
 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจำป 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 

  ดวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  มีอำนาจหนาที่สนองงานคณะสงฆและ          

ทำนุบำรุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครอง สงเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา     

จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งใหการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในระดับจังหวัด โดยมีอำนาจ

หนาที่ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎหมายวาดวยการกำหนดวิทยะฐานะผูสำเร็จวิชาทาง

พระพุทธศาสนา รวมทั้งรางกฎหมายที่เกี่ยวของ รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการ            

และการบริหารการปกครองคณะสงฆ ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุมครองพระพุทธศาสนา 

สงเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา และจัดการ           

วัดราง และศาสนสมบัติกลาง ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรูคูคุณธรรม และปฏิบัติงานอื่นใด

ตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และ

คณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด และเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ จำเปนที่จะตองมีการ

กำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสำนักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด/กลมุจังหวัด 

  ดังนั้น เพื ่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี     

สอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุมจังหวัด จังหวัด และเปนแนวทางในการวาง

แผนการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการประจำป

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ไดบรรจุโครงการ/

กิจกรรมซึ่งถือไดวาเปนเปาประสงคและทิศทางในการพัฒนา งานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และ

จังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะเปนสวนสําคัญ ในการตอบสนองความตองการของประชาชนจังหวัด

สุพรรณบุรีและประเทศชาติอยางแทจริง ตอไป 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

     เรื่อง               หนา 

 ๑.  สวนที่ ๑ 

  ๑. ที่ตั้ง อาณาเขต และการแบงเขตการปกครอง     ๓ 

  ๒. สภาพทางสังคม        ๕ 

  ๓. สภาพทางเศรษฐกิจ        ๖ 

  ๔. ขอมูลดานศาสนา        ๖ 

 ๒. สวนที่ ๒ 

  ๑. นโยบายรัฐบาล/กรอบยุทธศาสตรชาติ      ๘ 

  ๒. ภารกิจ/อำนาจหนาที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ    ๘ 

  ๓. ภารกิจ/อำนาจหนาที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    ๙ 

  ๔. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร  

   - สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ     ๑๐ 

   - จังหวัดสุพรรณบุร ี       ๑๑ 

   - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี    ๑๒ 

 ๓.  สวนที่ ๓ 

  แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ๑๔ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

  ๑) โครงการพัฒนาคณุภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  

 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของสำนักงานพระพุทธศาสนา 

 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๓) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนาอย ูนาทำงาน (๕ส) สำนักงาน 

 พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๔) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง 

 ชางเผือกและมงกุฎไทย 

            

   / ๕.) พิธีเจริญพระพุทธ 

 



 
 

๕) พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์    

     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

     และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

 ๖) โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๗) การจัดทำเว็บไซดประชาสัมพันธสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

๘) เงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค  

    และพระเลขานุการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๙) การจัดซื้อจัดจาง  

 ๑๐) สวดมนตเพ่ือความเปนสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม ๒๕๖๓  

 ๑๑) การจัดงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ประจำป ๒๕๖๓  

 ๑๒) สงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “ผวูาฯ พาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ”    

       จังหวัดสุพรรณบุร ี 

 ๑๓) การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ 

  ๑๔) แผนงานการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ๑๕) การโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงานที่ดีของ 

      สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

   ๑๖) การดำเนินการจัดการและตอบสนองเรื่องรองเรียน ประจำป ๒๕๖๓  

 ๑๗) การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  

๑๘) การคัดเลือกพระภิกษุ  สามเณร  ทัศนศึกษาสังเวชนียสถาน  ๔  ตำบล สาธารณรัฐ 

อินเดยีและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะศาสนสถานสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยศรีลังกา  ประจำป  ๒๕๖๓ 

  ๑๙) การคดัเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน   

      ประจำป  ๒๕๖๓ 

  ๒๐) การคดัเลือกผทูำคุณประโยชนรับรางวัลสุวรรณปฐมเจดีย ประจำป  ๒๕๖๓ 

 ๒๑) งานการจัดทำคูมือการขอกันเขตจัดประโยชนและเชาท่ีดินที่ตั้งวัดและการเชา       

                ที่ธรณีสงฆ รูปแบบสื่อดิจิตอล 

 ๒๒) โครงการ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาการศึกษา 

  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ๒๓) งานรายงานสถิติขอมูล ร.ร. พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป ๒๕๖๓  

 ๒๔) การจัดสรรเงนิอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๒๕) การจัดสรรเงนิอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๒๖) โครงการการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก ธรรม – บาลี 

 /๒๗) โครงการ.. 



 
 

 ๒๗) โครงการสงเสริมการเรียนธรรมศึกษาของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ๒๘) โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ 

      พระพุทธศาสนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 ๒๙) ติดตามผลการดำเนินการของวัดที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัด และ 

       การพัฒนาวัด (ทั่วไป)  

 ๓๐) การดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สอบเขตท่ีดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนวเขตท่ีดิน  

 ๓๑) โครงการสวนสมุนไพร และการแพทยแผนไทยในวัด  

  ๓๒) การจัดทำทะเบียนเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด 

๓๓) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน  

 ๓๔) งานบัญชีรายรับ – รายจายของวัด ตามตัวตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

 ๓๕) การรายงานขอมูล สงเสริม สนับสนุน งานไวยาวัจกร 

 ๓๖) การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 ๓๗) การออกหนังสือรับรองสภาพวัด 

 ๓๘) การขออนุญาตสรางวัด 

 ๓๙) การขออนุญาตตั้งวัด 

 ๔๐) โครงการ”หนึ่งใจ ...ใหธรรมะ”  

  ๔๑) โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

                   “หมบูานรักษาศีล ๕” 

 

 ๔. สวนที่ ๔. บรรณานุกรม            ๑๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ ๑ 

สภาพทั่วไป 

๑. ที่ตั้ง อาณาเขต และการแบงการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 สุพรรณบุรีเปนเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไมต่ำกวา ๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ ป โบราณวัตถุ
ที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม ยุคสำริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมตอเนื่องมาตั้งแตสมัยสุวรรณ
ภูม ิฟูนัน อมราวดี ทวารวด ีและศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อวา ทวารวดีศรีสุพรรณภูม ิหรือ พันธุมบุรี ตั้งอยูบน
ฝงแมน้ำทาจีน แถบ บริเวณตำบลรั้วใหญไปจดตำบลพิหารแดง ตอมาพระเจากาแตไดยายเมืองมาตั้งอยูที่ฝง
ขวาของแมน้ำ แลวโปรดใหมอญนอยไปสรางวัดสนามชัย และบูรณะวัดปาเลไลยก ชักชวนใหขาราชการจำนวน 
๒,๐๐๐ คนบวช จึงขนานนามเมืองใหมวา สองพันบุร ีครั้งถึงสมัยพระเจาอูทอง ไดสรางเมืองมาทางฝงใตหรือ
ทางตะวันตกของแมน้ำทาจีน ชื่อเมืองเรียกวา อูทอง จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงเรียกวาชื่อ
วา สุพรรณบุรี นับแตนั้นมา 

 ทตีัง  สุพรรณบุรี  เปนจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางดานทิศตะวนัตกของประเทศไทย  ตั้งอยูบนพื้นที่
ราบลมุ แมน้ำทาจีน     หรือแมน้ำสุพรรณบุรีไหลผานตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือ จรดใต    จังหวัด
สุพรรณบุรีตั้งอยรูะหวางเสนรุงที ่ ๑๔  องศา  ๔  ลิปดา   ถึง  ๑๕  องศา  ๕ ลิปดาเหนือ  และระหวางเสน
แวง  ๙๙  องศา  ๑๗  ลิปดา  ถึง  ๑๐๐ องศา  ๑๖  ลิปดา ตะวันออก  อยสููงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง   ๓-๑๐ เมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ  ๕,๓๕๘.๐๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๘,๗๕๕ ไร คิด
เปนรอยละ  ๕.๒  ของพ้ืนที่ภาคกลาง อยหูางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๑๐๗  กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๐) โดยทางรถไฟประมาณ  ๑๔๒ กิโลเมตร 

 อาณาเขต  จังหวัดสุพรรณบุรี   มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี ้
   ทิศเหนือ   ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท 
   ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดสิงหบุรีอางทองและพระนครศรีอยุธยา 
   ทิศใต    ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี 
   ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี 
 

 การแบงเขตการปกครอง  การบริหารราชการ แบงออกเปน ๒  สวน ไดแก   
 -  การบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๐ อำเภอ แบงเปน ๑๑๐ ตำบล 
๑,๐๐๘  หมูบาน ๒๘ ชุมชน ประกอบดวย  
 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสองพ่ีนอง  อำเภอสามชุก  อำเภอดานชาง  
 อำเภอดอนเจดีย  อำเภอหนองหญาไซ อำเภอศรีประจันต อำเภออูทอง 
 อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลามา  (ขอมูล  ๒๕๖๒ ) 
          
                                                                                                   / - การบริหารราชการ..... 

 



 
 

 - การบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงเขตการปกครองออกเปน ดังนี ้

 o องคการบริหารสวนจังหวัด  จำนวน  ๑  แหง  
 o เทศบาลเมือง จำนวน ๒ แหง  
 o เทศบาลตำบล  จำนวน ๔๓  แหง  
 o องคการบริหารสวนตำบล  จำนวน ๘๑ แหง 

ตาราง การแบงเขตการปกครอง จำแนกรายอำเภอ ป ๒๕๖๒ 

ที ่ อำเภอ พื้นท่ี ตร.กม. ตำบล อบต. ทม./
ตำบล 

จน.หมูบาน 

๑ เมืองสุพรรณบุรี ๕๔๐.๙๑๗ ๒๐ ๑๐ ๘ ๑๒๔ 

๒ สองพ่ีนอง ๗๕๐.๓๘๑ ๑๕ ๑๔ ๒ ๑๔๐ 

๓ บางปลามา ๔๘๑.๒๙๘ ๑๔ ๑๑ ๗ ๑๒๗ 

๔ อูทอง ๖๓๐.๒๙๐ ๑๓ ๖ ๙ ๑๕๕ 

๕ ดอนเจดีย ๒๕๒.๐๘๑ ๕ ๕ ๒ ๕๐ 

๖ ศรีประจันต ๑๘๐.๙๘๖ ๙ ๔ ๖ ๖๔ 

๗ สามชุก ๓๕๕.๙๑๗ ๗ ๖ ๑ ๖๘ 

๘ เดิมบางนางบวช ๕๕๒.๓๓๐ ๑๔ ๘ ๘ ๑๒๑ 

๙ ดานชาง ๑,๑๙๓.๖๐ ๗ ๗ ๑ ๙๓ 

๑๐ หนองหญาไซ ๔๒๐.๒๐๙ ๖ ๖ ๑ ๖๖ 

รวม ๕,๓๕๘.๐๐๘ ๑๑๐ ๘๑ ๔๕ ๑,๐๐๘ 

๑. กรมการปกครอง ขอมูล ป ๒๕๖๒ 
๒. สำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ขอมูล ป ๒๕๖๒ 

           /ประชากร…. 



