
 

  
 

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 โครงการก่อสร้างอาคารชุมชนบ าบัด เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

893,176             ฝุายการศึกษา 

2 โครงการ “วันศุกร์ สุขใจ BY TO BE 
NUMBER ONE” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายการศึกษา 

3 โครงการ “อบรมธรรมปฏิบัตเิรือนจ าเรือน
ธรรมเฉลิมพระเกียรต”ิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

4 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะ
สั้น การซ่อมบ ารุงและรักษาอุปกรณ์ 
(ซอฟแวร์) เครื่องคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 
ส าหรับนักศึกษาผู้ต้องขัง 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ

พัฒนาจิตใจ แดน 3 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

5 โครงการเข้าค่ายคนดี TO BE NUMBER 
ONE (Smart Camp 2022) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

6 โครงการ “อบรมแกนน า TO BE 
NUMBER ONE” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

7 โครงการ “TO BE NUMBER ONE ใคร
ติดยายกมือขึ้น” (ลด ละ เลิกยา We are 
the idols) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

8 โครงการ “โปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข” 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

หอประชุมแดน 3 10,000             ฝุายการศึกษา 

9 โครงการบ าบดัและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพตดิในรูปแบบชุมชน
บ าบัด (หลักสูตร 4 เดือน) 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

10 โครงการบ าบดัและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพตดิหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและ
ผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

11 โครงการ “จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เนื่องในวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย”์ เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

12 โครงการ “จัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาช้ันตรี โท เอก ตามหลักสตูรของ
คณะสงฆ”์ 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

13 โครงการจดักิจกรรมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายการศึกษา 

14 โครงการ “อบรมจริยธรรมผู้ต้องขงัที่นับ
ถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอสิลาม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

 

35
1  



 

  
 

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

15 โครงการ “อาราธนาพระสงฆ์แสดงธรรม
และจริยธรรมแก่ผูต้้องขัง” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรือนจ า
จังหวัดพิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงิน
งบประมาณ

จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

16 โครงการ “พัฒนาจิตใจผู้ต้องขังดว้ย
หลักสตูรชินนสาสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงิน
งบประมาณ

จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

17 โครงการพัฒนาจติใจผู้ต้องขัง “หลักสูตร
สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระพรหม
มงคลญาณ เรือนจ าจังหวัดพิษณโุลก 

อาคารหอประชุม 
แดน 3 

เงิน
งบประมาณ

จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

18 โครงการ “ฝึกอบรมจติตภาวนาตาม
หลักสตูรประจ าเดือนให้แก่ผูต้้องขัง” 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

-             ฝุายการศึกษา 

19 โครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนอบรมธรรมปฏิบัติ เรือนจ า-เรือน
ธรรม 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

งบพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
จาก กศน.วัง

ทอง 

            ฝุายการศึกษา 

20 โครงการ “กีฬาและนันทนาการตา้น
ไวรัส COVID 19” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงิน
งบประมาณ

จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

21 โครงการ “การจัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา
เพื่อพลังแผ่นดิน” เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

ฝุายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

22 โครงการ “อบรมการจดัท าบัญชีครัวเรือน
ให้แก่ผู้ต้องขัง” เรือนจ าจังหวัดพษิณุโลก 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

23 โครงการ “จัดฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศ
แก่ผู้ต้องขัง” เรือนจ าจังหวัดพิษณโุลก 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

24 โครงการจดัการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่
ผู้ต้องขัง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

งบประมาณ
จากวิทยาลัย
สารพัดช่าง
พิษณุโลก 

            ฝุายการศึกษา 

25 โครงการจดัการศึกษาสายสามญัให้กับ
ผู้ต้องขัง 

อาคารฝุาย
การศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

26 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศาสนพิธีกร 
(มัคนายก) 

ฝุายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ 

เงินงบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายการศึกษา 

27 โครงการ “สานสายใย สร้างเครือข่าย TO 
BE NUMBER ONE” ภายใต้โครงการ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายการศึกษา 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

28 โครงการ “น.ช. ขออาสา พัฒนาเรือนจ า 
TO BE NUMBER ONE” ภายใต้โครงการ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายการศึกษา 

29 โครงการ “ดนตรีบ าบดั TO BE NUMBER 
ONE” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายการศึกษา 

30 โครงการ “กีฬา TO BE สามัคคีเกมส”์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายการศึกษา 

31 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะ
สั้น ชมรม TO BE NUMBER ONE 
(ภายใต้โครงการจัดระเบียบสังคม ปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในจังหวัด
พิษณุโลก) 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

