าจงัหวดัพิษณุโลกจะใช้แผนปฏิบตัิการเป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการของผู้บริหารเรือนจ า 
เพื่อผลกัด ันการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย 
อีกท ัง้เป็นคู่มือการด าเนินงานของหน่วยงานและเจา้หน้าทีใ่ห้ยดึถือและใช้แผนงาน/โครงการเป็นหลกัในการปฏบิ ั
ตริาชการไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ       
             เรือโท 
               (วสนัต์  ค านวล) 
             ผูบ้ญัชาการเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
                    ตุลาคม 256๑ 



สารบญั 
 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐานเรือนจ า 
 1) สถานทีต่ ัง้ 
 2) เน้ือทีภ่ายในและภายนอกของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 3) อ านาจการควบคุมของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 4) อตัราความจุผูต้อ้งขงั 
 5) ขอ้มูลสถติผิูต้อ้งขงั 
 6) โครงสรา้งการบรหิารงานเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 7) ขอ้มูลบุคลากร 
2. ผงัความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
3. ความเช่ือมโยงระหวา่งแผนปฏบิตักิารกรมราชทณัฑ์ พ.ศ. 2559 - 
2562/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์แผนงาน/โครงการของ รจ./ทส. 
4. ยุทธศาสตร์ ที ่1 : พฒันาการควบคุมผูต้อ้งขงัให้มีประสทิธภิาพ 
 ๑) โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ 
 ๒) โครงการจดัท าถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กดา้นหน้าโรงงานฝึกวชิาชีพผู้ตอ้งขงั แดน ๒ 
เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๓) โครงการตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิภายในเรือนนอนผูต้อ้งขงั แดน ๔ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๔) โครงการร ัว้ตาขา่ยป้อมรกัษาการณ์ ๖ แดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๕) โครงการขอสนบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือตูเ้ก็บสมัภาระของผูต้อ้งขงั 
 ๖) โครงการเทพ้ืนถนนคอนกรีตทางเขา้โรงพกัขยะแดน ๓  
 ๗) โครงการตดิต ัง้พดัลมเพดานและพดัลมดูดอากาศห้องนอนผูต้อ้งขงัทีม่ีผนงัห้องดา้นหลงัปิดทบึ 
เรือนนอน ๒,๓,๔ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๘) โครงการปูกระเบื้องรอ่งน ้า แดน ๕ 
 ๙) โครงการตดิพดัลมในห้องนอนเรือนนอน ๗,๘ แดน ๕ 
 ๑๐) โครงการปรบัปรุงขยายโรงเล้ียง แดน ๕ 
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 ๑๑) โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเรือนนอน ๒ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๑๒) โครงการตดิต ัง้ไฟฉุกเฉิน เรือนนอน แดน ๔ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๑๓) โครงการสรา้งทีพ่กัส าหรบัรอการเยี่ยมญาต ิแดน ๕  

สารบญั (ตอ่) 
 

 ๑๔) โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดในห้องนอนเรือนนอน ๗,๘ แดน ๕ 
 ๑๕) โครงการจดัเก็บเอกสารดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document)  
 ๑๖) โครงการอา่งอาบน ้า แดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  
 ๑๗) โครงการหลงัคาพลาสตกิใสราวตากผา้ แดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  
 ๑๘) โครงการร ัว้ตาขา่ยก ัน้ราวตากผา้ แดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  
 ๑๙) โครงการปูกระเบื้องรอ่งน ้าภายในแดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก  
 ๒๐) โครงการฝึกอบรมระเบียบวนิยัผูต้อ้งขงั แดน ๕ 
 ๒๑) โครงการเสรมิประสทิธภิาพการควบคุมผูต้อ้งขงั ตดิต ัง้ระบบ CCTV ภายในโรงงานฝึกวชิาชีพ 
 ๒๒) โครงการปูกระเบื้องรอ่งน ้าแนวก าแพงดา้นทศิตะวนัตก แดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๒๓) โครงการรณรงค์และสง่เสรมิการออกก าลงักาย เลน่กีฬา นนัทนาการ เพื่อสุขภาพของผูต้อ้งขงั 
 ๒๔) โครงการขอรบัการสนบัสนุนลวดหีบเพลงเสรมิความม ั่งคง 
 ๒๕) โครงการซ่อมแซมโรงเล้ียงอาหาร แดน ๓ 
 ๒๖) โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าดืม่สูทกรรม แดน ๓ 
 ๒๗) โครงการจดัท ารถเข็นสแตนเลส 
 ๒๘) โครงการสรา้งก าแพงดา้นขา้งงานสูทกรรม แดน ๓ 
 ๒๙) โครงการซ่อมแซมกระเบื้องปูพ้ืนสูทกรรม แดน ๓ 
 ๓๐) โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดเสรมิความม ั่นคง งานสูทกรรม แดน ๓ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๓๑) โครงการฝึกระเบียบวนิยัผูต้อ้งขงั (แรกรบั ผดิวนิยั พฤตกิารณ์ รบัย้าย) 
 ๓๒) โครงการฝึกระเบียบวนิยั ผูต้อ้งขงั 
 ๓๓) โครงการจดัท าร ัว้ตาขา่ยก ัน้เรือนนอน ๗ และเรือนนอน ๘ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
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 ๓๔) โครงการจดัท าร ัว้ตาขา่ยก ัน้เรือนนอน ๗ และเรือนนอน ๘ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๓๕) โครงการกอ่สรา้งพ้ืนคอนกรีตภายในสนามสวนหย่อม แดน ๕ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 

 สารบญั (ตอ่) 
 

 ๓๖) โครงการเปลีย่นสายไฟภายในเรือนนอน ๘ แดน๕ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๓๗) โครงการเปลีย่นสายไฟภายในเรือนนอน ๗ แดน๕ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 ๓๘) โครงการจดัท าสมุดประจ าตวัผูต้อ้งขงัในรูปแบบบตัรประจ าตวั 
 ๓๙) โครงการสง่เสรมิสทิธปิระโยชน์ผูต้อ้งขงั (พกัโทษ, ลดวนัตอ้งโทษ) 
 ๔๐) โครงการพบญาตใิกลช้ดิ 
 ๔๑) โครงการพฒันาการจดัท าทะเบียนประวตัผิูต้อ้งขงั แดน ๕ (HUB) 
 ๔๒) โครงการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั 
 ๔๓) โครงการสรา้งหลงัคาราวตากผา้แดน ๓  
 ๔๔) ปรบัปรุงระบบเครือ่งกรองน ้าดืม่ส าหรบัผูต้อ้งขงั 
 ๔๕) ซ่อมแซมโรงอาคารประกอบอาหาร 
 ๔๖) ย้ายโรงเก็บแกส๊และเตาประกอบอาหารงานสูทกรรม 
 ๔๗) ลอ้มร ัว้ตาขา่ยและเทคอนกรีตทางเดนิเยี่ยมญาต ิแดน ๒ 
 ๔๘) หลงัคาราวตากผา้ผูต้อ้งขงัดา้นทศิตะวนัออก แดน ๕ 
 ๔๙) โครงการจดัซ้ือรถเข็นชนิดนอน 
 ๕๐) ปรบัปรุงซ่อมแซมหลงัคาบรเิวณเวทีหอประชุม แดน ๓ 
 ๕๑) ปรบัปรุงซ่อมแซมหลงัคาสถานตรวจพสูิจน์หญงิ 
 ๕๒) ปรบัปรุงห้องเก็บคลงัยา ๕ ส. 
 ๕๓) โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดเรือนนอนแดน ๔ 
 ๕๔) โครงการตดิต ัง้ไฟสอ่งสวา่งสปอร์ทไลท ์LED บนสนัก าแพง 
 ๕๕) โครงการตดิต ัง้ลวดหนามหีบเพลง 
 ๕๖) โครงการจดัซ้ือเครือ่งวดัความดนัแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตั ิ
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 ๕7) โครงการจดัซ้ือรถเข็นท าแผล 