 
 

 ประชากร จากขอมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 
๘๔๖,๓๓๔ คน เปนชาย ๔๐๘,๘๐๘ คน (คิดเปนรอยละ ๔๘) หญิง ๔๓๗,๕๒๖ คน (คิดเปนรอยละ ๕๒) 
จำนวนบาน ๓๐๒,๕๙๔  หลัง (ขอมูล ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ที่ อำเภอ จำนวนประชากร(คน) หมูบาน จำนวนบาน

(หลัง) 

ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองสุพรรณบุรี ๘๒,๓๒๓ ๙๑,๑๗๑ ๑๗๓,๔๙๔ ๑๒๔ ๖๙,๔๖๒ 

๒ สองพ่ีนอง ๖๒,๔๘๙ ๖๕,๓๑๑ ๑๒๗,๘๐๐ ๑๔๐ ๔๔,๗๔๕ 

๓ บางปลามา ๓๗,๕๒๓ ๓๙,๖๘๗ ๗๗,๒๑๐ ๑๒๗ ๒๗,๗๗๓ 

๔ อูทอง ๕๖,๕๑๑ ๖๐,๐๐๔ ๑๑๖,๕๑๕ ๑๕๕ ๔๐,๓๑๘ 

๕ ดอนเจดีย ๒๒,๓๘๓ ๒๓,๗๘๕ ๔๖,๑๖๘ ๕๐ ๑๘,๔๙๙ 

๖ ศรีประจันต ๒๙,๔๐๔ ๓๒,๒๘๙ ๖๑,๖๙๓ ๖๔ ๒๔,๗๘๓ 

๗ สามชุก ๒๕,๘๖๙ ๒๘,๑๙๑ ๕๔,๐๖๐ ๖๘ ๒๓,๓๙๖ 

๘ เดิมบางนางบวช ๓๔,๕๑๖ ๓๗,๒๕๘ ๗๑,๗๗๔ ๑๒๑ ๒๘,๘๓๔ 

๙ ดานชาง ๓๓,๖๙๙ ๓๔,๖๐๘ ๖๘,๓๐๗ ๙๓ ๒๙,๕๐๑ 

๑๐ หนองหญาไซ ๒๕,๓๕๖ ๒๕,๒๒๒ ๔๙,๓๑๓ ๖๖ ๑๙,๖๗๙ 

รวม ๔๐๘,๘๐๘ ๔๓๗,๕๒๖ ๘๔๖,๓๓๔ ๑,๐๐๘ ๓๐๒,๕๙๔ 

ที่มา สำนักทะเบียนภาค ๗ สุพรรณบุรี ป พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

๒. สภาพสังคม 

จังหวัดสุพรรณบุร ีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกระจายอยทูั่วไปทุกอำเภอ 
รองลงมา  คือ อาชีพคาขาย อาชีพรับราชการ พนักงานและรับจางทั่วไป ตามลำดับพืชเศรษฐกิจที่สำคญัของ
จังหวัด ไดแก  ขาว ออยโรงงาน มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสินคาทางดานการเกษตรอีกหลายชนิด  

                                                                                                     / นอกจากนี้…. 



 
 

 นอกจากนี้ยังมีสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญไดแก สุกร โค กระบือ ไก เปด กุงและปลาน้ำจืด สามารถทำ
รายไดเขาสูจังหวัดสุพรรณบุรี ปละหลายพันลานบาท สำหรับในภาคอุตสาหกรรมจะเก่ียวของกับการผลิตใน
ภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ เชน  โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปสินคาเกษตรและอ่ืน ๆ ซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ดานการคาและบริการ 

๓. สภาพทางเศรษฐกิจ  

 จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒  โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด 
พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) พ.ศ. 2561 สาขาที่มีมูลคาสูงตามลำดับ คือ สาขาการเกษตร  
มีมูลคา 27,551 ลานบาท อยูในภาคการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา 18,855 ลานบาท และสาขา
การขายสงและการขายปลีก มีมูลคา12,682 ลานบาท ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product : GPP) ณ ราคาประจำป ในป พ.ศ.2561  เทากับ 91,602 ลานบาท เทียบกับป พ.ศ. 2560     
มีมูลคา เทากับ 86,744 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4,858 ลานบาท  รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด ป พ.ศ. 
๒๕๖๒ จำนวน ๕,๘๗๑.๑๒ ลานบาท/ป โดยเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕๒.๕๕ ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๑๒.๕  (ท่ีมา : ขอมูลจากสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุร ีพ.ศ. ๒๕๖๒) 

๔. ขอมูลดานศาสนา 

 ประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  ๘๔๗,๓๑๐ คน นับถือศาสนาพุทธ จำนวน   ๖๖๒,๖๓๐ คน  
คิดเปนรอยละ ๙๙ นับถือศาสนาครสิต จำนวน  ๑,๐๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๗ นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน  

๑๙๙  คน คิดเปนรอยละ ๐.๒   (ที่มา : ขอมูลจากสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

        ขอมูลจำนวนศาสนสถาน/พระภิกษุ/สามเณร ป ๒๕๖๒ 

อำเภอ 
วัด 

มัสยิด โบสถ 
พระภิกษุ

(รูป) 
สามเณร

(รูป) 
สังกัดมหานกิาย สังกัดธรรมยุต สังกัดอนมันิกาย รวม 

เมืองสุพรรณบุรี ๙๘ ๑  ๙๙ ๑ ๕ ๑,๐๔๓ ๕๓ 

เดิมบางนางบวช ๕๘ -  ๕๘  ๓ ๔๕๓ ๑๘ 

ดานชาง ๕๘ ๑  ๕๙  ๒ ๔๙๑ ๗ 

บางปลามา ๗๕ -  ๗๕   ๖๑๖ ๓๓ 

ศรีประจันต ๔๑ ๒  ๔๓  ๑ ๓๒๕ ๒๓ 

ดอนเจดีย ๓๘ ๒  ๔๐   ๓๖๔ ๒๘ 

สองพี่นอง ๖๐  ๑ ๖๑  ๒ ๖๙๙ ๑๓๘ 

สามชุก ๓๖ ๑  ๓๗  ๒ ๓๓๐ ๑๒ 

อทูอง ๗๙ ๑  ๘๐  ๓ ๖๔๘ ๓๘ 

หนองหญาไซ ๓๘ ๒  ๔๐  ๓ ๒๖๙ ๑๕ 

รวม ๕๘๑ ๑๓ ๑ ๕๙๒  ๒๑ ๕,๒๓๘ ๓๖๕ 

                          / - จังหวัดสุพรรณบุร…ี. 
 
 



 
 

 - จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดราง จำนวน  ๒๐๑  วัด  แบงเปน 
  - จัดประโยชน   ๑๙๒ วัด  
  - ยังไมจัดประโยชน      ๙ วัด  
  - มีโฉนดแลว   ๑๗๖ วัด 
  - ยังไมมีโฉนด     ๒๕ วัด 
 - การจัดเก็บรายได เชาที่ดินวัดรางในจังหวัดสุพรรณบุรี  แบงเปน  
  - เชาที่ดิน   จำนวน  ๑,๖๕๐ ราย 
  - เชาอาคารพาณิชย  จำนวน     ๒๙๙ ราย  
 
ที่มา   :  ขอมูล  ป พ.ศ.  ๒๕๖๒       
หมายเหต ุ :  วัดราง เปนวัดรางมาแตเดิม ปจจุบันสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับเรื่อง 
        ในการขอยกวัดรางเปนวัดมีพระสงฆบางสวน และไดมีการจัดประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  สวนที่ ๒ 

กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏบัิติราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. นโยบายรัฐบาล /กรอบยุทธศาสตรชาต ิ
 นโยบายรัฐบาล 
 ๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
 ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ  
 ๓. การลดความเหลื่อมลำ้ของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
 ๔. การศกึษาและเรียนร ูการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
 ๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  
 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช 
ประโยชนอยางยั่งยืน  
 ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ 
 
 กรอบยุทธศาสตรชาต ิระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
 ยุทธศาสตรชาติมีวิสัยทัศน คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ พัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
 (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
 (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. ภารกิจ/อำนาจหนาที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

  ภารกิจ อำนาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ นาย
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

          /ขอ ๒ ใหสำนักงาน… 



 
 

 

  ขอ ๒ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจเก่ียวกับการดำเนินงานสนองงาน        
คณะสงฆและรัฐ โดยการทำนุบำรุง สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ใหการอุปถัมภ คุมครองและสงเสริม 
พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งใหการสนับสนุน สงเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยใหมีอำนาจหนาที ่ดังตอไปนี้  
 ๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และกฎหมายวาดวยการกําหนดวิทยฐานะ ผูสําเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
 (๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ 
 (๓) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคมุครองพระพุทธศาสนา 
 (๔) สงเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
 (๕) ดูแล รักษา และจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลาง 
 (๖) พัฒนาพุทธมณฑลใหเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา 
 (๗) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรคูคูุณธรรม 
 (๘) สนับสนุนและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการเปน
ศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
  (๑) สำนักงานเลขานุการกรม 
  (๒) กองพุทธศาสนศึกษา 
  (๓) กองพุทธศาสนสถาน 
  (๔) กองสงเสริมงานเผยแผพระพุทธศาสนา 
  (๕) สำนักงานพุทธมณฑล 
  (๖) สำนักงานศาสนสมบัติ 
  (๗) สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

๓. ภารกิจ/อำนาจหนาที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษาวิเคราะห และรายงานขอมูลสารสนเทศดานพระพุทธศาสนา เพ่ือกำหนดนโยบายในระดับ
จังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข   
 (ข) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหนวยงานในความดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รวมทั้ง รายงานผลการดำเนินงาน ปญหา และอุปสรรคใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ 
          / (ค) สงเสริม… 



 
 

 
 (ค) สงเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล 
รักษาและจัดการวัดรางและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 
 (ง) สงเสริมและสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรแูละแหลงภูมิปญญาของชุมชนรวมทั้งสงเสริม
ใหมีศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 
 (จ) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และดานพุทธศาสนศึกษา 
รวมทั้งดูแลและควบคุมคณุภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาในสังกัดภายในจังหวัดใหผูเรียนมี
ความรูคคูุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
 (ฉ) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการบริหารการปกครองคณะสงฆ ตลอดจนการ
ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคมุครองพระพุทธศาสนา 
 (ช) สงเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 (ซ) ปฏิบัตงิานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติซึ่งกำหนดให
เปนอำนาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร  
 ๑.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
วสิัยทัศน    "  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา     
ใหมีความมั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความสุขดวยหลักพุทธธรรม”  
พันธกิจ  
 ๑) เสริมสรางใหสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 
 ๒) สนับสนุนสงเสริมและจัดการการศกึษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาใหมีความรู 
คูคุณธรรม 
 ๓) จัดการศึกษาสงฆเพ่ือผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปยมปญญาพุทธธรรมเผยแผทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม และรวมสรางสังคมพุทธธรรมที่มีความเขมแข็ง 
 ๔) ดำเนินการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
 ๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติใหเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคม 
ยุทธศาสตร   

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปน

ระบบและครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสนทายาท 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเสริมสรางศกัยภาพใหประเทศไทยเปนศนูยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
 
 
 

/ ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
 

 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนานโยบายและเสริมสรางศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การเสริมสรางตวามเขมแข็งใหกับขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ     

ใหเปนมืออาชีพ  
 

 ๒.) จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิสัยทัศน   (ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

"เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสงัคมมีสุข” 
 

เปาประสงค  
๑) การเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคา

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒) พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
๓) การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยนื 
๔) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

       
 ๓.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิสัยทัศน 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เปนหนวยงานในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา           
สูความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอยางยั่งยืน" 

 
พันธกิจ 

 สงเสริม สนับสนุน และสนองงานคณะสงฆ ใหพระพุทธศาสนาเจริญงอกงาม โดยพัฒนาความร ู                 
คคูุณธรรม เพื่อใหสังคมพุทธธรรมมีความเขมแข็ง และกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การใหความอุปถัมภและสนองงานคณะสงฆ 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆนำหลักพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พุทธศาสนิกชนทุกกลุมวัย 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความมั่นคงใหพระพุทธศาสนาเปนศูนยกลางชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรีเปนมืออาชีพ  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

สวนที่ ๓  
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ต.
ค 

พ
.ย

ธ.
ค.

 
ม.

ค
ก.

พ
มี.

ค
เม

ย 
พ

.ค
มิ.

ย
ก.

ค.
 

ส.
ค

ก.
ย.

 

๑ พัฒนาคุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA) ของ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขาราชการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 ๑. เสนอโครงการ 
๒. เชิญประชุม
ขาราชการและลูกจาง 
๓.ประชุมชี้แจง
ขาราชการและลูกจาง
เก่ียวกับแนวโครงการ 
๔. รวบรวมขอมูล
โครงการสงจังหวัด 
๕.ประเมินผลโครงการ 

              น.ส. จันทิรา 
เคหะนาค 

๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบตัิการของ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขาราชการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. เสนอโครงการ 
๒.เชิญประชุม 
๓.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดทำแผน 
 ๔.รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับจัดทำแผน 
 ๕.ประเมินผล
โครงการ 

              น.ส. จันทิรา 
เคหะนาค 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ต.
ค 

พ
.ย

ธ.
ค.

 
ม.

ค
ก.

พ
มี.

ค
เม

ย 
พ

.ค
มิ.

ย
ก.

ค.
 

ส.
ค

ก.
ย.

 

๓ พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน 
(๕ส) สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ขาราชการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
๒. เชิญประชุม
ขาราชการและลูกจาง 
๓.ประชุมชี้แจง
ขาราชการและลูกจาง
เก่ียวกับแนวโครงการ 
๔. รวบรวมขอมูล
โครงการนำเสนอ 
๕.ประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             น.ส. จันทิรา 
เคหะนาค 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ี 
วัด 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ต.
ค 

พ
.ย

ธ.
ค.