งบประมาณ
ภายใต้โครงการ

จัดระเบียบ
สังคม 

            ฝุายการศึกษา 

32 โครงการ “ดนตรีพื้นบ้าน (มังคละ) by TO 
BE NUMBER ONE” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการ
รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

งบประมาณ
ภายใต้โครงการ

จัดระเบียบ
สังคม 

            ฝุายการศึกษา 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

33 โครงการฝึกวิชาชีพรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
จักรสานตะกรา้ เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 
2,5 แดน 2 

-             ฝุายฝึกวิชาชีพ 

34 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังรับจ้างแรงงาน
คัดแยกวัสดุรไีซเคลิ เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 
5 แดน 2 

-             ฝุายฝึกวิชาชีพ 

35 โครงการรับจ้างแรงงานผูต้้องขังประกอบ
หัวไฟแช็ค 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 
1 แดน 5 

-             ฝุายฝึกวิชาชีพ 

36 โครงการฝึกวิชาชีพรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
ประกอบอวนรุม เรือนจ าจังหวัดพษิณุโลก 

โรงงานฝึกวิชชาชีพ 
1,4,6 แดน 2 

-             ฝุายฝึกวิชาชีพ 

37 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังบริการซักผ้า 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

อาคารฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังกองปูน 

แดน 2 

ใช้เงนิผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 

38 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ผลิตน้ าแข็ง
อนามัย เรือนจ าจังหวดัพิษณุโลก 

ด้านข้างอาคารที่ท า
การฝุายฝึกวิชาชีพ 

ใช้เงินผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 

39 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการเลีย้ง
สุกรขุน 

พื้นที่ด้านทิศ
ตะวันตกของ

เรือนจ า 

ใช้เงินผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 

40 โครงการฝึกวิชาชีพรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
ผลิตไม้กวาด เรือนจ าจังหวัดพิษณโุลก 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 
3 แดน 2 

-             ฝุายฝึกวิชาชีพ 

41 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังปรุงจ าหน่าย
ก๋วยเตี๋ยว เรือนจ าจังหวัดพิษณโุลก 

อาคารฝึกวิชาชีพ
จ าหน่ายก๋วยเตี๋ยว 

แดน 2 

ใช้เงินผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

42 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังปรุง
จ าหน่ายเบเกอรี่และข้าวราดแกง เรือนจ า
จังหวัดพิษณุโลก 

อาคารฝึกวิชาชีพ
ครัวปรุงจ าหน่ายเบ

เกอรี่ แดน 1 

ใช้เงินผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 

43 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง สาขาช่างสี 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 3 
แดน 2 

ใช้เงินผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 

44 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง สาขาช่าง
เชื่อม เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 
ช่างเชื่อม แดน 2 

-             ฝุายฝึกวิชาชีพ 

45 โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง สาขาช่างไม้
เครื่องเรือน เรือนจ าจังหวัดพิษณโุลก 

โรงงานฝึกวิชาชีพ 2 
แดน 2 

ใช้เงินผลพลอย
ได้จากการฝึก

วิชาชีพ 

            ฝุายฝึกวิชาชีพ 

46 โครงการโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้า
ใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2565 

หอประชุม แดน 5 8,000             ฝุายควบคมุ 

47 โครงการโปรแกรมปฐมนิเทศนักโทษ
เด็ดขาด ประจ าปี พ.ศ.2565 

หอประชุม แดน 3 3,000             ฝุายควบคมุ 

48 โครงการฝึกทบทวนระเบยีบแถว กาย
บริหาร 10 ท่าพญายม และ 
9 ท่าพระราชทาน แดน 3 

แดน 3 -             ฝุายควบคมุ 

49 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วย
งานเจ้าพนักงาน เรือนจ าจังหวัดพษิณุโลก 

แดน 3 -             ฝุายควบคมุ 

50 โครงการปราบปรามและหยดุยั้งการแพร่
ระบาดยาเสพติดในเรือนจ า 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

12,000             ฝุายควบคมุ 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

51 โครงการจดัตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
เรือนจ า ประจ าปี พ.ศ.2565 

ห้องเยี่ยมญาต ิ 12,000             ฝุายควบคมุ 

52 โครงการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขังเด็ดขาด 
กระท าผดิซ้ า 