สารบญั (ตอ่) 
 

 ๕8) โครงการตดิต ัง้ถงับ าบดัน ้าเสีย 
 59) โครงการตดิต ัง้เครือ่งสูบน ้าแดน ๔ 
 ๖0) โครงการตดิต ัง้เครือ่งสูบน ้าหอยโขง่ 
 ๖1) โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสถานตรวจพสูิจน์หญงิ 
 ๖2) โครงการพฒันาสิง่จ าเป็นข ัน้พ้ืนฐานส าหรบัผูต้อ้งกกัขงัชาย 
 ๖3) โครงการตดิต ัง้ลวดหนามหีบเพลงแนวก าแพง 
 ๖4) โครงการปรบัปรุงห้องน ้าผูต้อ้งขงั แดน ๓ 
 ๖5)  โครงการซ่อมแซมมุง้ลวด เรือนนอน ๘  แดน ๕ 
 ๖6) โครงการพฒันาสิง่จ าเป็นข ัน้พ้ืนฐานส าหรบัผูต้อ้งขงัจา่ยนอก 
 ๖7) โครงการปูกระเบื้องห้องนอนผูต้อ้งขงัช ัน้ลา่ง เรือนนอน ๒,๓,๔ 
 ๖8) โครงการปูพ้ืนกระเบื้องภายในหอ้งนอนผูต้อ้งขงั แดน ๕ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 69) สรา้งโรงฝึกวชิาชีพชา่งปูน 
 70) โครงการซ่อมแซมโรงเล้ียงอาหาร แดน 3 
 71) โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าดืม่สูทกรรม แดน 3 
 72) โครงการสรา้งก าแพงดา้นขา้งงานสูทกรรม แดน 3 
 73) โครงการซ่อมแซมกระเบื้องปูพ้ืนสูทกรรม แดน 3 
 74) โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดเสรมิความม ั่นคง งานสูทกรรม แดน 3 
 75) ซ่อมแซมโรงอาคารประกอบอาหาร 
 76) โครงการปรบัปรุงทาสีเรือนนอนผูต้อ้งขงัอาคารเรือนนอน 7 และ 8 
 77) โครงการปรบัปรุงทาสีร ัว้ก ัน้แดนภายในแดน 5 
 78) โครงการปูกระเบื้องอาคารเก็บตูล็้อกเกอร์ผูต้อ้งขงั แดน 5 
 79) โครงการอาคารทีพ่กัขยะ แดน 5 
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 สารบญั (ตอ่) 
 

 80) โครงการปูกระเบื้องห้องท างานรา้นคา้สงเคราะห์ผูต้อ้งขงั แดน 5 
 81) โครงการปูกระเบื้องห้องนอนผูต้อ้งขงั ห้อง 8/7 และ 8/8 แดน 5 
 82) โครงการปูกระเบื้องห้องนอนผูต้อ้งขงั ห้อง 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 และ 8/6 แดน 5 
 83) โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์ใหมเ่ป็นระบบ LED เพื่อเป็นสวสัดกิารแกผู่ต้อ้งขงั 
 84) ปูกระเบื้องพ้ืนใตโ้ถงอาคารเรือนนอน 7 และ 8 
 85) โครงการจดัท าแนวร ัว้ตาขา่ยบรเิวณราวตากผา้ แดน 5 
 86) โครงการเทพ้ืนคอนกรีตราวตากผา้ผูต้อ้งขงั แดน 5 
 87) โครงการเทพ้ืนคอนกรีตภายในสนามสวนหย่อม แดน 5 
 88) โครงการท าทีพ่กัศาลาอเนกประสงค์ส าหรบัผูต้อ้งขงัแดน 5 
 89) โครงการเปลีย่นสายไฟภายในเรือนนอน 8 
 90) โครงการจดัท าระบบกรองน ้าบาดาล แดน 5 
 91) โครงการเดนิระบบทอ่น ้าดืม่ส าหรบัผูต้อ้งขงัเรือนนอน 8 
 92) โครงการเดนิระบบทอ่น ้าดืม่ส าหรบัผูต้อ้งขงัเรือนนอน 7 
 93) โครงการท าร ัว้ตาขา่ยก ัน้แดนเรือนนอนแดน 5 
 94) โครงการปูกระเบื้องศาลาพกัรอเยี่ยมญาต ิแดน 5 
 95) โครงการปูกระเบื้องโรงงานแดน 5 
 96) โครงการการพฒันาปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลกโดยใช้จุลนิทรีย์EM 
(Effective MicrrorGanisms) 
 97) โครงการพฒันาสิง่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรบัผูต้อ้งกกัขงัชาย 
 98) โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสถานทีเ่พื่อการควบคุมตวัและสถานทีเ่พื่อการตรวจพสูิจน์หญงิ 
 99) โครงการพฒันาสิง่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรบัผูต้อ้งขงัจา่ยนอก 
 100) โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมหลงัคาศูนย์ควบคุมและประสานงานกลาง 
 1๐1) โครงการปรบัปรุงปูกระเบื้องหอ้งนอนผูต้อ้งขงัช ัน้ลา่ง เรือนนอน 2,3,4 แดน ๔   
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สารบญั (ตอ่) 
 

 ๑๐2) โครงการตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิ แดน 3 
 103) โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์ผูต้อ้งขงั ขนาด 50 น้ิว แดน 3 
 104) โครงการสรา้งห้องตดัผมผูต้อ้งขงั แดน 3 
 105) โครงการปูพ้ืนกระเบื้องรองทีท่ าการแดน 3 
 106) โครงการปูกระเบื้องรอ่งน ้า แดน 3 
 107) โครงการปรบัปรุงห้องน ้าผูต้อ้งขงั แดน 3 
 108) โครงการปูกระเบื้องรอ่งน ้าใหญป้่อม 6 แดน 3 
 109) โครงการตดิต ัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิภายในเรือนนอนผูต้อ้งขงั แดน 4  
 110) โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเรือนนอน 2 แดน 4 
 111) โครงการปูกระเบื้องรอ่งน ้า แดน 4 ฝั่งเรือนนอน 1,3,5 
 112) โครงการเทพ้ืนทางเดนิใหม ่เรือนนอน 2 แดน 4 
 113)  โครงการตดิต ัง้เครือ่งสูบน ้าป้อม 7 แดน 4 
 114) โครงการตดิมุง้ลวด แดน 4 เรือนนอน 1,2,3,4,5,6 
 115) โครงการตดิต ัง้เครือ่งสูบน ้าป้อม 8 แดน 4 
 116) โครงการจดัท าเครือ่งขยายเสียงเคลือ่นที่ 
 117) โครงการตดิต ัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบัดกัฟงัห้องเยี่ยมญาต ิ
 118) โครงการปรบัระดบัรอ่งน ้าแนวก าแพงดา้นทศิตะวนัออก แดน 3 
 119) โครงการปรบัปรุงห้องศนูย์ควบคุมฯ แดน 3 
 120) โครงการปรบัปรุงห้องพกัเวรฯเจา้หน้าทีป่ระต ู
 
 
 



7 
 

สารบญั (ตอ่) 
 

5. ยุทธศาสตร์ ที ่2 : พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัเพ่ือคืนคนดีสูส่งัคม 
 ๑) โครงการกอ่สรา้งอาคารทีท่ าการรา้นสงเคราะห์ผูต้อ้งขงั แดน ๓ 
 ๒) โครงการท าหลงัคาราวตากผา้ผูต้อ้งขงั แดน ๕ 

๓) โครงการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัคดียาเสพตดิ (ผู้คา้รายย่อย) เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๔) โครงการกอ่สรา้งอาคารเรียนผูต้อ้งขงั ขนาด ๒ ช ัน้. 
๕) โครงการจดัซ้ือกลอ้งดจิติอลใช้งานประจ าส านกังาน(ฝ่ายการศกึษา) 
๖) โครงการจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษา 
๗) โครงการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ทางการศกึษาแกผู่้ตอ้งขงั 
๘) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาตา่งประเทศส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๙) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพหลกัสูตรระยะส ัน้ การซ่อมบ ารุงและรกัษาอุปกรณ์ (ซอฟต์แวร์) 