 
ม.

ค
ก.

พ
มี.

ค
เม

ย 
พ

.ค
มิ.

ย
ก.

ค.
 

ส.
ค

ก.
ย.

 

๔ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน
ที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและมงกุฎ
ไทย 
 

ขาราชการ 
ในสำนักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด 

๑. เสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ขาราชการที่มีสิทธิ์เสนอขอ 

๓. จัดทำเอกสารประกอบการ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

๔.รายงานสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

             นาง
ประเทือง 
ประเสริฐ
บูรณ 

๕ พิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย
พระพรชัยมงคลแดสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรม
ราชิน ี

วัดใน
จังหวัด/หน.
สวน
ราชการ/
ขาราชการใน
จังหวัด 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๒. ประชุมคณะสงฆจังหวัด

เพ่ือพิจารณาวัดจัดกิจกรรม
แตละอำเภอ 

๓. จัดทำปฏิบัติการจัดพิธีใน
ทุกเดือน 

๔. แจงหัวหนาสวนราชการ
ขาราชการเขารวมพิธี 

              นาง
ประเทือง 
ประเสริฐ
บูรณ 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ ตัวช้ี 
วัด 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผดิชอบ 

ต.
ค 

พ
.ย

ธ.
ค.

 
ม.

ค
ก.

พ
มี.

ค
เม

ย 
พ

.ค
มิ.

ย
ก.

ค.
 

ส.
ค

ก.
ย.

 

๖ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี  

วัดในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

๑. ประสานคณะสงฆเพ่ือ
กำหนดการจัดกิจกรรม 

๒. แจงเจาหนาที่รวมกิจกรรม 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีๆ 
กำหนด 

๓. จัดกิจกรรมตามกำหนด 

วัดที่
เขารวม
โครงกา
ร 
 
 
 

             นาง
ประเทือง 
ประเสริฐ
บูรณ 

๗ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเผยแผพระพุทธ 
ศาสนา  

วัด/
หนวยงาน
ราชการ/ 
ประชาชน
ทั่วไป 

๑. นำระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีมาจัดทำและ
ปรับปรุงเว็บไวด พศจ. สพ. 
ใหมีความทันสมัย และ
นำเสนอประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของพศจ.สพ. 
รวมทั้งของคณะสงฆ 

จำนวน
ผูเขา
ชม 
 
 
 
 

             นายวสันต
พรรษ ประ
สิทธิวงษ 

 
 
 

 



 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๐ โครงการสวดมนตเพ่ือ
ความเปนสิริมงคลเนื่อง
ในวันขึ้นปใหม 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

เด็ก เยาวชน 
พุทธศาสนิก 
ชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๓.แจงคณะกรรมการเพ่ือ
ทราบและปฏิบัติหนาที่ 
๔. ประชาสัมพันธ
โครงการฯ 
๕. ประสานวัดที่จัดพิธี 
๖. จัดกิจกรรมตามกำหนด 
๗. สรุปและรายงานผล
การดำเนินการ 

 พศ.             น.ส. ภรณ
อุมา  แจม
จำรัส 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๑ โครงการจัดสัปดาห
สงเสรมิการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
ประจำป ๒๕๖๓ 

เด็ก เยาวชน 
พุทธศาสนิก 
ชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. เสนอโครงการขออนุมัติ 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
๓.แจงประชาสัมพันธ 
๔. ดำเนินงานตามโครงการ
ที่กำหนด 
๕. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  

            

น.ส. ภรณ
อุมา  แจม
จำรัส 

 

๑๒ โครงการสงเสริม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา “ผวูาฯ 
พาทำบุญ เนื่องในวัน
ธรรมสวนะ” จังหวัด
สุพรรณบุรี 

เด็ก เยาวชน 
พุทธศาสนิก 
ชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. เสนอโครงการขออนุมัติ 
๒. ประสานงานไปยังวัด
เปาหมาย 

๓.แจงประชาสัมพันธ
โครงการฯ 
๔. ดำเนินงานตามโครงการ
ที่กำหนด 
๕. สรปุและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  

            

น.ส. ภรณ
อุมา  แจม
จำรัส 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๓ การจัดทำบัญชี บัญชีเงิน
งบประมาณ 

๑.เรียกรายงานบัญชีจาก
ระบบเพ่ือตรวจสอบ 
๒.จัดสงรายงานบัญชีให 
สตง.และพศ.  
๓.ทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี  

  

            

น.ส. ภรณ
อุมา  แจม
จำรัส 

 

๑๔ การเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

๑. ทำหนังสือแจงทุกคน
ทราบและถือปฏิบัติ  
๒.  แจงการรับจัดสรรให
ผูบริหารทราบ 

๓.บันทึกขอมูลการรับและ
เบิกจายเงินงบประมาณ
ทุกงบประมาณ  
๕. ติดตามงบประมาณ 

๖. รายงานงบประมาณ
คงเหลือและรอยละของ
การเบกิจายตอผบูริหาร 

  

            

น.ส. ภรณ
อุมา  แจม
จำรัส 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๕ โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาทักษะของ
บุคลากรและระบบการ
บริหารงานที่ดีของ
สำนักงาน  
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

ขาราชการ
สำนักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด 

๑.จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
๒.ติดตอประสานงาน
หนวยงานที่เก่ียวของ 
๓. ดำเนินตามโครงการ 
๔. สรุปองคความรูที่ไดจาก 
การศกึษาดูงาน และเขียน    เปน
รายงานที่เปนขอมูลในการ 
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

ขาราชก
ารมี

สมรรถ
นะใน
การ

ปฏิบัติง
าน 

๑๕,๐๐๐ 

            

น.ส. ภรณ
อุมา  แจม
จำรัส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๖ การดำเนินการจัดการและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

๑.จัดนิทรรศการ 
๒.จัดทำแผนพับ
ประชาสัมพันธ 
๓.ประชาสัมพันธผาน
เว็บไซตสำนักงาน
พระพุทธศาสนา 
๔.ทำหนังสือแจงการ
ประชาสัมพันธ ไปยัง
หนวยงาน 
๕.จัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขรับเรื่อง/ประสาน
หนวยงานที่เก่ียวของ 
๖.แจงผลใหผูรองทราบ 

ตอบสน
องเรื่อง
รองเรียน
ภายใน 
๑๕ วัน 

 

            

นาย
ศิริพงษ 
ทับสิน 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๗ การแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานสำนักปฏิบัติ
ประจำจังหวัด 

คณะสงฆ  เสนอประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ ทั้ง ๒ ฝาย 

คณะกรร
มการ
ดำเนิน
ตามมติ 
มส. 

 

            

นาย
ประสาธน 
กัลยจารึก 

๑๘ การคดัเลือกพระภิกษุ 
สามเณร ทัศนศึกษา
สังเวชณียสถาน อินเดีย 
เนปาล และประเทศศรี
ลังกา 

พระภิกษุ
สามเณรใน
จังหวัด 

๑. ประกาศรบัสมัคร 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือก 
๓. สงรายชื่อให พศ  

พระภิกษุ
สามเณร
เขารวม
โครงการ 

 

            

นาย
ประสาธน 
กัลยจารึก 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๑๙ การคดัเลือกผทูำ
คุณประโยชนรับรางวัล
สุวรรณปฐมเจดีย 

พระภิกษุ 
ประชาชน
ทั่วไป 

๑. ประกาศรบัสมัคร 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือก 
๓. สงรายชื่อให พศ 

  

            

นาย
ประสาธน 
กัลยจารึก 

๒๐ การคดัเลือกสำนักปฏิบัติ
ธรรมทีม่ีการบริหาร
จัดการตามมติมหาเถร
สมาคม 

สำนักปฏิบัติ
ธรรมทุกแหง 

๑. ประกาศรบัสมัคร 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือก 
๓. สงรายชื่อให พศ 

  

            

นาย
ประสาธน 
กัลยจารึก 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๒๑ งานการจัดทำคูมือการ
ขอกันเขตจัดประโยชน
และเชาที่ดินที่ตั้งวัดและ
การเชา ที่ธรณีสงฆ 
รูปแบบสื่อดิจิตอล 
 

เจาหนาที่  
วัดทุกวัด  
สวนราชการ 
และ
รัฐวิสาหกิจ
ทุกแหง   

๑. ศ ึกษากฎกระทรวง  
ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ท่ี
เก่ียวของ    
๒. ศึกษาปญหา  อุปสรรค
ท ี ่อาจ เก ิ ดข ึ ้ นจากการ
ดำเนินงาน 

๓. วิเคราะหความเสี ่ยงที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

๔. จัดทำคูมือการขอกัน
เขตจัดประโยชนและเชา
ที่ดินที่ตั้งวัด 

 5.  แกไขปรับปรุงใหมี
ความสมบูรณตาม 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ      

  

            

นาย
ประสาธน 
กัลยจารึก 

 
 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

 ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

 

๒๒ โครงการนิเทศ 
ติดตาม กำกับคุณภาพ
การศกึษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  

 

โรงเรียน
พระปริยัติ
ธรรม 
แผนก
สามัญ
ศึกษา ทุก
แหง 

นิเทศ ติดตาม 
กำกับคณุภาพ
การศกึษา
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ
ศึกษา 

โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ
ศึกษา 
ดำเนินการเรื่อง
การประกันคุณ
ภาพารศึกษา
ครบทุกแหง 

พศ.             ลำพ ูเดชาวิชิต
เลิศ 
 

๒๓ การรายงานสถิติขอมูล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิ.ย. 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ ธ.ค. 

โรงเรียน 
พระปริยัติ
ธรรม 
แผนก
สามัญ
ศึกษา 

ตรวจสอบสถิติ 
และรายงาน
ขอมูล 

ตรวจสอบสถิติ                 
และรายงาน
ขอมูลเปน
ปจจุบันของ ร.ร. 
พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ
ศึกษาครบทุก
แหง 

-             ลำพ ูเดชาวิชิต
เลิศ 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

 ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

 

๒๔ การจัดสรรเงนิอุดหนุน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

โรงเรียน 
พระปริยัติ
ธรรม 
แผนก
สามัญ
ศึกษา 

ตรวจสอบขอมูล
จำนวน นร. 
และเบิกจายเงิน
อุดหนุน และ
แจงให ร.ร.ฯ
รายงานผลการ
ใชจายเงิน 

จัดสรรเงิน/โอน
เงิน/รายงานผล 
การใชเงิน ครบ
ทุกแหง 

พศ.
อุดหนุ
นราย

หัวตาม
จำนวน
นักเรีย

น 

            ลำพ ูเดชาวิชิต
เลิศ 
 

๒๕ การจัดสรรเงนิอุดหนุน
การศกึษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม-บาลี 

สำนักเรียน 
สำนักศาสน
ศึกษา 
 

ประชุม/จัดสรร
เงิน/โอนเงนิ
อุดหนุน
การศกึษา 
พระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-
บาลี ตามเกณฑ 
ที่กำหนด 

จัดสรรเงิน/โอน
เงิน/รายงานผล 
ครบทุกแหง 

พศ             ลำพ ูเดชาวิชิต
เลิศ 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

 ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

 

๒๖ โครงการการนิเทศ 
ติดตาม กำกับ
คุณภาพการศึกษา
การศกึษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม – 
บาลี 

- สำนักเรียน 
สำนักศาสน
ศึกษา ที่
จัดการเรียน
พระปริยัติ
ธรรม แผนก
ธรรม-บาล ี
- สนามสอบ
ธรรม
สนามหลวง 

- นิเทศ ติดตาม 
กำกับคณุภาพ
การศกึษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาล ี
- ตรวจเยี่ยมสนาม
สอบธรรม
สนามหลวง 

นิเทศสำนัก
เรียน 
สำนักศาสน
ศึกษา ที่
จัดการเรียน
พระปริยัติ
ธรรม แผนก
ธรรม-บาล ี
ครบทุก
อำเภอ 

พศ.             ลำพ ูเดชา
วิชิตเลิศ 

 

๒๗ โครงการสงเสริมการ
เรียนธรรมศึกษาของ
บุคลากรภาครัฐ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขาราชการ 
ลูกจาง 
บุคลากร
ภาครัฐ ใน
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

สงเสริม สนับสนุน  
จัดการเรียนสอบ
ธรรมศกึษาให
ขาราชการ ลูกจาง 
บุคลากรภาครัฐ ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