แดน 3 -             ฝุายควบคมุ 

53 โครงการปรับปรุงสถานท่ีราวตากผ้า
ผู้ต้องขัง แดน 3 ให้มีหลังคาพลาสติกใส 

แดน 3 375,900             ฝุายควบคมุ 

54 โครงการปรับปรุงหลังคาที่ปัสสาวะ
ผู้ต้องขัง แดน 3 เรือนจ าจังหวัดพษิณุโลก 

แดน 3 107,856 
 

            ฝุายควบคมุ 

55 โครงการปรับปรุงรั้วตาข่ายภายในแดน 4 แดน 4 15,650 
 

            ฝุายควบคมุ 

56 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในเรือน
นอน 1,3,5 แดน 4 

แดน 4 98,180             ฝุายควบคมุ 

57 โครงการซักซ้อมแผนการปูองกันและระงับ
เหตุร้ายในเรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

5,000             ฝุายควบคมุ 

58 โครงการรั้วตาข่ายกั้นราวตากผ้า แดน 3 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

ราวตากผ้า แดน 3 10,150             ฝุายควบคมุ 

59 โครงการจูโ่จมตรวจค้นกรณีพิเศษ 
(ร่วมกับบุคคลภายนอก) 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

10,000              ฝุายควบคุม 

60 โครงการปรับปรุงห้องแยกขัง สถานตรวจ
พิสูจน์ชาย 

สถานตรวจพสิูจน์
ชาย 

67,368             สถานตรวจพสิูจน์
ชาย 

61 โครงการมาตรฐานเรือนจ าด้านการ
ด าเนินงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขงั 10 
ด้าน (ด้านที่ 4) 

ศูนย์ประสานงาน
กลาง แดน 1 

-             ฝุายจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

62 โครงการแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตามลกัษณะ
แห่งคดีและพฤติการณ์การกระท าผิด 

หอประชุม แดน 3 80,000             ฝุายจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง 

63 โครงการจดัสวสัดิการและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ 

หอประชุม แดน 3 ได้รับการ
จัดสรร

งบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

64 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อ
คืนคนดีสูส่ังคมส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หอประชุม แดน 3 20,000             ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

65 โครงการแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังด้วย
กระบวนการบ าบัดด้านสังคมสงเคราะห์
และบ าบดัทางจิต Happy Center 
“เครียดได้...คลายเป็น” 

มุม Happy Center 
“เครียดได้...คลาย

เป็น” 

-             ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

66 โครงการศูนย์ CARE Mobile ส าหรับ
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

หอประชุม แดน 3 -             ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

67 โครงการจดัสวสัดิการและสงเคราะห์
ผู้ต้องขังไม่มญีาติและไม่มเีงิน 

หอประชุม แดน 3 -             ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

68 โครงการจดัท ากระทะหุงข้าวผู้ต้องขัง 
แบบประหยดัพลังงาน 

งานสูทกรรม แดน 
3 

14,800             งานสูทกรรม แดน 
3 

69 โครงการผลติน้ ายาล้างจานใช้เอง งานสูทกรรม แดน 
3 

8,815             งานสูทกรรม แดน 
3 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

70 โครงการจดัเลี้ยงอาหารส าหรับผูต้อ้งขัง 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

โรงเลีย้ง แดน 3, 
แดน 5 

-             งานสูทกรรม แดน 
3 

71 โครงการปรับปรุงปูพ้ืนกระเบื้องโรงเลี้ยง
อาหารและอ่างล้างจานผู้ต้องกักขัง 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

สถานกักขัง 148,660             สถานกักขัง 

72 โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นหอ้งเรือน
นอนของผู้ต้องกักขังภายในสถานกักขัง 

สถานกักขัง 36,995             สถานกักขัง 

73 โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องอ่างอาบน้ า
ของผู้ต้องกักขังภายในสถานกักขัง 

สถานกักขัง 57,860             สถานกักขัง 

74 โครงการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสของ
เรือนจ า 5 ดา้น 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

75 โครงการด าเนินการตามมาตรฐาน
สิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ต้องขัง 5 
ด้าน 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

76 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ขนาด 6 น้ิว ความลึก 100 เมตร 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

438,370             ฝุายบรหิารฯ 

77 โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 
ขนาด 2 ช้ัน 

แดน 3 5,130,000             สถานพยาบาล 

78 โครงการทาสีปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ภายในสถานกักขัง เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

สถานกักขัง 20,485             ฝุายควบคมุ 

79 โครงการปรับปรุงระบบน้ าอุปโภคบนเรือน
นอนผู้ต้องขังเรือนนอน 4,6 

เรือนนอนผู้ต้องขัง 
4,6 

99,950             ฝุายควบคมุ 

80 โครงการปรับปรุงมุ้งลวดเรือนนอน
ผู้ต้องขัง แดน 4 

บริเวณเรือนนอน 
แดน 4 

99,890             ฝุายควบคมุ 

81 โครงการปรับปรุงระบบพัดลมดดูระบาย
อากาศบนเรือนนอนผูต้้องขังเรือนนอน 
2,4,6 

เรือนนอนผู้ต้องขัง 
2,4,6 แดน 4 

66,410             ฝุายควบคมุ 

82 โครงการจดัสวสัดิการและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังพิการ 