เครือ่งคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ ส าหรบันกัศกึษาผูต้อ้งขงั 
๑๐) โครงการสง่เสรมิศลิปะดา้นการวาดภาพแกผู่ต้อ้งขงั 
๑๑) โครงการฝึกทกัษาอาชีพช่างตดัผมชายเบื้องตน้แกผู่ต้อ้งขงั 
๑๒) โครงการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียนผูต้อ้งขงั 
๑๓) โครงการจดัการศกึษาสายสามญัส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๑๔) โครงการจดัการศกึษาสายอาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แกผู่ต้อ้งขงั 
๑5) โครงการจดัการศกึษาสายสามญัส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๑6) โครงการจดัการศกึษาสายอาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แกผู่ต้อ้งขงั 
๑7) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูช้่วยบรรณารกัษ์และซ่อมหนงัสือห้องสมดุส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๑8) โครงการฝึกวชิาชีพช่างซ่อมรองเทา้ 
๑9) โครงการจดัการเรียนการสอนธรรมศกึษา แกผู่ต้อ้งขงั 
20) โครงการพฒันาจติใจผูต้อ้งขงั “หลกัสูตร สคัคสาสมาธ”ิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ 
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สารบญั (ตอ่) 
 

21) โครงการฝึกอบรมศาสนพธีิกร (มคันายก) แกผู่ต้อ้งขงั 
๒2) โครงการ “การจดักจิกรรมการออกก าลงัการ การเลน่กีฬา และกจิกรรมนนัทนาการ สนัทนาการ 

เพื่อสุขภาพกายและใจ ส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๒3) โครงการ “จดักจิกรรมเน่ืองในวนัส าคญัของชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ 
๒4) โครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมผูต้อ้งขงัทีน่บัถือศาสนาครสิต์และอสิลาม 
๒5) โครงการอบรมให้ความรูแ้กผู่ต้อ้งขงัโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
๒6) โครงการปรบัปรุงขยายห้องสมุดส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๒7) โครงการสง่เสรมิสุขภาพจติและสุขภาพกายผูต้อ้งขงัสูงอายุ 
๒8) โครงการ “ราชทณัฑ์เชงิสมานฉนัท์” (ระหวา่งผูต้อ้งขงักบัผูต้อ้งขงั) 
๒9) โครงการ “ราชทณัฑ์เชงิสมานฉนัท์” (ระหวา่งผูต้อ้งขงักบัสงัคม) 
30) โครงการ อาราธนาพระสงฆ์เขา้แสดงธรรมอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมแกผู่ต้อ้งขงั 
31) โครงการปลูกขา้วไรซ์เบอรีป่ลอดสารพษิ 
๓2) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงหมูป่า 
๓3) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัช่างเครือ่งเรือนไม้ 
๓4) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงปลาดุก 
๓5) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัช่างสีเครือ่งเรือนไม้ 
๓6) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัช่างเช่ือม 
๓7) โครงการฝึกวชิาชีพชา่งปูน 
๓8) โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลกัสูตรช่างปูกระเบื้อง 
๓9) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งถกัอวน 
40) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานประกอบบงัเกอร์ 
41) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งผลติหลกัเขต 
๔2) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานหลอ่บอ่พกัทอ่ระบายน ้า 
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สารบญั (ตอ่) 
 

๔3) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานผลติอฐิบล็อก 
๔4) โครงการน านกัโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะขุดลอกทอ่ระบายน ้า 
๔5) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพการท าปุ๋ ยหมกั 
๔6) โครงการอบรมวชิาชีพการปลูกพืชปลอดภยัโดยใช้สารอนิทรีย์ 
๔7) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงปลาเบญจพรรณในบอ่ดนิ 
๔8) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงกบ 
๔9) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงสุกรขุน 
50) โครงการกอ่สรา้งอาคารสถานพยาบาล ๒ ช ัน้ (๘.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม.) เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
51) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์ในเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕2) โครงการอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก (อสรจ.) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕3) จดัหาทีวีแอลอีดี ขนาด ๓๒ น้ิวส าหรบัผูต้อ้งขงั 
๕4)โครงการน ้าดืม่ส าหรบัผูต้อ้งขงั เรือนนอน ๗ 
๕5)โครงการน ้าดืม่ส าหรบัผูต้อ้งขงั เรือนนอน ๘ 
๕6) โครงการตดิต ัง้เครือ่งกรองน ้าดืม่งานสูทกรรม แดน ๓ 
๕7) โครงการคดักรองเบาหวาน-ความดนัฯ ผูต้อ้งขงัเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
58) โครงการป้องกนัการแพรร่ะบาดวณัโรคในเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
59) โครงการอบรมความรูเ้พื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนผูต้อ้งขงัโรคเบาหวาน-ความดนัฯ 

เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
60) โครงการอบความรูเ้พื่อป้องกนัโรคเบาหวาน-ความดนัฯ แกผู่ต้อ้งขงักลุม่เสีย่ง 

เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
61) โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๖2) โครงการดูแลสุขภาพปากและฟนัผูต้อ้งขงัเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๖3) โครงการสง่เสรมิสุขภาพจติผูต้อ้งขงัเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
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๖4) โครงการสง่เสรมิสุขภาพผูต้อ้งขงัสูงอายุเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 

สารบญั (ตอ่) 
 

๖5) จดัหารถฟาร์มแทรกเตอร์ 
๖6) จดัหาเครือ่งพ่นยาแบบใช้แรงลม 
67) รถไถขนาด ๑๐ แรงมา้ 
68) จดัหาเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น 
69) โครงการจดัหาเครือ่งฉายโปรเจ็คเตอร์ รุน่ ๒๕๐๐  
70) โครงการจดัซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 
71) โครงการจดัซ้ือกบไฟฟ้าแบบมือถือ 
๗2) โครงการจดัซ้ือเครือ่งเจีย/ตดัแบบมือถือ ขนาด ๕ น้ิว 
๗3) โครงการจดัซ้ือเครือ่งขดักระดาษทรายแบบมือถือสายพาน ๑๐๐ มม. 
๗4) โครงการจดัซ้ือเลือ่ยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด ๘ น้ิว 
๗5) โครงการจดัซ้ือเครือ่งลอกบวัแบบมือถือ ขนาด ๑๒ มม. 
๗6) โครงการจดัซ้ือเครือ่งตดัเหลืกแบบมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มม. 
77) โครงการปลูกขา้วไรซ์เบอรีป่ลอดสารพษิ 
78) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงหมูป่า 
79) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัช่างเครือ่งเรือนไม้ 
80) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัดา้นการเล้ียงปลาดุก 

81) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัทาสีเครือ่งเรือนไม ้
82) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัช่างเช่ือม 
83) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัช่างปูน 
84) โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหลกัสูตรช่างปูกระเบื้อง 
85) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งถกัอวน 
86) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานประกอบบงัเกอร์ 
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สารบญั (ตอ่) 
 

87) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานผลติหลกัเขต 
88) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานหลอ่บอ่พกัทอ่ระบายน ้า 
89) โครงการฝึกวชิาชีพผูต้อ้งขงัรบัจา้งแรงงานผลติอฐิบล็อก 
90) โครงการน านกัโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะขุดลอกทอ่ระบายน ้า 
91) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพการท าปุ๋ ยหมกั 
92) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพการปลูกพืชปลอดภยัโดยใช้สารอนิทรีย์ 
93) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการเล้ียงปลาเบญจพรรณในบอ่ดนิ 
94) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการเล้ียงกบ 
95) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพดา้นการเล้ียงสุกรขุน 
96) โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ: เศรษฐกจิพอเพียง เรือนจ าช ั่วคราวหนองลาด 

สงักดัเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
97) โครงการปลูกสวนป่าไมเ้ศรษฐกจิ เรือนจ าช ั่วคราวเขาสมอแคลง สงักดัเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
98) โครงการปลูกสวนป่าไมเ้ศรษฐกจิ เรือนจ าช ั่วคราวแควน้อย สงักดัเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
99) โครงการเตรียมความพรอ้มกอ่นปลอ่ยตวั 
100) โครงการปฐมนิเทศผูต้อ้งขงัระหวา่งพจิารณาคดี 
101) โครงการปฐมนิเทศนกัโทษเด็ดขาด 
102) จดัหาเครือ่งฉายวดิีทศัน์ 
103) จดัหาชุดล าโพงพรอ้มไมค์ 
104) จดัหากลอ้งถา่ยรูปดจิทิลั 
105) โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษาฯ 
106) โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษาฯ 
107) โครงการจดัหาเครือ่งฉายโปรเจ็คเตอร์รุน่ 2500 
108) โครงการจดัซ้ือกลอ้งดจิทิลัประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษาฯ 
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สารบญั (ตอ่) 
 

109) โครงการจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษาฯ110) 
โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสตกิประจ าฝ่ายการศกึษาฯ 

110) โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสตกิประจ าฝ่ายการศกึษาฯ 
111) โครงการจดัซ้ือพดัลมเพดานประจ าห้องสมุดฝ่ายการศกึษาฯ 
112) โครงการจดัซ้ือพดัลมเพดานประจ าห้องสมุดฝ่ายการศกึษาฯ 
113) โครงการจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศส าหรบัห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 
114) โครงการจดัซ้ือตูเ้อกสารประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษาฯ 
115) โครงการจดัซ้ือช ัน้หนงัสือประจ าห้องสมุดฝ่านการศกึษาฯ 
116) โครงการจดัซ้ือโตะ๊เกา้อ้ีส านกังานประจ าส านกังานฝ่ายการศกึษาฯ 
117) โครงการพฒันาจติใจผูต้อ้งขงั หลกัสูตรสคัคสาสมาธ ิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ 
118) โครงการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ทางการศกึษาแกผู่ต้อ้งขงั 

119) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาตา่งประเทศส าหรบัผูต้อ้งขงั 
120) โครงการฝึกอบรมวชิาชีพหลกัสูตรระยะส ัน้ การซ่อมบ ารุงและรกัษาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 

เครือ่งคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ ส าหรบันกัศกึษาผูต้อ้งขงั 
121) โครงการสง่เสรมิศลิปะดา้นการวาดภาพแกผู่ต้อ้งขงั 
122) โครงการฝึกทกัษะอาชีพชา่งตดัผมชายเบื้องตน้แกผู่ต้อ้งขงั 
123) 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผูช้่วยบรรณารกัษ์และซ่อมแซมหนงัสือห้องสมดุส าหรบันกัศกึษาผูต้อ้งขงั 
124) โครงการจดัการศกึษาสายสามญัส าหรบัผูต้อ้งขงั 
125) โครงการจดัการศกึษาสายอาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แกผู่ต้อ้งขงั 
126) โครงการฝึกวชิาชีพช่างซ่อมรองเทา้ 
127) โครงการจดัการเรียนสอนธรรมศกึษาแกผู่ต้อ้งขงั 
128) โครงการฝึกอบรมศาสนพธีิกร (มคันายก) แกผู่ต้อ้งขงั 
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129) โครงการจดักจิกรรมออกก าลงักาย เลน่กีฬา และกจิกรรมนนัทนาการ 
สนัทนาการเพื่อสุขภาพกายและใจส าหรบัผูต้อ้งขงั 

สารบญั (ตอ่) 
 

130) โครงการจดักจิกรรมเน่ืองในวนัส าคญัของชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ 
131) โครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมผูต้อ้งขงัทีน่บัถือศาสนาครสิต์และอสิลาม 
132) โครงการอบรมให้ความรูแ้กผู่ต้อ้งขงัโดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
133) โครงการปรบัปรุงขยายห้องสมดุส าหรบัผูต้อ้งขงั 
134) โครงการอาราธนาพระสงค์เขา้แสดงธรรมอบรมคุณธรรมและเจรญิธรรมแกผู่ต้อ้งขงั 

 

6. ยุทธศาสตร์ ที ่3 : ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในเรือนจ า 
 ๑) โครงการรณรงค์ตอ่ตา้นยาเสพตดิ 

๒) โครงการครอบครวัสมัพนัธ์ป้องกนัยาเสพตดิ 
๓) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพตดิ 

เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๔) โครงการ TO BE NUMBER ONE 
๕) โครงการปราบปรามและหยุดย ัง้การแพรร่ะบาดยาเสพตดิในเรือนจ า 
๖) โครงการกีฬาดา้นยาเสพตดิผูต้อ้งขงั แดน ๕  
7) โครงการรณรงค์ตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
8) โครงการครอบครวัสมัพนัธ์ป้องกนัยาเสพตดิ 
9) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพตดิ 
10) โครงการ To Be Number One 
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สารบญั (ตอ่) 
 

7. ยุทธศาสตร์ ที ่4 : พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 ๑) โครงการปรบัปรุงห้องท างานและห้องพกัเวรรกัษาการณ์สถานตรวจพสูิจน์ชาย 

๒) โครงการจดัสวสัดกิารขา้ราชการเกษียณอายุราชการ เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๓) โครงการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพื่อประกอบอาหารสวสัดกิารเจา้หน้าทีเ่รือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๔) 

โครงการจดัซ้ือเครือ่งกรองน ้าดืม่พรอ้มอุปกรณ์เพื่อเป็นสวสัดกิารส าหรบัเจา้พนกังานและลูกจา้งทีป่ฏิบตัหิน้
าทีใ่นวนัราชการปกต ิวนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

๕) โครงการสืบสานวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวนัสงกรานต์ 
๖) โครงการจดัสวสัดกิารช่วยเหลือครอบครวัขา้ราชการ 

พนกังานราชการและลูกจา้งกรณีคลอดบุตรและเสียชีวติ 
๗) โครงการจดัสวสัดกิารให้กบับุคลากรดีเดน่ประจ าเดือนของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๘) โครงการจดัสวสัดกิารเยี่ยมขา้ราชการ พนกังานราชการและลูกจา้ง เจ็บป่วย 
๙) โครงการจดัสวสัดกิารอาหารส าหรบัเจา้พนกังานและลูกจา้ง 
๑๐) โครงการจดัสวสัดกิารขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง เน่ืองในโอกาสพเิศษ 

(วนัคลา้ยวนัเกดิ) 
๑๑) โครงการจดัสวสัดกิารเครือ่งอุปโภค-บรโิภคให้เจา้พนกังานและลูกจา้ง 
๑๒) โครงการฝึกทบทวนสมรรถนะ ระเบียบแถวและการท าความเคารพของเจา้หน้าที่ 
๑๓) โครงการฝึกอบรม การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ในเรือนจ า 
๑๔) โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะและพฒันาบุคลากรเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๑๕) โครงการตรวจปสัสาวะเพื่อหาสารเสพตดิเจา้หน้าทีแ่ละผูต้อ้งขงั 
๑๖) โครงการกูยื้มเงนิกองทุนสวสัดกิาร 



15 
 

๑๗) โครงการจดัสวสัดกิารเครื่องแบบขา้ราชการให้แกเ่จา้พนกังาน 
๑๘) โครงการศกึษาดงูาน 
๑๙) โครงการเสรมิสรา้งวนิยัเจา้หน้าทีเ่รือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๒๐) โครงการนนัทนาการและเสรมิสรา้งสมรรถภาพขา้ราชการเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 