รอยละ ๘๐ 
ของผูเขา
เรียน สอบ
ผานธรรม
ศึกษาของ
แตระดับชั้น 
(ตรี โท เอก) 

-             ลำพ ูเดชา
วิชิตเลิศ 

 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

 ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

 

๒๘ โครงการเงินอุดหนุน
การดำเนินงานพระ
ธรรมทูตและ
บุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  

 

พระธรรมทูต
ฝาย
ปฏิบัติการ 
พระธรรมทูต
ฝายบริหาร  

๑.แจงหนังสือพระ
ธรรมทูตสงรายงาน
ผลการปฏิบัติงานฯ 
และเอกสาร
ประกอบการเบิก
จายเงินฯ 
๒.ขออนุมัติเบิก
จายเงินฯ 
๓. สรุปรายงานผล
การดำเนินงาน 

พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
พระธรรม
ทูต 

พศ.             ลำพ ูเดชา
วิชิตเลิศ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

 ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

 

๒๙ โครงการติดตามผล
การดำเนินงานของวัด
ที่ไดรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุน
บูรณปฏิสังขรณวัด 
และการพัฒนาวัด 
(ทั่วไป)  เงนิอุดหนุน
บูรณปฏิสังขรณพระ
อารามหลวง และเงิน
อุดหนุนวัดที่ประสบ
วินาศภัย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

วัดที่ไดรับการ
จัดสรร

งบประมาณ 

๑. ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ
วัดที่ไดรับ
งบประมาณ 

 ๑.วัด
สามารถนำ
งบประมาณ
ไปใชจายได
ถูกตองตาม
ระเบียบ
ราชการ 
๒.วัดมีความ

เขาใจ
เก่ียวกับ
ระเบียบ
ราชการ  

งบ
ดำเนิน
งาน 

            น.ส. 
พัฒนนรี 
ปุยขาว 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

 ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

 

๓๐ การดำเนินการออก
โฉนดที่ดิน สอบเขต
ที่ดินแบงแยกที่ดิน 
การระวัง ชี้แนวเขต
ที่ดินวัด การรับใหทีดิน 
และเรื่องอื่นๆ ที่
เก่ียวกับที่ดินวัดมี
พระสงฆ   
 

วัดที่มีความ
ประสงคใน

การ
ดำเนินการ 

๑. ดำเนินการตาม
ระเบียบและขอ
กฎหมายที่
กำหนด 

วัดสามารถ
ดำเนินการ
ออกโฉนด
ที่ดิน สอบ
เขตที่ดิน 
แบงแยก
ที่ดิน การ
ระวังชี้แนว
เขตที่ดินวัด
การรับใหที
ดิน  และ
เรื่องอ่ืนๆ ที่
เก่ียวกับ
ที่ดินวัดมี
พระสงฆได
สำเร็จ 

  

พศ             น.ส. 
พัฒนนรี 
ปุยขาว 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
. 

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
.  

๓๑ โครงการสวน
สมุนไพรและ
การแพทยแผนไทย
ในวัด 

วัดที่มีศักยภาพ
ในการ
ดำเนินงานดาน
สวนสมุนไพร
และการแพทย
แผนไทยในวัด 

๑. พศ แจงใหจังหวัด
คัดเลือกวัดที่มีศักยภาพใน
การเขารวมโครงการฯ 
๒.จังหวัดแจงใหวัดสงผล
งานเขารวมโครงการฯ 
๓.จังหวัดคัดเลือกวัดที่มี
ศักยภาพและเสนอตอ พศ 
๔.พศ.ประกาศผล 
วัดที่ไดรับการคัดเลือกเขา
รวมโครงการ 

-  วัดสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ  

-             น.ส. 
พัฒนนรี 
ปุยขาว 

๓๒ การจัดทำทะเบียน
เก็บรักษาเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินวัด 
 

วัดในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. แจงวัดดำเนินการตาม
ระเบียบ 
๒. ตรวจสอบและเก็บ

รักษา 
 

เก็บเอกสาร
สิทธิไดเปน
ระบบระเบียบ 

             น.ส. 
พัฒนนรี 
ปุยขาว 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๓๓ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชน 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

จริยธรรม เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

 พศ             น.ส. จิตร
วรรณ  
มณเฑยีร 
 

๓๔ งานบัญชีรายรับ – 
รายจายของวัด ตาม
ตัวตัวชี้วัดของ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ  

 

วัดในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑. พศ. แจง พศจ.
ดำเนินการรวบรวม
รายงานบัญชีรายรับ – 
รายจาย ฯ 
๒. ประสานคณะสงฆ
ตามลำดับเพ่ือแจงวัดใน
เขตปกครอง 
๓. จัดสงรายงานบัญชี
รายรับ – รายจาย 
ประจำป ๒๕๖๓ พศ  

วัดทุกวัด -             น.ส. จิตร
วรรณ  
มณเฑยีร 
 

 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๓๕ การรายงานขอมูล 
สงเสริม สนับสนุน งาน
ไวยาวัจกร 

วัดในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

๑.วัดจัดสงรายงานการ
แตงตั้งไวยาวัจกรใหแก 
สนง พศ 
๒. พศจ. ตรวจสอบ

ความถูกตองของการ
แตงตั้งไวยาวัจกรให
เปนไปตามระเบียบ 
๓. พศจ. จัดสงรายงาน

การแตงตั้งไวยาวัจกรตอ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

วัดทุกวัด พศ             น.ส. จิตร
วรรณ  
มณเฑยีร 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ี 
วดั 

งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๓๖ การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา 

วัดที่มีความ
ประสงคขอ
วิสุงคามสีมา 

๑. ตรวจสอบเอกสารขอมูล 
๒. คณะกรรมการฯออก

ตรวจสอบพื้นที่ 
๓. รายงานขอมูล 
๔. แจงวัดที่ไดรับทราบ 

วัดที่
ขอรับฯ 

             น.ส. 
พิทยรัศม 
ทวีวัฒนา
ประยูร 

๓๗ การออกหนังสือรับรอง
สภาพวัด 

วัดที่ตั้งกอน 
พ.ศ ๒๔๘๔    
ที่ขอหนังสือ
รับรองสภาพวัด 

ตรวจสอบและออกหนังสือ
รับรอง 

วัดที่ขอ
หนังสือ 

             น.ส. 
พิทยรัศม 
ทวีวัฒนา
ประยูร 

๓๘ การขออนุญาตสรางวัด ผูที่มีความ
ประสงคขอ
อนุญาตสราง
วัด 

๑. ตรวจสอบขอมูลเอกสาร 
๒. นำเขาที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
๓. เสนอ ผวจ. เพ่ือออก

หนังสืออนุญาต 
๔. นำเขาทะเบียน 
๕. แจงผูขออนุญาตทราบ 

              น.ส. 
พิทยรัศม 
ทวีวัฒนา
ประยูร 

 



 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กิจกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด 
งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๓๙ การขออนุญาตตั้งวัด ผูที่มีความ
ประสงคขอ
อนุญาตตั้งวัด 

๑. ตรวจสอบขอมูล
เอกสารการเสนอขอ 

๒. นำเขาที่ประชุม
คณะกรรมการ 

๓. รายงานสำนักงาน พศ 
๔. พศ นำขึ้นทะเบียน 
๕. แจงผูไดรับอนุญาต

ทราบและดำเนินการ 

              น.ส. 
พิทยรัศม 
ทวีวัฒนา
ประยูร 

๔๐ โครงการ”หนึ่งใจ ...ให
ธรรมะ” 

เด็กและ
เยาวชนใน
สถานศึกษา 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ใหเด็กและเยาวชนมีภาวะ
ผูนำ ปฏิบัติตนตามหลักวิถี
พุทธ 

 

เด็กและ
เยาวชนที่
เขารวม
กิจกรรม 

พศ             น.ส. 
พิทยรัศม 
ทวีวัฒนา
ประยูร 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม เปาหมาย 
กจิกรรมที่ 
ดำเนินการ 

ตัวช้ี 
วัด 

งบ 
ประ 
มาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผรูับผิดชอบ 

ตค
.  

พ
ย.

 

ธค
. 

มค
. 

กพ
. 

มีค
. 

เม
ย.

 

พ
ค.

 

มิย
. 

กค
. 

สค
 

กย
. 

๔๑ โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
“หมบูานรักษาศีล ๕” 

สงเสริมการ
รักษาศีล ๕ 
ในเชิงคุณภาพ 
ใหพัฒนาและ
สงเสรมิ
หมูบานรักษา
ศีล ๕ ตนแบบ 
จังหวัดละ ๒ 
หมูบาน และ
พัฒนาใหมี
หมูบาน
ตนแบบใน
ระดับอำเภอ 
ๆ ละ ๑ 
หมูบาน 

๑. การสงเสริมการรักษาศีล ๕ 
หมูบานตนแบบ มีการพัฒนา
ตนเองตามหลักศีล ๕ ที่เปน
รูปธรรมมากขึ้น โดยสามารถลด
อัตราการทะเลาะวิวาท การทำ
ราย การลักขโมย และคดีอาชญ
กรรมในชุมชนได 
๒. กิจกรรมการสงเสริมการ
ดำเนินงานของหนวยอบรม
ประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  
๓.กิจกรรมสงเสริมวิถีวัฒนธรรม
เชิงพุทธ หมูบานตนแบบ ได
สงเสริมกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐,
๐๐๐ 

             
น.ส. สุด
ธิดา  ธัญ
รัตนศรี
สกุล 
 



 
 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

กลมุงาน  อำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปนมืออาชีพ 

ผรูับผดิชอบ นางสาวจันทิรา  เคหะนาค 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันระบบการบริหารงานภาครัฐ ไดมีการนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใชเปนกรอบในการบริหารราชการเพื่อให
องคกรภาครัฐมีกระบวนการทำงานท่ีเปนระบบและสามารถสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหมี
การประเมินผลดานการพัฒนาองคกร ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ดวย ทั้งนี้ PMQA ไดกำหนดเกณฑในการประเมินการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐท่ีครอบคลุมทั้งดานการนำ
องคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และการจัดการกระบวนการ ซึ่ง PMQA จะเปนเครื่องมือในการ
ประเมินระบบการบริหารจัดการขององคกรดวยตนเอง เพ่ือใหทราบวาองคกรมีการบริหารจัดการท่ีดีเพียงพอหรือไม
อยางไร รวมทั้งมีจุดแข็งจุดออนและโอกาสในการปรับปรุงอยางไร เพื่อจะนำไปสูการจัดทำแผนปรับปรุงองคกร
ตอไป โดยมงุเนนใหสวนราชการปรับปรุงองคกรจากการวัดความสำเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมงุเนนให
สวนราชการปรับปรุงองคกร  จากการวัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ           
( Improvement)  เปนสำคัญ   ซึ่งจะสงเสริมใหสวนราชการมีความเขาใจและนำเครื่องมือมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  รวมท้ังสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองคการ   
ซึ่งจะสามารถบงชี้ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  
อันเปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และสะทอนใหเห็นถึงระดับ
การพัฒนาของสวนราชการในระดับที่กระบวนการหรือระบบเริ่มใชไดผล  ซึ่งหากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สามารถดำเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เขาสูระดับกาวหนาจะสามารถที่จะยกระดับเพื่อมุงสูความความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตอไป 
         /๒. วัตถุประสงค….. 



 
 

 
๒. วัตถปุระสงค 
๑. เพ่ือใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีการพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานตามเกณฑที่สำนักงาน กพร. กำหนด 
๒. เพ่ือใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สามารถปรับปรุงและพัฒนาองคกรตามแผนพัฒนาองคการ ไดอยาง
เหมาะสม 
๓. เพ่ือใหขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการและรูปแบบของ
การพัฒนาระบบบริหารและแนวทางการบริหาร 
๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยใชกรอบแนวทางโครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) เปนเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะและคุณภาพมาตรฐาน
การทำงาน 
๓. เปาหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
ขาราชการ ลูกจาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๑๖ คน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
ขาราชการ ลูกจาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขาใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหเปนมืออาชีพ 
๔. งบประมาณ 
ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณของสวนราชการ 
 
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   

๒ เชิญประชุมขาราชการและลูกจาง   

๓ ประชุมชี้แจงขาราชการและลูกจางเก่ียวกับแนว
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

  

๔ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐสงจังหวัด 

  

๕ ประเมินผลโครงการ   

 
 
 

 
         /๖. การประเมินผล... 