หอประชุม แดน 3 26,000             ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

83 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ศูนย์ประสานงาน
และส่งเสรมิการมี

งานท า 

งบประมาณ
จากกรม
ราชทัณฑ ์

            ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

84 โครงการติดตามและให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ (การเยี่ยมบ้าน, ทุน
ประกอบอาชีพ ฯลฯ) 

ศูนย์ประสานงาน
และส่งเสรมิการมี

งานท า 

-             ฝุายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

85 โครงการการด าเนินการตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีของเรือนจ า 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

86 โครงการจดัการควบคุมภายใน เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 
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    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

87 โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 
 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

707,800 
 

            ฝุายบรหิารทั่วไป 

88 โครงการตรวจปสัสาวะเพื่อหาสารเสพติด
เจ้าหน้าท่ี 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

89 โครงการมาตรฐานเรือนจ า 10 ดา้น (ด้าน
ที่ 2) ด้านมาตรฐานบุคลากร 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

90 โครงการศึกษาดูงาน ณ เรือนจ า/ทัณฑ
สถาน แห่งอื่น 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

91 โครงการส่งเจ้าหน้าท่ี เข้ารับการอบรม 
เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

92 โครงการจดัสวสัดิการช่วยเหลือครอบครัว
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
กรณีคลอดบุตร หรือเสียชีวิต 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

ครั้งละไม่เกิน 
2,000 บาท 

            ฝุายบรหิารทั่วไป 

93 โครงการจดัซื้อเครื่องหมายประดบัชุด
เครื่องแบบข้าราชการให้แก่เจ้าพนกังาน 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

เงินกองทุน
สวัสดิการ
ข้าราชการ 

            ฝุายบรหิารทั่วไป 

94 โครงการสวัสดิการเยี่ยมข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้าง เจ็บปุวย 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

ครั้งละไม่เกิน 
2,000 บาท 

            ฝุายบรหิารทั่วไป 

95 โครงการจดัสวสัดิการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าจังหวัดพิษณโุลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพฒันาองค์กร 

 
    ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน 
ที ่ (แผนงาน/โครงการ) พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รับผิดชอบ 
   (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

96 โครงการจดัสวสัดิการตัดเครื่องแบบ
ข้าราชการ 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

ใช้เงินนอก
งบประมาณ

กองทุน
สวัสดิการ 

            ฝุายบรหิารทั่วไป 

97 โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

2,000 บาท             ฝุายบรหิารทั่วไป 

98 โครงการบริหารความเสี่ยง เรือนจ า
จังหวัดพิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายบรหิารทั่วไป 

99 โครงการฝึกอบรมระเบยีบวินัยเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเรือนจ า 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

2,000 บาท             ฝุายบรหิารทั่วไป 

100 โครงการติดตั้งไมค์ประชุมห้องประชุมบัว
ขาว ศูนย์ควบคุมและประสานงานกลาง 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์ควบคุมและ
ประสานงานกลาง 

44,019.80             ส่วนควบคุม 

101 โครงการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน ์

อาคารเยี่ยมญาต ิ -             งานเยี่ยมญาต ิ

102 โครงการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผูต้้องขังด้วย
โปรแกรมแอพพลิเคช่ันไลน ์

อาคารเยี่ยมญาต ิ -             งานเยี่ยมญาต ิ

103 โครงการระบบบริการบญัชีเงินฝากผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย ์

อาคารเยี่ยมญาต ิ -             งานเยี่ยมญาต ิ

104 โครงการจ าหน่ายสินค้าร้านสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง ด้วยระบบคอมพิวเตอรส์แกน 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

ร้านสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง แดน 3 

และ แดน 5 

 
- 

            ฝุายสวสัดิการ 
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105 โครงการจดัสวสัดิการเครื่องอุปโภค – 
บริโภคใหเ้จ้าพนักงานและลูกจ้าง 
เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

33,000             ฝุายสวสัดิการ 

106 โครงการจดัสวสัดิการอาหารส าหรบัเจ้า
พนักงานและลูกจ้าง 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

50,000             ฝุายสวสัดิการ 

107 โครงการตัวช้ีวัดที่ 6 “ร้อยละของการ
เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมลูเอกสาร 
และแบบจ าแนกฯเข้าสู่ระบบได้อย่าง
ครบถ้วน” 

เรือนจ าจังหวัด
พิษณุโลก 

-             ฝุายจ าแนกฯ 
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