สารบญั (ตอ่) 
 

๒๑) จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ๒ บาน 
๒๒) กอ่สรา้งแฟลตขา้ราชการ 
23) โครงการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์เพื่อประกอบอาหารสวสัดกิารเจา้หน้าทีเ่รือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
24) 

โครงการจดัซ้ือเครือ่งกรองน ้าดืม่พรอ้มอุปกรณ์เพื่อเป็นสวสัดกิารส าหรบัเจา้พนกังานและลูกจา้งทีป่ฏิบตัหิน้
าทีใ่นวนัราชการปกต ิวนัหยุดราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

25) โครงการสืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวนัสงกรานต์ 
26) โครงการจดัสวสัดกิารช่วยเหลือข้าราชการ พนกังานราชการ 

และลูกจา้งกรณีคลอดบุตรและเสียชีวติ 
27) โครงการจดัสวสัดกิารให้กบับุคลากรดีเดน่ประจ าเดือนของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
28) โครงการจดัสวสัดกิารเยี่ยมขา้ราชการ พนกังานราชการและลูกจา้งเจ็บป่วย 
29) โครงการจดัสวสัดกิารอาหารส าหรบัเจา้พนกังานและลูกจา้ง 
30) โครงการจดัสวสัดกิารขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง เน่ืองในโอกาสพเิศษ 

(วนัคลา้ยวนัเกดิ) 
31) โครงการจดัสวสัดกิารเครือ่งอุปโภค-บรโิภค ให้เจา้พนกังานและลูกจา้ง 
32) โครงการจดัท าระบบประชาสมัพนัธ์ และโฆษณาสนิคา้รา้นสงเคราะห์ ดว้ยสือ่อเิล็คทรอนิกส์ 
33) โครงการจดัสวสัดกิารให้กบัผูต้อ้งขงัช่วยงานฝ่ายสวสัดกิาร รา้นสงเคราะห์ฯ ครวัปรุง 

และกองงานเบเกอรี ่เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
34) โครงการปรบัปรุงทีท่ าการฝ่ายจ าแนกฯ และนิตกิาร 
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35) จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
36) จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอีดี ขนาด 32 น้ิว 

 

 
 

 
สารบญั (ตอ่) 

 
8. ยุทธศาสตร์ ที ่5 : เสรมิสรา้งการปฏบิตังิานราชทณัฑ์โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
 ๑) โครงการวางมาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ 

๒) โครงการสรา้งมาตรฐานความโปรง่ใสเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๓) โครงการประหยดังบประมาณของสว่นราชการดา้นการใช้กระดาษ 
๔) โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ
๕) โครงการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์การปฏบิตังิานของเรือนจ าทางเว็บไซต์ 
๖) โครงการซ่อมแซมบา้นพกัของทางราชการ 
๗) โครงการพฒันาศีลธรรม-จรยิธรรมเจา้หน้าที ่
๘) โครงการกอ่สรา้งทีเ่ก็บเอกสารฝ่ายบรหิาร 
๙) โครงการกอ่สรา้งอาคารห้องเยี่ยมญาต ิเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
๑๐) โครงการปรบัปรุงห้องน ้า แดน ๓ 
๑๑) โครงการกจิกรรม ๕ ส. ฝ่ายทณัฑปฏบิตั ิ
๑๒) โครงการปรบัปรุง ซ่อมแซมทีท่ าการฝ่ายทณัฑปฏบิตั ิ
๑๓) โครงการกอ่สรา้งห้องเก็บเอกสารฝ่ายทณัฑปฏบิตั ิ
๑๔) จดัหารถบรรทุกขยะ 
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๑๕) จดัหาเครีองถา่ยเอกสาร 
๑๖) จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ส านกังาน 
๑๗) จดัหาเครือ่งปรบัอากาศ 
18) โครงการกอ่สรา้งอาคารห้องเยีย่มญาต ิเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
19) โครงการทาสีก าแพงเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
20) โครงการปรบัปรุงอาคารทีจ่อดรถและห้องเก็บพสัดุบา้นพกัผูบ้ญัชาการเรือนจ าฯ 

สารบญั (ตอ่) 
 

21) โครงการปรบัปรุงอาคารทีท่ าการฝ่ายบรหิารฯ 
22) โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บพสัดุงบประมาณ 
23) โครงการตดิต ัง้โทรศพัท์ตูส้าขาภายในเรือนจ าฯ 
24) โครงการซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิดภายนอกเรือนจ าฯ 
25) โครงการปรบัปรุงห้องประชุมภายนอกเรือนจ าฯ 
26) สรา้งทีพ่กัขยะภายนอกเรือนจ าฯ 
27) โครงการปรบัปรุงสนามยงิปืนเรือนจ าฯ 
28) โครงการท าบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีเ่รือนจ าฯ 

 

9. ปฏทินิการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – ๒๕๖๔ 
10. ค าส ัง่เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก แตง่ต ัง้คณะกรรมการ/คณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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ขอ้มลูพื้นฐานเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
 

1. สถานทีต่ ัง้ของเรือนจ า 
 ต ัง้อยู่ เลขที ่611 หมู ่8 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 

 

 
 

2. เน้ือทีข่องเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก อาณาเขตภายในก าแพง  47   ไร ่   -  งาน   -   ตารางวา 
      อาณาเขตภายนอกก าแพง  224 ไร ่  1  งาน  79 ตารางวา 
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      อาณาเขตเรือนจ าช ั่วคราวหนองลาด   490  ไร ่  -   งาน   -   ตารางวา 
      อาณาเขตเรือนจ าช ั่วคราวแควน้อย    178  ไร ่  -   งาน   -   ตารางวา 
      อาณาเขตเรือนจ าช ั่วคราวนครไทย      86   ไร่   -   งาน   -  ตารางวา 
3. จ านวนผูต้อ้งราชทณัฑ์รวมท ัง้สิน้   
 
๔. โครงสรา้งการบรหิารงานเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก` 

 
  
 
 
 
 