 



 
 

๖. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

- ขาราชการ ลูกจาง  สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เขาใจในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใหเปนมืออาชีพ 

 การสังเกต 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานตามเกณฑที่สำนักงาน กพร.   กำหนด  
   ๒. ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและรูปแบบ
ของการพัฒนาระบบบริหารและแนวทางการบริหาร 
 ๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ใชกรอบแนวทางโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เปนเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะและคุณภาพมาตรฐานการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ชื่อโครงการ…. 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

แผนงาน  จัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 

กลมุงาน อำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลยุทธที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและกิจการ
ทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

ผรูับผดิชอบ  นางสาวจันทิรา  เคหะนาค 

หนวยงานรับผดิชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ลกัษณะโครงการ ประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 
 การเริ่มตนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ตองกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธและแผนงาน โครงการจากนั้นกระจายยุทธศาสตร          
สูการดำเนินงานเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร และทิศทางการดำเนินงานในระดับคณะที่สอดคลองกันตามลำดับ หลังจาก
นั ้นจึงกำหนดแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ และงบประมาณเพื ่อการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั ้งไว  
ซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และวิสัยทัศน 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ของแตละระดับไดมีความสอดคลองกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ การพัฒนาองคกรใหมีความเขมแข็ง ยกระดับศักยภาพ
การบริหารจัดการ และการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน ทั้งบุคลากร งบประมาณ และประสิทธิภาพการบริการ 
ตองวางระบบบริหารยุทธศาสตรที่ไดคุณภาพอยางแทจริง แลวพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อมุงไปสูความเขมแข็งใน
อนาคต 

  ดังนั้น   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงจัดทำโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื ่อวางระบบบริหารยุทธศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพ่ือจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบายของการปฏิรูปราชการ และการวัดผล
อยางเปนรูปธรรม   พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์  เปนการพัฒนามีระบบ และกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร และงบประมาณที่
สอดคลองกับการปฏิรูปราชการ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางเปนระบบ 

๒   วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือวางระบบบริหารยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน 
๒ .เพื่อจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคลองกับนโยบายของการปฏิรูปราชการ และการวัดผล

อยางเปนรูปธรรม 
              /๓ . เพ่ือพัฒนา… 



 
 

 
๓ . เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๔  .เพ่ือใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีระบบ และกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร 

และงบประมาณที่สอดคลองกับการปฏิรูปราชการ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางเปนระบบ 

๓. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  เชิงคุณภาพ 
  ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับความรคูวามเขาในวิธีการจัดทำ แผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

๔  .งบประมาณ 
รายละเอียดใชงบประมาณ  ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณของสวนราชการ 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   

๒ เชิญประชุมขาราชการและลูกจาง   

๓ ประชุมชี้แจงขาราชการและลูกจางเก่ียวกับ
แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ ใหเปนไปตาม เปาหมายองคกร 

  

๔ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับจัดทำแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงาน 

  

๕ ประเมินผลโครงการ   

 
๖. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับความรูความ
เขาในวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

 แบบรายงานของแผนงาน/โครงการ 

 
                   /๗. ผลที่คาด…. 
 



 
 

 
 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
   ๒. ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและรูปแบบ
ของการจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
 ๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ใชกรอบแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ เพ่ือเปน
เครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะและคุณภาพมาตรฐานการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ชื่อโครงการ…. 
 



 
 

 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนาอย ูนาทำงาน (๕ ส) สำนักงานพระพุทธศาสนา 
          จังหวัดสุพรรณบุร ี

แผนงาน  การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนาอย ูนาทำงาน (๕ ส) 

กลมุงาน อำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลยุทธที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและกิจการ
ทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

ผรูับผดิชอบ  นางสาวจันทิรา  เคหะนาค 

หนวยงานรับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ลักษณะโครงการ ประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 การทำงานของภาครัฐในปจจุบัน ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสำคัญ  
คือ ประชาชนจะตองไดรับการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค และพึงพอใจในการบริการที่ไดรับ สวนราชการ 
จึงมีความจำเปนตองมีการพัฒนาองคกร กระบวนการ และบุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี  มีภารกิจหลักในการสนองงานคณะสงฆ และใหบริการประชาชน และไดใหความสำคัญและดำเนินการ
พัฒนาบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเปน
การยกระดับการใหบริการแกผูรับบริการ ไดแกกิจกรรม ๕ ส ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สรางนิสัย ซึ่งกิจกรรม ๕ ส เปนการปรับสถานที่ทำงานและสภาพแวดลอมการทำงานใหสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก 
บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซอนลง เปนการขจัด
ความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหเกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเปน
ระเบียบ มีความสะอาดควบคูกันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ  เปนกิจกรรม
พื้นฐานสำคัญที ่นำมาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน สงเสริมและสรางความสัมพันธในหมูคณะ ใหมีการ
ปฏิบัติงานรวมกันอยางราบรื่น กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพ อีกทั ้งยังเปนการจัดระบบ ระเบียบ ทำใหคนหาเอกสารและวัสดุอุปกรณที ่ใชในการปฏิบัติงานได 
อยางสะดวก รวดเร็วสง ผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน (๕ ส) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงาน
บริการใหมีมาตรฐานรวมทั้งชวยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาไปสูระบบ
บริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอไป 
              /๒   วัตถุประสงค….. 



 
 

๒   วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงานใหดีข้ึน 
 ๒. เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานท่ีทำงาน 
 ๓. เพ่ือใหสถานที่ทำงานสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 

     ๔. เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 
๓. เปาหมาย 
 บุคลากรทุกกลมุของสำงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีรวมมือดำเนินกิจกรรม ๕  ส  
 ๓.๑  ผลผลิต 
   ๑) บุคลากรทุกคนไดทำกิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย) 
ซึ่งผลท่ีคาดวาจะไดรับมี ดังนี ้
  ก. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการสะสาง 
   - ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไมวาจะเปนกำลังคน งบประมาณ อาคารสถานที่ 
อุปกรณเครื่องใช ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ 
   - เหลือเนื้อที่ใชสอยไปทำอยางอ่ืนได 
   - ท่ีทำงานดูกวางและโลงข้ึน สะอาดตามากยิ่งขึ้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ด ี
   - ขจัดความผิดพลาดจากการทำงานและขจัดสภาพแวดลอมไมด ี
 ข. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการทำใหสะดวก 
   - ขจัดการคนหาที่เกิดข้ึนบอย ๆ 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
   - ตรวจสอบสิ่งตาง ๆไดงายข้ึน เนนคำวา "หยิบงาย หายก็ร ูดูก็งามตา"  
   - เกิดภาพพจนที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี
 ค. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการทำใหสะอาด 
   - เกิดสภาพแวดลอมที่ดี นาทำงาน 
   - ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช ลดปญหาการขัดของหรือเสียบอยของครุภัณฑ 
 ง. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการทำใหถูกสุขลักษณะ 
   - สถานท่ีทำงานเปนระเบียบ เรียบรอย นาทำงาน 
   - สุขภาพที่ดีของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานท้ังรางกายและจิตใจ 
   - ความภาคภูมิใจในความมีชอเสียงของสำนักงาน ซึ่งเปนผลจากการมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงของบุคลากรทุกคน 
   - ค ุณภาพที ่ด ีของการบร ิการ และการปฏ ิบ ัต ิหน าที ่ของเจ าหน าที ่สำน ักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
  จ. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการสรางนิสัย 
   - บุคลากรทุกคนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหว ัดเปนบุคลากรที ่ม ีคุณภาพ                     
มีทัศนคตทิี่ดีในการทำงาน 
                  /๓.๒ ผลลัพธ…. 
 



 
 

 ๓.๒ ผลลัพธ 
    ๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและ
พัฒนางานบริการของสำนักงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง  
 ๓.๓  ผลกระทบ  
  ๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี กาวหนาไปสูการขอรับรองมาตรฐานสากล ISO  
๔. รายละเอียดใชงบประมาณ    ดำเนินการโดยไมใชงบประมาณของสวนราชการ 
 
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๒ 
เม

.ย.
 

พ
.ค.
 

มิ
.ย.
 

ก
.ค.
 

ส
.ค .
 

ก
.ย.
 

ต
.ค.
 

พ
.ย.
 

ธ
.ค .
 

ม
.ค.
 

ก
.พ.
 

มี
.ค.
 

ขั้นที่ ๑ เตรียมการ             

๑.  ประกาศนโยบายและ
เปาหมาย ๕  ส  

            

๒. เสนอโครงการและแตงตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการฯ 

            

๓.  สรางความรูความเขาใจ             

ขั้นที่ ๒ เริ่มดำเนนิการ             

๔. ลงมือทำงาน/กิจกรรม๕ ส              

๕. กำหนดใหวันที่ ก.ค. เปน
วันทำความสะอาดใหญ 

            

๖.ตรวจสอบและรายงานผล
การปฏ ิ บ ั ต ิ  แ ละถ าย รู ป
ภายหลังกิจกรรม 

            

๗.ทุกคนรักษาสถานที่ทำงาน
ใหสะอาดและเปนระเบียบอยู
เสมอ 

            

ขั้นที่ ๓ การประเมินผล             

๘ .  ป ระ เม ิ นผล เพ ื ่ อปรั บ
เ ป า ห ม า ย ห ร ื อ ก ำ ห น ด
เป าหมายเพ ื ่ อร ั กษาหรื อ
ยกระดับการทำกิจกรรม ๕ ส 
(ปละ ๒ ครั้ง) ใหดีขึ้น 

            

                  /๖. การประเมินผล…. 



 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

-สถานที่ทำงานและสภาพแวดลอม
การทำงานสะอาด ปราศจากสิ่ง
สกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและ
จิตดี   

 การสังเกต 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงานดีข้ึน 
 ๒. บุคลากรไดมีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานท่ีทำงาน 
 ๓. สถานที่ทำงานสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 
 ๔. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           /ชื่อโครงการ…. 
 
 
 



 
 

                   
ชื่อโครงการ 
แผนงาน  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิง่ชางเผือก  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
กลมุ  กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 
สนองตอกลยุทธ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ผรูับผดิชอบ  นางประเทือง ประเสรฐิบูรณ 
หนวยงานรับผดิชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ปฏิบัติงานทุกป 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓   
                                                                                                                                    . 
๑. หลักการและเหตุผล  เพ่ือใหขาราชการที่ปฏิบัติราชการเปนเวลานาน  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
หรือเพ่ือสนองงานของรัฐบาลหรือพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัว  และเพ่ือเปนเกียรติกับตนเอง  ครอบครัว  และ
วงศตระกูล 
๒. วัตถุประสงค  เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหกับผปูฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ  และเพื่อเปนเกียรติแกครอบครัว
และวงศตระกูลของขาราชการ 

๓. เปาหมาย  ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
๔. งบประมาณที่ใช  ไมมี 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
หมวดงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

        

        

        

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 

เสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาทราบ 
ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการท่ีมีสิทธิ์เสนอขอ 
จัดทำเอกสารประกอบการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
รายงานใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ทราบ 

( ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓) 

นางประเทือง ประเสริฐ
บูรณ 

                                                   
          
 

  /๖. การประเมินผล....... 
 



 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

   

   

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ  ขาราชการที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณจะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และเพ่ือเปนเกียรติแกวงศตระกูลสืบไป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ…. 

 

 



 
 

ชื่อโครงการ  พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

  พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยหูัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

  พระบรมราชิน ี

กลมุงาน    กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

ผรูับผดิชอบ   นางประเทือง  ประเสริฐบุรณ 

หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 คณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เปนหนวยงานรับผิดชอบ ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี  (ตามมติมหาเถรสมาคม)   โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตฯ ระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน 

โดยดำเนินการจัดเดือนละ ๑ ครั้ง ๑ อำเภอ ดำเนินการตามลำดับจนครบทั้ง ๑๐ อำเภอ  

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื ่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยหูัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

 ๒.๒ เพื่อสงเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหแกผูเขารวมพิธีในแตละครั้ง 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ  พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตฯ 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ วัด /หนวยงานราชการ /ประชาชนทั่วไปนอมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใน

ชีวิตประจำวัน 

๔. งบประมาณ 

 - 

 

 

                 /๕. วิธีการและขั้นตอน… 



 
 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ 

 

ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมใหวัดทุกวัด

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตฯ 

ตลอดปงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
นางประเทือง  ประเสริฐบูรณ 

๒ ประสานคณะสงฆแจงวัดทุกวัดในเขตปกครอง

ดำเนินการ 

๓ เรยีนเชิญ ผวูาราชการจังหวัดเปนประธาน 

๔ แจงผูมีสวนเก่ียวของดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

๖. การประเมินผล 

  

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

จำนวนครั้งการจัดกิจกรรม 

 

การสังเกต/สัมภาษณ การสังเกต/สัมภาษณ 

 

๗. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 ๗.๑ ผเูขารวมพิธี นอมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจำวัน  

 ๗.๒ ผเูขารวมในพิธีแตละครั้ง ไดทำกิจกรรมรวมกันในพิธีแตละครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ  …. 