 ผู้บญัชาการเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 

เรือโทวสนัต์  ค านวล 

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและ
ทณัฑปฏบิตั ิ

นายอภชิาต ิ อิม่หมี 

ผู้อ านวยการส่วนพฒันา
ผู้ต้องขงั 

นายวรวทิย์  ทองสงิห์ 

ฝ่ายฝึกวชิาชีพ 

นาประสาท  
พึง่มว่ง 

หวัหน้างานเงนิทุ
น 

นายประพนัธ์  
ไมลาศรี หวัหน้างานพสัดุ 

นายชลากร  
จนัอูด๊ 

ฝ่ายการศกึษาและพั
ฒนาจติใจ 
นายสุขวฒัน์  
กมลเชตุ หวัหน้างานการ
ศกึษา 

นายวนัชยั  
นิลเพชร หวัหน้างานพฒั
นาจติใจ 

นายบุญเลศิ  
แยม้ปั้น หวัหน้างานชุมช
นบ าบดั 

นายฐติพินัธ์  
ศลิป์บุญสง่ 

ฝ่ายสวสัดกิารผู้ต้
องขงั 

นายไพฑูรย์  
แก่นคูณ หวัหน้างานสวสั
ดกิาร 

นายอมรเทพ  
สมมติร หวัหน้างานสูทก
รรม 

นายศกัดิช์ยั  
แดงโชต ิผู้จดัการรา้นคา้สง
เคราะห์ 

นายประวทิย์  
มูลดี 

หวัหน้าสถานพย
าบาล 

นายพุทธพิงษ์  

ฝ่ายรกัษาการณ์ 

นายอดุลย์  
ประพฤตธิรรม 

นิตกิาร 

นายนิรนัดร์  
แช่มชื่น 

ฝ่ายทณัฑปฏบิตัิ 
นายกติต ิ บุญโพธิ ์

ฝ่ายควบคุม 
นายด ารงค์ศกัดิ ์ 
ตรงต่อกจิ 

หวัหน้างานทณัฑป
ฏบิตั ิ

นายธนารกัษ์  
เวียงสุวรรณสุวรร

ณ 
 

หวัหน้างานทะเบีย
น 

นายวฒันชยั  
รุง่เรืองศกัดิ ์

 
หวัหน้างานจ าแนก 

นายมณู  ชาญวชิยั 
 

หวัหน้างานควบคุ
ม 

นายศศพิฒัน์  
จูจนัทร์ 

ฝ่ายจ าแนกลกัษณะ
ผู้ต้องขงั 

นายมณู   ชาญวชิยั 

ผู้บงัคบัแดน 2 

นายสมยั  อ ่าแจม่ 

ผู้บงัคบัแดน 3 

นายวเิชียร  
พระไชยนาม 

ผู้บงัคบัแดน 4 

นายกฤษณพล  
ฮ่องลกึ 

ผู้บงัคบัแดน 5 

นายยุทธนา  มาบวั 

ฝ่ายบรหิารท ั่วไป 

นางสาวพชัรี  
อนิทภูติ 

หวัหน้างานธุรกา
ร 

นายปณิธาน  
ศลิารกัษ์ 

 
หวัหน้างานการเจ้

าหน้าที่ 
นายศริพินัธ์  

คงคา 
 

หวัหน้างานพสัดุ 

นายจกัรพงษ์  
ศรีสุข 
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๕. ขอ้มูลบุคลากร 
 

ต าแหน่ง/จ านวน จ าแนกตามเพศ 
(คน) 

จ านวนตามระดบัการศกึษา (คน) 

ชาย หญิ
ง 

รวม ปวช
. 

ปวส
. 

ปรญิญาต
รี 

ปรญิญาโ
ท 

ปรญิญาเอ
ก 

อื่
น 
ๆ 

1. ประเภทอ านวยการ 1 - 1 - - 1 - - - 
2. ประเภทวชิาการ 26 2 29 - - ๒๓ 6 - - 
3. ประเภทท ั่วไป 69 2 71 8 2๙ ๒๗ 2 - ๕ 
4. พนกังานราชการ 12 4 16 ๒ ๕ ๘ 1 - - 
5. ลูกจา้งประจ า - - - - - - - - - 
6. 
ลูกจา้งช ั่วคราว/จา้งเหมาบรกิา
ร 

2 ๒ ๔ ๑ - 1 - - ๒ 

7. 
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

3 - 3 3 - - - - - 

รวม 11 ๑๐ 12 1๔ 3๔ 60 ๙ - ๗ 
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๓ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุตธิรรม 
และแผนปฏบิตัริาชการกรมราชทณัฑ์ 

กบัประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/โครงการของเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกจิ : 1. ควบคมุและพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัตามหลกัมาตรฐานสากล 2. พฒันาองคก์รใหมี้สมรรถนะในการปฏบิตังิานอยา่งมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ชา
ต ิ๒๐ ปี (๖ 
ยุทธศาสตร์) 

แผนพฒันาเศร
ษฐกจิและสงัค
มฯ ฉบบั ๑๒ 
(๑๐ 
ยุทธศาสตร์) 

นโยบายรฐับาล 
(๑๑ ดา้น) 

ยุทธศาสตร์ดา้นความ
มั่นคง 

การเสรมิสรา้งและพฒันาศั
กยภาพมนุษย์ 

การสรา้งความเป็นธรรม
และลดความเหลือ่มล า้ใน

สงัคม 

การบรหิารจดัการภาครฐั 
การป้องกนัการทุจรติประพฤติ
มชิอบและธรรมาภบิาลในสงัค

มไทย 

การรกัษาความมั่นคง
ของรฐับาลและการตา่

งประเทศ 

การศกึษาและเรียนรู ้
การทะนุบ ารุงศาสนา 
และศลิปวฒันธรรม 

การลดความเหลือ่มล า้ขอ
งสงัคมและการสรา้งโอกา
สการเขา้ถงึบรกิารของรฐั 

การปรบัปรุงกฎหมายและกระ
บวนการยุตธิรรม 

 

ร
ะด
บั
ช
าต

 ิ

การเสรมิสรา้งความมั่
นคงแหง่ชาติเพือ่การ
พฒันาประเทศสูค่วาม

มั่งค ั่งและย ั่งยืน 

ประเด็นยุทธศา
สตร์ที ่2. 

พฒันาพฤตนิิสยั 
เพือ่คนืคนดีสูส่งั

คม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรั

พยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้ง
โอกาสและความเสมอภา

คทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดั

การภาครฐั 
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ยุทธศาสตร์การ
จดัสรรงบประ
มาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ 
ยธ. 
๒๐ ปี 
(๖ยุทธศาสตร์) 

๑. ดา้นความมั่นคง ๓. 
ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

คน 

๔. 
ดา้นการแก้ไขปญัหาความ

ยากจน 
ลดความเหลือ่มล า้และสรา้ง
การเตบิโตจากภายใน 

 

๖. 
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั 

ร
ะด
บั
ก
ร
ะท
ร
ว
ง 

 แผนยุทธศาสต
ร์กระทรวงยุตธิ
รรม ๔ ปี (๖ 
ยุทธศาสตร์) 

เป้าหมายการใ
หบ้รกิาร ยธ. 

วสิยัทศัน์ : หลกัประกนัความยุตธิรรมตามมาตรฐานสากล 

พนัธกจิ : บรหิารจดัการกระบวนการยุตธิรรม เสรมิสรา้งและอ านวยความยุตธิรรมในสงัคม 
และราชการอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของกระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

๓. ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

คา่ด าเนิน
การภาครั

ฐ 

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสทิธภิาพ ๓. ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

ป้องกนัปราบปรามและแก้
ไขปญัหายาเสพตดิมีประสิ

ทธภิาพ 

ประชาชนใหก้ารยอมรบัตอ่กระ
บวนการป้องกนั แกไ้ข 

บ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพยาเ
สพตดิ 

ผูก้ระท าผดิไดร้บัการแกไ้ขฟ้ืนฟูแ
ละพฒันาพฤตนิิสยัในรูปแบบทีเ่ห

มาะสมตามมาตรฐานสากล 

การใหบ้รกิารประชาชน 
มีประสทิธภิาพและไดร้บั

การยอมรบั วสิยัทศัน์ : หลกัประกนัความยุตธิรรมตามมาตรฐานสากล 

พนัธกจิ : บรหิารจดัการกระบวนการยุตธิรรม เสรมิสรา้งและอ านวยความยุตธิรรมในสงัคม 
และราชการอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจของกระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิกรมฯ 
ระยะ ๔ ปี 

ร
ะด
บั
ก
ร
ม
ร
าช
ท
ณั
ฑ
์ 

ประเด็นยุทธศา
สตร์แผนปฏบิตัิ
ราชการ 
กรมราชทณัฑ์ 
พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๒ 

เป้าหมายการใ
หบ้รกิารกรมฯ 

นโยบาย อรท. 

ผลผลติ/โครงก

าร 

ควบคมุผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ระหว่
างรอการตรวจพสูิจน์และบ าบดั 
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเรือนจ า 

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิใ
หไ้ดผ้ลอยา่งย ั่งยืน 

ควบคมุและแกไ้ขพฤตนิิสยัผูต้้องขงัเพือ่คนืคนดีสูส่งัคม 

นโยบายปฏบิตัริาชการอธบิดีกรมราชทณัฑ์ (๓ ส. ๗ ก.) 