 
 

ชื่อโครงการ  การจัดทำเว็บไซตประชาสัมพันธสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผพระพุทธศาสนา   

กลมุงาน  กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ อุปถัมภ สงเสริม สนับสนุนการเผยแผ
พระพุทธศาสนา กลยุทธที ่๒ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ 

ผรูับผดิชอบ  นายวสันตพรรษ  ประสิทธิวงษ 

หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การจัดทำเวบ็ไซต ถือเปนการประชาสัมพันธที่สำคัญหนึ่งเก่ียวกับเผยแพรขอมูล ขาวสาร การปฏิบัติภารกิจ
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรใีหปรากฏแกสาธารณชนท่ัวไป ทั้งนี้การประชาสัมพันธที่ดีจะสงผล
ตอการปฏิบัติงานและสนับสนุนดานตางๆ ใหดำเนินไปดวยดี และสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทำโครงการจัดทำเว็บไซต เพื ่อเผยแพรขาวสาร 
ผลงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือการเผยแพรขอมูลขาวสารของพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีใหวัด หนวยงานราชการ 
ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใหเปนปจจุบัน 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ จำนวนผเูขาชมเว็บไซตสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  วัด หนวยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบถึงขาวสาร กิจกรรมของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี   

๔. งบประมาณ    - 

 

 

 

 

/๕. วิธีการและขั้นตอน... 



 
 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 

จัดทำขอมูลการประชาสัมพันธ 
บันทึกภาพกิจกรรม 
เผยแพร รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรลีงเว็บไซต 

ตลอดปงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

นายวสันตพรรษ ประสิทธิวงษ 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

จำนวนผเูขาชมเว็บไซตสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

จำนวนผเูขาชมเว็บไซต 
ในแตละครั้ง 

การสังเกต 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ วัด หนวยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ไดรับทราบถึงขาวสาร การจัดกิจกรรมของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี  
 ๗.๒ ระบบฐานขอมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนปจจุบัน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ..../ชื่อโครงการ 



 
 

/๖. การประเมินผล…. 

ชื่อโครงการ    เงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ 
           พระเลขานุการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓  
แผนงาน   อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
กลมุงาน   กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 
ผรูับผดิชอบ  นายวสันตพรรษ  ประสิทธิวงษ 
หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระ
เปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ มายังจังหวัด เพื่อดำเนินการเบิกจาย
ใหกับพระสังฆาธิการที่มรีายชื่อในบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตฯ  ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือดำเนินการเบิกจายใหกับพระสังฆาธกิารที่มีสิทธิ์ไดรับนิตยภัต ประจำป ๒๕๖๓  
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ พระสังฆาธิการฯ ที ่มีสิทธิ ์ไดรับนิตยภัต ในบัญชีรายละเอียดเงินอุดหนุนอุปถัมภ 
นิตยภัตฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  พระสังฆาธิการฯ ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตฯ ตามสิทธิ ์ 
๔. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ 
พระเลขานุการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
  

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ 
 

แจงคณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอความ
เมตตานุเคราะห สงแบบขอรับเงินนิตยภัตผาน
ธนาคาร พรอมเอกสารหลักฐาน ใหสำนักงาน
พระพ ุทธศาสนาจ ั งหว ัดส ุพรรณบ ุรี  เ พ่ือ
ดำเนินการเบิกจายตอไป   ตลอด

ปงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

นายวสันตพรรษ ประสิทธิวงษ 

๒ ตรวจสอบแบบคำขอรับเงนิผานธนาคาร พรอม
เอกสารหลักฐานของพระสังฆาธิการฯ  

๓  หนังสือขออนุมัติเบิกจาย 

๔ แจงสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 
กรณี พระสังฆาธิการพนตำแหนง/มรณภาพ/
แตงตั้งใหม เพื่อดำเนินการตอไป 

 



 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

   

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 พระสังฆาธิการฯ ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภนิตยภัตฯ ตามสิทธิไ์ดครบทุกรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

            /ชื่อโครงการ ….. 



 
 

ชื่อโครงการ  

แผนงาน  การจัดซื้อจัดจาง 

กลมุงาน   กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและ
กิจการพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ นายวสันตพรรษ ประสิทธิวงษ  

หนวยงานรับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ลักษณะโครงการ  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
                                                                                                                                    . 
๑.หลักการและเหตุผล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและกลยุทธตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

๒.วัตถุประสงค สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและกลยุทธตัวชี้วัดของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

๓.เปาหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ   จัดหาวัสดุครุภัณฑ เดือนละ ๑ ครั้ง และตามคำรองขอ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  ดำเนินการจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมเพื่อประโยชนราชการ 

๔.งบประมาณ 

รายละเอียดใชงบประมาณ  ๐ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณ 

ตอบ 
แทน 

ใช 
สอย 

วัสดุ รวม   

 -       

        

          

 

        .../๕.วิธีการและขั้นตอน 



 
 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 
๒ 
 
๓ 
๔ 

สำรวจความตองการใชวัสดุ 
สืบราคา/เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จาง ผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และจัดซื้อตามที่ไดรับ
อนุมัติ 
บันทึกในระบบ EGP  
ตรวจรับพัสดุ และสงมอบใบตรวจรับใหเจาหนาที่
การเงิน 

ทุกเดือน 
๒ วัน 
 
๑๐ นาที 
๑ วัน 

นายวสันตพรรษ  ประ
สิทธิวงษ 
 

 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

   

 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ    

 มีวัสดุอุปกรณตอบสนองความตองการในการดำเนินงาน /โครงการของสำนักงานทำใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ   ... 



 
 

ชื่อโครงการ    สวดมนตเพ่ือความเปนสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

แผนงาน    อนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

กลมุงาน    อำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

ผรูับผดิชอบ   นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 

หนวยงานรับผิดชอบ    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง     

ระยะเวลาดำเนินการ    ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  -  ๑  มกราคม  ๒๕๖๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ด วยมหาเถรสมาคมในการประช ุมคร ั ้ งที่  ๒๓/๒๕๖๒ เม ื ่อว ัน ท่ี ๒๐กันยายน ๒๕๖๒ ได ม ีมติ             

เห็นชอบตามที่เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรวมกับวัดและสำนัก       

ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคสวน ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่อง

ในโอกาสว ันข ึ ้นป ใหม พุทธศ ักราช ๒๕๖๓ ด วยการจ ัดกิจกรรมสวดมนตและเจริญจิตตภาวนาข ามป   

เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต  ครอบครัว  และสังคม  โดยใหวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในตางประเทศ

ดำเนินการ  ดังนี ้ 

 ๑.๑ จัดใหมีการสมาทานศีล ฟงพระธรรมเทศนา สวดมนตและเจริญจิตตภาวนาขามป  ในวันที่   

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และใหมีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามความเหมาะสม 

 ๑.๒ ใหวัดทุกวัดประชาสัมพันธเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพรอมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด

และรวมกันทำกิจกรรมท่ีเปนสิรมิงคลดังกลาวแทนการละเลนหรือกิจกรรมรื่นเริงอ่ืน    

 ๑.๓ ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดพิมพหนังสือสวดมนต เพื ่อแจกจายใหกับสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดและพุทธศาสนิกชนทั่วไป        

 ๑.๔ ในสวนภูมิภาค ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับคณะสงฆและสวนราชการในจังหวัด

กำหนดวัดที่เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมสวดมนตและเจริญจิตตภาวนาขามป รวมทั้งประชาสัมพันธ เชิญชวน 

ใหพุทธศาสนิกชนพรอมครอบครัวเขารวมกิจกรรมที่แตละวัดจัดข้ึน  

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยการรวมกันสมาทานศลี สวดมนต และ

เจริญจิตตภาวนา สงทายปเกาตอนรับปใหม ซึ่งจะเปนสิริมงคลแกชีวิต แกตนเอง ครอบครัว   และสังคม 

 ๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหครอบครัวไดทำกิจกรรมที่เปนมงคลชีวิตรวมกัน 

 ๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย 

 ๒.๔ เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีปรองดอง 

๒.๕ เพ่ือลดอุบัติเหตุในชวงวันข้ึนปใหม 

 

/๓. เปาหมาย…. 



 
 

๓. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ  พุทธศาสนิกชนท่ัวไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

 เชิงคุณภาพ  พุทธศาสนิกชนพรอมครอบครัว ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติดและรวมกิจกรรมสวดมนต 

ขามป เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต ครอบครัว และสังคมในโอกาสวันขึ้นปใหม 

๔. งบประมาณ 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

เสนอโครงการ 

แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

แจงคณะกรรมการเพื่อทราบและปฏิบัติ

หนาที ่

ประชาสัมพันธโครงการฯทางสื่อตาง ๆ 

ประสานวัดที่กำหนดจัดพิธี 

จัดกิจกรรมตามที่กำหนด 

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  -  

๑  มกราคม  ๒๕๖๓ 

  

นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 

 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

โครงการสวดมนตเพ่ือความเปน

สิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้น    

ปใหม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 

 

การสังเกต/สัมภาษณ การสังเกต/สัมภาษณ 

๗. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 ๗.๑ พุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงความเปนพุทธศาสนิกชน โดยการลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติด ซึ่งเปน

พ้ืนฐานในการสรางและพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว สังคม และประเทศชาต ิ

 ๗.๒ เปนการสรางกระแสในการสวดมนตใหแพรหลาย 

 ๗.๓ ลดอุบัติเหตุในชวงวันข้ึนปใหม 

 

 

ชื่อโครงการ.... 
 



 
 

 
ชื่อโครงการ    การจัดงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา  ประจำป  ๒๕๖๓ 

แผนงาน    อนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

กลมุงาน    อำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

ผรูับผดิชอบ   นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 

หนวยงานรับผิดชอบ    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง     

ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนวันที่กําหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ไดทรงดับขันธปรินิพพาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดนอมรําลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรมและ

พระสงฆ สําหรับวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนไดยึดถือและปฏิบัติศาสนพิธีสืบตอ 

กันมา ไดแก  

 ๑.๑ วันมาฆบูชา มีเหตุอัศจรรยสำคัญ ๔ ประการ คือ เปนวันเพ็ญขึ ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓, พระภิกษุ  

๑,๒๕๐ รูป มาประชุมโดยมิไดนัดหมาย, พระภิกษุเหลานั้นเปนพระอรหันตผูไดอภิญญา ๖ ทั้งหมด, พระภิกษุ

ทั้งหมดเปนผูที่ไดรับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา เพราะเหตุที่มีองคประกอบสำคัญดังกลาวจึงมีชื่อเรียกอีก

อยางหนึ่งวา วันจาตุรงคสันนิบาต ในวันนี้พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ในที่ประชุมสงฆเหลานั้น ซึ่งเปน

หลักการอุดมการณและวิธีการปฏิบัติที่นำไปใชไดทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุป คือ ทำความดีใหถึงพรอม ละความชั่ว

ทุกชนิด และทำจิตใจใหผองใส   

 ๑.๒ วันวิสาขบูชา เปนวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนวันที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา 

สัมพุทธเจาประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว องคการสหประชาชาติไดตระหนักถึงความสำคัญ

และมีมติเปนเอกฉันทประกาศใหเปนวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒   

 ๑.๓ วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณสำคัญอย ู๓ ประการ คือ 

        ๑.๓.๑ เปนวันแรกที ่พระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนา โดยทรงแสดงพระปฐมเทศนา คือ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเปนองคแหงพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองคตรัสรู ใหเปนที่

ประจักษแกสรรพสัตวทั้งหลาย 

       ๑.๓.๒ เปนวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆสาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อฟงพระปฐมเทศนา

จบดวงตาเห็นธรรมไดทูลขออุปสมบทและพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานอุปสมบทใหดวยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา  

       ๑.๓.๓ เปนวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะขึ้นใน

โลกอยางสมบูรณ 

 

 

/๒. วัตถุประสงค…. 



 
 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อใหพุทธศาสนิกชน ไดรับความรูความเขาใจในหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

สามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 ๒.๒ เพื่อใหขาราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสุพรรณบุรี นอมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

รวมกันทำบุญตักบาตร แสดงตนเปนพุทธมามกะ สวดมนต เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียนถวายเปนพุทธบูชา 

๓. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ พุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟงพระธรรมเทศนา ณ วัดศูนยกลาง

ประจำจังหวัด จำนวน ๑ วัด และศูนยกลางประจำอำเภอ ทุกอำเภอ ๑๐ อำเภอ  

 เชิงคุณภาพ พุทธศาสนิกชนไดรับความรคูวามเขาใจ ในหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและ

สามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได 

๔. งบประมาณ 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ 

๒ 

๓ 

 

 

 

๔ 

 

๕ 

 

 

๖ 

 

๗ 

๘ 

เสนออนุมัติโครงการ 

แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

นมัสการเจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจา

คณะอำเภอทุกอำเภอ และสำนักปฏิบัติ

ธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแหงจัด

กิจกรรมฯ ตามมติมหาเถรสมาคม 

แจงประชาสัมพันธเชิญชวนสวนราชการ 

ขาราชการ เขารวมกิจกรรม 

แจงนายอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน เขารวมกิจกรรม  

ณ วัดศูนยกลางประจำอำเภอ 

ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่

กำหนด 

ติดตามประเมินผลการจัดงาน 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓     

(วันมาฆบูชา) 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

(วันวิสาขบูชา) 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

(วันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา) 

นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 

 

          /๖. การประเมินผล….. 



 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

จำนวนผเูขารวมโครงการโครงการ

การจัดงานสัปดาหสงเสริมการเผย

แผพระพุทธศาสนา  ประจำป  

๒๕๖๓ 

การสังเกต/สัมภาษณ การสังเกต/สัมภาษณ/แบบรายงานผล

การจัดกิจกรรม 

 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 พุทธศาสนิกชนไดรับความรูความเขาใจ ในหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สามารถนำ

หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ  ....  



 
 

ชื่อโครงการ   สงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "ผวูาฯ พาทำบุญ  เนื่องในวันธรรมสวนะ" จังหวัดสุพรรณบุรี 
แผนงาน    อนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
กลมุงาน    อำนวยการและกิจการคณะสงฆ 
ผรูับผดิชอบ   นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 
หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง     
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓  

๑. หลักการและเหตุผล 
 วันพระหรือวันธรรมสวนะ หมายถึง วันแหงการฟงธรรม การฟงเรื่องราวตาง ๆ รวมถึงการศึกษาเลาเรียน  
การอาน การสนทนากัน กลาวคือ การหาความรูดวยการ “เรียนจากครูดูจากตำรับ สดับปาฐะ” ธรรมสวนะ  
เปนวิธีการแสวงหาและเปนบอเกิดสติปญญา ความรู ความฉลาด ความสามารถ ประสบการณ ความเขาใจในเรื่อง
ของธรรม เรื่องความดีงามถูกตอง เรื่องวิชาการ เรื่องของการดำเนินชีวิต เปนตน เราเรียกวาวันสำหรับฟงธรรม
ตามปกติของชาวพุทธวาวันธรรมสวนะ (อานวา วัน-ทำ-มะ-สะ-วะ-นะ) หมายถึง วันฟงธรรม 
 ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเปนวันสำคัญ ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแดพระสงฆและฟงธรรม
สำหรับผูที่เครงครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระดวย นอกจากนี้ ชาวพุทธยังถือวาวันพระไมควรทำบาปใด ๆ  
การทำบาปหรือไมถือศีลหาในวันพระถือวาเปนบาปยิ่ง 
 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัด
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "ผูวาฯ พาเขาวัด" จังหวัดสุพรรณบุรีขึ ้น เพื่อสืบสานประเพณีการ
ทำบุญอยางหนึ่งที่ชาวพุทธไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาชานาน แสดงถึงน้ำใจอันประเสริฐของชาวพุทธที่ชวยดำรง
พระพุทธศาสนาไวดวยการบำรุงพระสงฆ นอกจากนี้การทำบุญตักบาตรรวมกันยังเปนการลดความตระหนี่ในใจ   
ฝกการเปนผูให สรางอุปนิสัยโอบออมอารี ชวยลดทิฐิ ฝกการทำบุญรวมกันเปนหมูคณะชวยใหเกิดความรูสึกที่ดี 
ตอกัน และที่สำคัญคือจิตใจอันผองใสของเราที่มีขึ้นทันใดหลังจากที่ไดทำบุญตักบาตรแลว เพื่อเปนการกระทำ 
ความดีตามวิถีของชาวพุทธใหถึงพรอม เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของขาราชการ และเนนย้ำในเรื่องของหลักธรรมา 
ภิบาล การเปนขาราชการที่ดี และเปนสรางความเขาใจอันดีระหวางขาราชการและประชาชน โดยใชกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนสื่อกลาง ดวยเหตุผลดังกลาว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดทำโครงการ
สงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "ผวูาฯ พาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ" จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อใหสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหแกขาราชการในจังหวัด
สุพรรณบุรีไปใชในชีวิตประจำวัน 
          ๒.๒ เพ่ือเปนการสงเสริมบทบาทใหแกวัด เปนศูนยกลางในการสรางความปรองดองสมานฉันท ระหวางวัด  
ชุมชน พุทธศาสนิกชน และขาราชการในจังหวัดสุพรรณบุร ี
           ๒.๓ เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนนุใหขาราชการ  และประชาชนไดทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกัน 
 
 

/๒. เปาหมาย…. 
 



 
 

๓. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ  พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ เขารวมกิจกรรมทำบุญ ครั้งละ ๑๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ  หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ เจาหนาที่ และพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจา และสามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

๔. งบประมาณ 
 - 
   
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 

เสนอโครงการฯ  เพ่ือขออนุมัต ิ
ประสานงานไปยังวัดเปาหมาย เพ่ือทราบ 
ประชาสัมพันธ  เชิญชวนการจัดกิจกรรม
ไปยังสวนราชการ  หนวยงานตาง 
ประสานวัดที่เขารวมกิจกรรมกำหนดจัด
สถานที่พิธีการ 
ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และวัด
เปาหมายท่ีกำหนด 
สรุปประเมินผล และรายงานผล 
 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  -  
กันยายน ๒๕๖๓  

นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

จำนวนผเูขารวมโครงการสงเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา     
"ผวูาฯ พาทำบุญ  เนื่องในวัน
ธรรมสวนะ" จังหวัดสุพรรณบุรใีน
แตละครั้ง 

การสังเกต/สัมภาษณ การสังเกต/สัมภาษณ 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ พุทธศาสนิกชนและขาราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใน
ชีวิตประจำวัน 
 ๗.๒  วัดเปนศูนยกลางในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใหแกขาราชการและพุทธศาสนิกชน 
 ๗.๓  ขาราชการ และพุทธศาสนิกชน ไดทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมกัน 
 

 
/ชื่อโครงการ... 



 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน  การจัดทำบัญชีเงนิงบประมาณ 

   กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบัน

   และกิจการพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ    นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

                                                                                                                                    . 

๑.หลักการและเหตุผล  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ตามภารกิจและกลยุทธตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

๒.วัตถุประสงค   เพ่ือใหสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของสำนักงานที่ตอบสนอง

ตัวชี้วัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

๓.เปาหมาย  งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ  ดำเนินการทางบัญชีทุกเดือน 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ ดำเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

๔.งบประมาณที่ใช    -  บาท 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 

๒ 

๓ 

เรียกรายงานบัญชีจากระบบ GFMIS เพื่อ

ตรวจสอบ 

จัดทำรายงานบัญชี สง สตง. และ พศ. 

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานดานบัญชี 

ทำทุกเดือน 

ทำทุกเดือน 

ทำทุก  ๖ เดือน 

ภรณอุมา แจมจำรัส 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

   

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ  ผูบริหารสามารถนำขอมูลการบัญชี ไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมของ

หนวยงาน 

           /ชื่อโครงการ…. 



 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม  :  แผนงานการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

แผนงาน อนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลมุงาน   กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ  

สนองยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ   
                      ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปนมืออาชีพ 

ผรูับผดิชอบ      นางสาวภรณอุมา  แจมจำรัส 

หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะงานโครงการ/งาน/กิจกรรม     งานประจำ 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน    ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

                                                                                       . 
๑. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เปนหนวยงานสวนภูมิภาค ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด เพื่อใชในการบริหารจัดการภายใน
หนวยงานและการอุดหนุนกิจการคณะสงฆ  ดังนั ้น งบประมาณที่ไดรับจัดสรรหลักจะมี ๒ ประเภท ไดแกงบ
ดำเนินงาน คือหมวดรายจายคาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสด ุงบประมาณนี้จะเปนงบประมาณที่ใชในการบริหาร
จัดการภายในของหนวยงาน และประเภทท่ี ๒ คือ งบอุดหนุน จะใชในการอุดหนุนกิจการคณะสงฆ 

ภายในจังหวัด 

  การใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จำเปนที่จะตองบริหารจัดการ
ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ไดรวมพิจารณาและจัดทำ มีขอมูลเปนปจจุบันใชประกอบการ
วางแผนตัดสินใจของผูบริหาร การตรวจสอบงบประมาณและการรายงานการใชจายงบประมาณ  ไดรวดเร็วในทุก
ระยะทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณไมนอยกวา
ไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา ที่รอยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมาณ  ทั้งนี้ จะตองใหเปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเปนสำคัญ พรอมที่จะรองรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

แผนการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ จะสามารถเอื้อประโยชนและสนับสนุนหลักการ
และเหตุผลดังกลาวไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค   

  ๑. เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในมาตรการสนับสนุนการเบิกจายของภาครัฐ 
ในไตรมาสท่ี ๔ ป ๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)  

  ๒. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

ของหนวยงาน   
                                                                                         /๓. เปาหมาย  ….. 

 



 
 

๓. เปาหมาย   

  เชิงปริมาณ :   งบดำเนินงานทุกหมวดรายจาย งบประมาณอุดหนุนทุกประเภท 

           เชิงคุณภาพ :   งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในมาตรการ
สนับสนุนการเบิกจายของภาครัฐ ในไตรมาสที่ ๔ ป ๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ผูบริหารมีขอมูลประกอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณและรายงานการใชจายงบประมาณไดรวดเร็วในทุกระยะ 
ทุกขั้นตอน ถูกตองเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 

๔. งบประมาณ     - 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑. จัดทำหนังสือเวียนแจงขาราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในมาตรการสนับสนุน
การเบิกจายของภาครัฐ ในไตรมาสท่ี ๔ ป ๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)  
 ๒.  แจงการรับจัดสรรใหผูบริหารทราบและแจงเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของทราบใหถือเปนกรณชีั้นเรงดวน 

 ๓.  จัดทำโปรแกรมแบบคำนวณเปรียบเทียบรอยละการเบิกจายและกราฟแสดงการเปรียบเทียบ 

 ๔.  บันทึกขอมูลการรับและเบิกจายเงินงบประมาณทุกงบประมาณ ทุกหมวดรายจายดวยโปรแกรมและ
ไฟลระบบ ทุกรายการทุกขั้นตอนและทำการคำนวณเปรยีบเทียบ 

 ๕. ติดตามงบประมาณและประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรตรวจสอบความถูกตองและบันทึกขอมูล 
ลงสมุดจำแนกประเภทรายการตางๆ อยางครบถวน 

๖. รายงานงบประมาณคงเหลือและรายงานการเปรียบเทียบรอยละของการเบิกจายตอผูบริหารทุกสัปดาห 
ทุกสิ้นเดือนและรายไตรมาส 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

-  มีการเบิกจายรวมกับกับนวัตกรรมใหม
ของหนวยงาน (โปรแกรมระบบเบิกจาย
งบประมาณ ,ไฟลระบบการเงิน) และ
โปรแกรมแบบคำนวณเปรียบเทียบรอยละ
การเบิกจายเงนิที่สามารถเอ้ือและสนับสนุน
การเบกิจายเงนิงบประมาณ 

-  มีขอมูลการเบิกจายทางการเงินอยางเปน
ระบบ สามารถสืบคนตรวจสอบ หรือสอบ
ทาน และรายงานไดรวดเร็วเปนระบบ 

- เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ตรวจสอบใหเปนไป
ดวยความรวดเร็วและ
เปนไปตามมติ ครม. 
 