พฒันาประสทิธภิาพการค
วบคมุผูต้อ้งขงัตามหลกัม

าตรฐานสากล 

พฒันาบุคลากรใหมี้
ความเป็นมืออาชีพ 

พฒันาพฤตนิิสยัผู้
ตอ้งขงั 

เพือ่คนืคนดีสูส่งัค
ม 

เสรมิสรา้งการปฏบิตังิา
นราชทณัฑ์โดยยดึหลกั

ธรรมาภบิาล 

ผลผลติ: 

ผูเ้ขา้รบัการตรวจพสูิจน์ไดร้บัการควบคมุ 
(แผนงานพื้นฐาน) โครงการ: 

บ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเ
สพตดิ 

 
โครงการ: 

รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใ
น 
 

โครงการ: เรือนจ าปลอดยาเสพตดิ 
(แผนงานบูรณาการ) 

ผลผลติ: ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคมุดูแล 
(แผนงานพื้นฐาน) 

ผลผลติ: ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแก้ไข ฟ้ืนฟู 
และพฒันาพฤตนิิสยั (แผนงานพื้นฐาน 

โครงการ: 

พฒันาระบบขอ้มูลผูต้อ้งขงัเพือ่เชือ่มโยงในหน่วยงานกระบวนยุตธิรรม 
(แผนงานยุทธศาสตร์) 

 

ผลผลติ: 

รายการบุคลากรภาครฐั
ป้องกนัปราบปรามและ
บ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพ

ตดิ 
ผลผลติ: 

รายการบุคลากรภาครฐั
โครงการ: พฒันาจติใจและเตรียมผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดีสู่สงัคม 

(แผนงานยุทธศาสตร์) 
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 ประเด็นยุทธศา
สตร์แผนปฏบิตัิ
การเรือนจ าจงั
หวดัพษิณุโลก 
ระยะ ๓ ปี 
2562-2894 

เป้าประสงคต์า
มประเด็นยุทธ
ศาสตร์ 

โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 

พฒันาการควบคมุผูต้้อง
ขงัใหมี้ประสทิธภิาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงั
เพือ่ 

คนืคนดีสูส่งัคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 

ป้องกนัและปราบปรามย
าเสพตดิ 

ในเรือนจ า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ 
พฒันาบุคลากรใหมี้ควา

ม 

เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ 

การเสรมิสรา้งการปฏบิ ั
ตงิานราชทณัฑ์โดยยดึห

ลกัธรรมาภิบาล 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุ
มตามหลกัอาชญาวทิยา

และทณัฑวทิยา 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการพฒัน
าพฤตนิิสยัใหเ้ป็นคนดีมี

คณุคา่สูส่งัคม 

 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการพฒัน
าพฤตนิิสยัใหเ้ป็นคนดีมี

คณุคา่สูส่งัคม 

 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการพฒัน
าพฤตนิิสยัใหเ้ป็นคนดีมี

คณุคา่สูส่งัคม 

 

ผูต้อ้งขงัไดร้บัการพฒัน
าพฤตนิิสยัใหเ้ป็นคนดีมี

คณุคา่สูส่งัคม 

 
๑) 
ตู้ลอ๊กเกอร์สมัภาระผู้เข้าร ั
บการตรวจพสิจูน์ ขนาด 
๑๒ ช่อง 
ตรวจพสิจูน์ ขนาด ๑๒ 
ช่อง 

๑) 
ปรบัปรงุระบบบ าบดัน ้าเสี
ย 

 
 

1) 
โครงการครอบครวัสมัพนั

ธ์ป้องกนัยาเสพตดิ 

 

๑) เครือ่งถ่ายเอกสาร 
ระบบดจิติอล (ขาว-ด า) 

 

1) 
โครงการจดัท าแผนเตรยีม
พรอ้มก่อนปลอ่ยประจ าปี 

 

๒) 
ตู้ลอ๊กเกอร์สมัภาระผู้ต้องข ั
ง ขนาด ๑๒ ช่อง 

๓) 
เครือ่งสูบน ้าแบบหอยโข่
ง เครือ่งยนต์เบนซนิ 
สูบน ้าได ้๑๐๐๐ 
ลติรตอ่นาที 
๔) 
เครือ่งสูบน ้าแบบหอยโข่
ง เครือ่งยนต์ดีเซล 
สูบน ้าได ้๓๘๐๐ 
ลติรตอ่นาที 
๕) 
ตดิต ัง้ระบบกลอ้งโทรทศั
น์ 

๖) 
ปรบัปรุงสถานทีเ่พือ่การ
ควบคมุตวัและสถานทีเ่
พือ่การตรวจพสูิจน์หญงิ 
7) 
โครงการก่อสรา้งป้อมรกัษ
าการณ์แนวก าแพงฝั่งทศิต

๒) 
ตดิต ัง้น ้าดืม่ส าหรบัผูต้้องข ั
งเรอืนนอน แดน ๓ 
๓) 
ปรบัปรงุระบบประปาน ้าดื่
ม 
๔) 
ก่อสรา้งอา่งอาบน ้าผู้ต้องข ั
ง แดน ๓  
๕) ปรบัปรงุเรอืนนอน ๒ 
๖) 
ปรบัปรงุพืน้กระเบื้องห้อง
นอนผูต้้องขงั ช ัน้ลา่ง 
เรอืนนอน ๒,๓,๔ 
๗) 
ปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสริ
มเหล็ก แดน ๒ 
๘) 
ปรบัปรงุหลงัคาบรเิวณเวที
หอประชุม แดน ๓ 
๙) 
ปรบัปรงุหลงัคาศูนย์ควบคุ
มและประสานงานกลาง 
๑๐) 
ปรบัปรงุกระเบื้องรอ่งน ้าอ่

2) 
โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขงัตดิยาเสพตดิก่อน
พ้นโทษในเรอืนจ า 
3) 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพตดิ 
๔) 
โครงการบ าบดัและฟ้ืนฟูส
มรรถภาพผู้ต้องขงัตดิยาเส
พตดิในรปูแบบชุมชนบ าบ ั
ด 
5) 
โครงการฝึกทกัษะอาชีพช่
างไฟฟ้าเบื้องตน้แก่ผู้ต้อง
ขงัชุมชนบ าบดั 
6) 
โครงการบ าบดัและฟ้ืนฟูส
มรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิห
ลกัสตูรการปรบัเปลีย่นพฤ
ตกิรรมส าหรบักลุม่ผู้ตดิยา
เสพตดิและผู้คา้รายย่อยใน
เรอืนจ า 
7) 
โครงการแก้ไขผู้คา้ยาเสพ

๒) ตู้เหล็ก ๒ บาน 
๓) 
เครือ่งขยายเสยีงเอนกประ
สงค ์
๔) รถบรรทกุขยะ ขนาด ๑ 
ตนั 
๕) รถพยาบาลฉุกเฉิน 
๖) ถงักรองน ้าขนาดใหญ ่
พรอ้มอปุกรณ์ตดิต ัง้ 
๗) 
เครือ่งตดัหญา้แบบข้อออ่น 
๘) เครือ่งพ่นยา 
แบบใช้แรงลม 
ชนิดสะพายหลงั ขนาด 
๓.๕ แรงม้า 
๙) รถไถ ขนาด ๑๐ 
แรงม้า 
๑๐) รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 
๑๑) 
รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้
อมเปลหาม 
๑๒) รถเข็นท าแผล 
๑๓) ชุดขบัถ่าย 
(หม้อแสตนเลสพรอ้มทีป่สั
สาวะ) 

2) 
โครงการปฐมนิเทศผู้ต้องข ั
งเข้าใหม่และปฐมนิเทศผู้ต้
องขงัเด็ดขาด 
3) 
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 
เนื่องในวนัคลา้ยวนัสวรรค
ตพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร 
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20) 
โครงการดูแลสขุภาพปาก
และฟนัผู้ต้องขงัเรอืนจ าจงั
หวดัพษิณุโลก 
21) 
โครงการสง่เสรมิสขุภาพจิ
ตผู้ต้องขงัเรอืนจ าจงัหวดัพิ
ษณุโลก 
22) 
โครงการตดิต ัง้เครือ่งขยาย
เสยีงก าลงัวตัต์สงู 
23) 
โครงการตดิต ัง้ไฟฉุกเฉิน
ภายในเรอืนนอน แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
24) 
โครงการเปลีย่นสายไฟฟ้า
เรอืนนอน แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
25) โครงการตดิต ัง้มุง้ลวด 
เรอืนนอน 1,3,5 แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
26) โครงการตดิต ัง้มุง้ลวด 
เรอืนนอน 2,4,6 แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
27) 

25) 
โครงการปรบัปรงุระบบน ้า
ดืม่เรอืนนอนผู้ต้องขงักอง
งานจา่ยนอก 
26) 
โครงการปรบัปรงุห้องน ้า 
อา่งอาบน ้า 
ผู้ต้องขงัแดนจา่ยนอก 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
27) 
โครงการปรบัปรงุซ่อมแซ
มเรอืนนอนผู้ต้องกกัขงั 
สถานกกัขงั 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
28) 
โครงการอบรมอาสาสมคัร
สาธารณสขุเรอืนจ าจงัหวดั
พษิณุโลก 
29) 
โครงการต่อเตมิอา่งอาบ
น ้าผู้ต้องขงัป่วยสถานพกัฟ้ื
น แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
30) 
โครงการตดิต ัง้ฝกับวัอาบ
น ้าผู้ต้องขงั แดน 3 

2๖) 
โครงการปรบัปรงุอา่งช าร
ะลา้ง 
ผู้ป่วยสถานพกัพืน้ผู้ต้องข ั
งป่วย แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
2๗) 
โครงการปูกระเบื้องห้องพ ั
กฟ้ืนผู้ต้องขงัป่วย แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
2๘) 
โครงการปรบัปรงุพืน้คอน
กรตีหน้าโรงงานฝึกวชิาชี
พ 4 และ 5 
๒๙) 
โครงการทาสเีรอืนนอน 
แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
3๐) 
โครงการปรบัปรงุรอ่งน ้า 
เรอืนนอน 1,3,5 แดน 4 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
31) 
โครงการทาสเีรอืนนอน 
7,8 แดน 5 
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40) 
โครงการปรบัปรงุปั๊มน ้าเรื
อนนอน 7,8 แดน 5 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
41) 
โครงการจดัซื้อพดัลมเพดา
นเรอืนนอนผูต้้องขงั แดน 
5 เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
42) 
โครงการจดัซื้อโทรทศัน์ติ
ดต ัง้บนห้องนอนผู้ต้องขงั 
แดน 5 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
43) 
โครงการจดัซื้อเครือ่งต้ม
น ้ารอ้น 
4๔) 
โครงการจดัซื้อเครือ่งท า
น ้าเย็น 
4๕) 
โครงการปูพื้นกระเบื้องอา
คารเอนกประสงค์ แดน 3 
เรอืนจ าจงัหวดัพษิณุโลก 
4๖) 
โครงการจดัท าห้องสมุดเรื

๔2) 
โครงการปูกระเบื้องภายใ
นห้องเรยีน 
ฝ่ายการศกึษาฯ 
๔3) 
โครงการปูกระเบื้องภายใ
นห้องพกัคร ู
อาคารฝ่ายการศกึษา 
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๕๕) 
โครงการสง่เสรมิศลิปะด้า
นการวาดภาพแก่ผู้ต้องขงั 
5๖) 
โครงการอบรมธรรมปฏบิ ั
ต ิ“เรอืนจ า-เรอืนธรรม” 
เฉลมิพระเกียรต ิ
ส าหรบันกัเรยีนนกัศกึษา 
๕๗) 
โครงการจดักจิกรรมออก
ก าลงักาย การเลน่กีฬา 
และกจิกรรมนนัทนาการ 
สนัทนาการ 
เพือ่สขุภาพกายและใจส าห
รบัผู้ต้องขงั 
๕๘) 
โครงการฝึกอบรมศาสนพิ
ธีกร (มคันายก) 
แก่ผู้ต้องขงั 
๕๙) 
โครงการพฒันาจติใจผู้ต้อ
งขงั หลกัสตูรสคัคสาสมาธ ิ
ตามแนวทางพระธรรมมง
คลญาณ (หลวงพ่อวริยิงัค์ 
สรินฺิธโร) 
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แผนภาพการถา่ยทอดประเด็นยทุธศาสตร์ และตวัช้ีวดั 
จากแผนปฏบิตัริาชการกรมราชทณัฑ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ สูแ่ผนปฏบิตักิารเรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนปฏบิตัริาชการกรมราชทณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 

แกไ้ขปญัหายาเสพตดิใหไ้ด้ผล
อยา่งย ั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัเพือ่ 

คนืคนดีสูส่งัคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 

พฒันาประสทิธภิาพการควบคมุ
ผูต้อ้งขงัตามหลกัมาตรฐานสาก

ล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ 
พฒันาบุคลากรใหมี้ความ 

เป็นมืออาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ 

การเสรมิสรา้งการปฏบิตังิานรา
ชทณัฑ์โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ 

พฒันาการควบคมุผูต้้องขงัใหมี้
ประสทิธภิาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ 

พฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัเพือ่ 

คนืคนดีสูส่งัคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ 

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติ
ด 

ในเรือนจ า 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ 
พฒันาบุคลากรใหมี้ความ 

เป็นมืออาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ 

การเสรมิสรา้งการปฏบิตังิานรา
ชทณัฑ์โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
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เป้าประสงค์ : 
ผู้ต้องขงัได้รบัการควบคมุตามหล ั
กอาชญา 

วทิยาและทณัฑวทิยา 

เป้าประสงค์ : 
ผู้ต้องขงัได้รบัการพฒันาพฤตนิิสยั
ให้เป็นคน 

ดีมีคณุคา่สูส่งัคม 

เป้าประสงค์ : 
เรอืนจา/ทณัฑสถานไม่มียาเสพตดิ
และ 

อปุกรณ์สือ่สาร 

เป้าประสงค์ : 
บุคลากรเรอืนจา/ทณัฑสถานมีควา
มเป็นมือ 

อาชีพ 

เป้าประสงค์ : 
การปฏบิตังิานราชทณัฑ์เป็นไปตา
มหลกัธรร 

มาภบิาล 

ตวัชี้วดั : 
ไม่มีการหลบหนีในเรอืนจ า 

ตวัชีวดั : 1) 
ผู้ต้องขงัได้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟ ู
และพฒันาพฤตนิิสยัอย่างน้อย 3 
หลกัสตูร/ 
โปรแกรม 
            2) 
ผู้ต้องขงัมีอตัราการกระทา้ผดิซ ้า 
หลงัพ้นโทษภายใน 1 ปี 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1๑ 

ตวัชีวดั : 1) 
ไม่มีการหลบหนีในสถานทีเ่พือ่กา
ร 
ควบคมุตวัและสถานทีเ่พือ่การตรว
จพสิจูน์ 
             2) 
เรอืนจา้มีอปุกรณ์ป้องกนัยาเสพตดิ
และอปุกรณ์สือ่สารเข้าสูเ่รอืนจา้ 

ตวัชีวดั : 1) 
เจา้หน้าทีไ่ด้รบัการสง่เสรมิให้เข้า 
รบัการอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ 
             2) 
สิง่ก่อสรา้งสวสัดกิารเจา้หน้าที ่
ได้รบัการปรบัปรงุพฒันา 
 

ตวัชี วดั : 1) 
การบรหิารเรอืนจา้เป็นไปอย่างม ี
ประสทิธภิาพ 
             2) 
มีการพฒันาความโปรง่ใสใน 
กระบวนงานอย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 
             3) เ 
จา้หน้าทีม่ีความเข้าใจในการปฏบิ ั
ตงิานอย่างมีธรรมาภบิาล 

ผลสมัฤทธิ ์(Outcome) : เรือนจ าจงัหวดัพษิณุโลกมีประสทิธภิาพในการควบคุม แกไ้ข 
และพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัเพือ่คนืคนดมีีคุณคา่สูส่งัคม 