- โปรแกรมแบบคำนวณ
เปรียบเทียบ รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณรายไตรมาสของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓   และปกอนหนา 

- กราฟแสดงการเปรียบเทียบ 

๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

  เบิกจายเงนิ ตรวจสอบและรายงานไดถูกตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในมาตรการสนับสนุนการเบิกจายของภาครัฐในไตรมาสท่ี ๔ ป 
๒๕๖๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)  

/ชื่อโครงการ… 



 
 

ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงานที่ดขีองสำนักงาน  
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

แผนงาน  พ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสรางการเจริญเติบโตจากภายใน 

กลมุงาน  กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

สนองตอกลยุทธ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยทุธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปนมืออาชีพ  

ผรูับผดิชอบ  นางสาวภรณอุมา แจมจำรัส 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 

ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม ๒๕๖๒–กันยายน ๒๕๖๓ 
                                                                                                                                    . 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรมนุษยในองคการมีสวนสำคัญตอความมีประสิทธิภาพ และความสำเร็จขององคกร 
ปจจัยทางดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่ง ในการกำหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององคกรได   แต
ในขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษยของแตละองคกรก็ประสบกับปญหาเกิดขึ้นหลายลักษณะ ไมวาจะเปนทั้งในลักษณะ
ที่เกิดจากระดับความรู ความสามารถของบุคลากร การมีทัศนคติที่ไมดีตอองคกร การขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT : HRMจึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยาง
หนึ่งในการบริหารงานเพราะบุคลากรเปนผูจัดหา และใชทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเงิน  วัสดุอุปกรณ และ
การจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปจจัยดานอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญตอการพัฒนาองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการท่ี
เกี่ยวกับบุคคลที่ถือวา เปนทรัพยากรที่มี คาที่สุด ขององคการ เพื่อใหสามารถปฎิบัติงานไดสำเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคการ พรอมทั้งดำเนินการพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการ มีคณุภาพ 

 เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและระบบการบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ขาราชการและเจาหนาที่สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการที่ดีนำไปประยุกตใชในการทำงานของตนเองไมวาจะ
เปนงานดานกลุมอำนวยการและกิจการคณะสงฆ และงานดานกลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ การ
ดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแตละจังหวัดมีความหลากหลายและมีความโดดเดนแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยู
กับ ๑. สภาพแวดลอมภายใน(Internal Environment) เชน ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ
ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร (Style)  คานิยมรวม (Shared 
Values) และอื่น ๆและ ๒. สภาพแวดลอมภายนอก(External Environment) เชน นโยบาย การเมือง (Polities) 
ภาวะเศรษฐกิจ การตลาด (Economics)ส ังคม ว ัฒนธรรม (Society) เทคโนโลย ีสารสนเทศ นว ัตกรรม 
(Technology) และอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาเปนตนแบบในการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอื่นๆ 
ไดเปนอยางดี ดังนั้น การไดไปศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงานที่ดีของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด จึงนับเปนการเพิ่มความรู พัฒนาประสบการณ สำหรับขาราชการและเจาหนาที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

             .../๒.วัตถุประสงค 



 
 

๒.วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือเปนการพัฒนาความรูใหขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  
ดวยวิธีการศึกษาดูงาน 

๒) เพ่ือเปนการศึกษาแนวทาง องคความร ูพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบการบริหารงานที่ดีของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

๓) เพ่ือจะไดนำองคความรูที่ไดมาพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน ขาราชการ และเจาหนาที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

๓.เปาหมาย   

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ขาราชการ และเจาหนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๑) บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงมขีวัญกำลังใจในการทำงาน และสามารถนำความรูและทักษะไปใชในการทำงานใหเกิดประสิทธิผล 
     ๒) บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง

ซึ่งเปนการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรใหมีสมรรถนะยิ่งข้ึนเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเปนมืออาชีพ 

๔.  งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  
รายละเอียดใชงบประมาณ (ประมาณการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 

๑ คาใชจายใน
การศกึษาดูงาน 

   ๑๕,๐๐๐   

  
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ ๕ วัน ภรณอุมา 

๒ ติดตอประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ ๓ วัน ภรณอุมา 

๓ ดำเนินตามโครงการ ๒ วัน ภรณอุมา 

๔ สรุปองคความรทูี่ไดจากการศึกษาดูงาน  
และเขียนเปนรายงานที่เปนขอมูลในการ 
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

๒ วัน ภรณอุมา 

          

   .../๖. การประเมินผล 

 



 
 

๖. การประเมินผล 

 โดยการสังเกต และการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน 

๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑) บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสามารถนำความรแูละทักษะไปใชในการทำงานใหเกิด
ประสิทธิผล 

๒) บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง 
ซึ่งเปนการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากรใหมีสมรรถนะยิ่งข้ึนเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเปนมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ.... 

 

 



 
 

ชื่อโครงการ การดำเนินการจัดการและตอบสนองเรื่องรองเรียน ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงาน  รณรงคประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับทราบถึงชองทางหรือวิธีการรองเรียน  
   ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓   

กลมุงาน  กลมุอำนวยการและกิจการคณะสงฆ 

ผรูับผดิชอบ  นายศิริพงษ  ทับสิน 

หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การรองเรียนของประชาชน เปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของรัฐทราบวาการบริหารราชการ 
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดตระหนัก และให
ความสำคัญกับเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็น  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และ
ตรวจสอบการทำงานของหนวยงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดใน
สังคมและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปจจุบันที่มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคมดานเทคโนโลยี และ
การเมืองมากขึ้น ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นำไปสูการแขงขัน การเอารัด เอาเปรียบ การแสวงหา
ผลประโยชนในดานพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ มติของคณะสงฆ  โดยไมคำนึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดปญหาความเดือดรอน หรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการ
รองเรียนตอหนวยงานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน (มาตรา ๓๗ – ๔๔)  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทำโครงการการดำเนินการจัดการและตอบสนองเรื่องรองเรียน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสรางความสงบสุขใหเกิดในสังคมและพระพุทธศาสนาไดรับความ
คมุครอง  

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการคมุครอง 
 ๒.๒ เพ่ือเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนผรูับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการจัดการ 

ขอรองเรียน หลักเกณฑตาง ๆ ในการรองเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการรบัรู แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ

เก่ียวกับกระบวนการดำเนินการจัดการขอรองเรียน เพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุง แกไข การดำเนินงานตอไป 

๓. เปาหมาย 
 ประชาชนที่ตองการรองเรียนดานศาสนบุคคล ศาสนสมบัติ อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา  

    /๔. งบประมาณ......  
 

 



 
 

๔. งบประมาณ 
  - 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ 
๒ 
๓ 
 
๔ 
 
๕ 
๖ 
๗ 

จัดนิทรรศการ 
จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ 
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
ทำหนังสือแจงการประชาสัมพันธ ไปยัง
หนวยงานตาง ๆ 
จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
รับเรื่อง/ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
แจงผลใหผูรองทราบ 

ตลอดปงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

นายศิริพงษ  ทับสิน 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชีค้วามสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

๑. ตอบสนองเรื่องรองเรียน 
ภายใน ๑๕ วันทำการ 
๒. สามารถดำเนินการจัดการได
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
๓. มีการติดตาม ทุก ๓๐ วัน 
จนกวาเรื่องจะยุติ 

รายงานผลการดำเนินการ
จัดการขอรองเรียนทุกไตรมาส 
และสิ้นปงบประมาณ 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๗.๑ พระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการคมุครอง 
 ๗.๒ ประชาชนผรูับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียน หลักเกณฑตาง ๆ ในการรองเรียน  

 ๗.๓ ประชาชนผูรับบริการ มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการดำเนินการจัดการขอรองเรียน  

          
 
 
 
 
 
 

 /ชื่อโครงการ....   
      



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 

แผนงาน 

กลมุงาน สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

ผรูับผดิชอบ  นายประสาธน  กัลยจารึก 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ดำเนินการตามวาระ 

ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

 ๑.  หลักการและเหตุผล   
  ระเบียบมหาเถรสมาคม  วาดวยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ขอ  ๕  กำหนดใหแตละจังหวัดมีคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแตละฝาย ประกอบดวย 

  (๑)  เจาคณะใหญเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนั้น  เปนประธานที่ปรึกษา 

  (๒)  เจาคณะภาคและรองเจาคณะภาคเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนั้น   เปนที่ปรึกษา 

  (๓)  เจาคณะจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 

  (๔)  รองเจาคณะจังหวัด  เปนรองประธานกรรมการ 

  (๕)  เจาคณะอำเภอ  และ/หรือผูทรงคุณวุฒิไมเกิน  ๗  รูป/คน  เปนกรรมการ 

  (๖)  ผอูำนวยการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการตามขอ  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  เปนโดยตำแหนง  และกรรมการ  ตาม  (๕)  
แตงตั้งโดยเจาคณะจังหวัด  มีวาระดำรงตำแหนงคราวละ  ๔  ป 

  คณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  จะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ  
๒๕๖๓  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม  วาดวยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

จึงดำเนินการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ใหสามารถดำเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง 

 

 ๒.  วัตถปุระสงค 

  ๑.  เพื่อระเบียบมหาเถรสมาคม  วาดวยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
  ๒.  เพื่อใหการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  เปาหมาย 

  ดานปริมาณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกแหงในจังหวัด  
  ดานคุณภาพ  สำนักปฏิบัติธรรมไดรับการปรึกษา  สนับสนุน  สงเสริมดานตางๆ ที่เก่ียวของ   
ไดรับการจัดตั้งและอยใูตการกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ  เพ่ือใหมีการบริหารจัดการเปนไปตามระเบียบฯ 

 ๔  งบประมาณ   - 
  
 
 

/๕.  วธิีการดำเนินงาน…… 

 
 
 
 



 
 

 

๕.  วิธีการดำเนินงาน 

   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ ขอรับคำปรึกษาจากเจาคณะจังหวัด รองเจา
คณะจังหวัดเพ่ือสรรหาผูทรงคุณวุฒ ิ

เปนคณะกรรมฯ 

มกราคม-กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๒ บันทึกเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตามที่เจา
คณะจังหวัดเห็นชอบ 

มกราคม-กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๓ สงคำสั่งพรอมระเบียบที่เกี่ยวของให
คณะกรรมการฯ 

มกราคม-กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

 
 ๖.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

คณะกรรมการ ทั้งฝายธรรมยุตและ
ฝายมหานิการ  ไดรับการแตงตั้ง
และสามารถดำเนินงานไดตอเนื่อง
จากคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบ
วาระ 

การจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

แบบจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

 
  

๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมีการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีโดยรวม
กับพุทธศาสนิกชน  เปนที่เลื่อมใสศรัทธา และดำเนินงานภายใตระเบียบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ….. 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การคัดเลือกพระภิกษุ  สามเณร  ทัศนศกึษาสังเวชนียสถาน  ๔  ตำบล สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะศาสนสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรลีังกา               

ประจำป  ๒๕๖๓ 
แผนงาน 

กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

ผรูับผดิชอบ  นายประสาธน  กัลยจารึก 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

 ๑.  หลักการและเหตุผล   
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดดำเนินโครงการเงนิอุดหนุนเจาคณะปกครองสงฆพระภิกษุ  
สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  ศึกษา  ดูงาน  สังเวชนียสถาน  ๔  ตำบล   ณ  สาธารณรัฐ
อินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะศาสนสถานสาธารณรฐัประชาธิปไตยศรีลังกา 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ “ไดมอบหมายใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการ
คัดเลือกพระภิกษุ  สามเณร และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา    เขารวมโครงการฯ 

 ๒.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุนพระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  
ศึกษา  ดูงาน  สังเวชนียสถาน  ๔  ตำบล   ณ  สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

และสักการะศาสนสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา 

  ๒.  เพื่อคัดเลือกพระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผสูนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  เขารวม
โครงการฯ  เพ่ือนำความรปูระสบการณมาถายทอดตลอดจนมงุมั่นธำรงรักษาพระพุทธศาสนาใหมั่นคง 

 ๓.  เปาหมาย 

  ดานปริมาณ  พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  
ศึกษา  ดูงาน  สังเวชนียสถาน  ๔  ตำบล   ณ  สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  
จำนวน  ๑  รูป/คน  และสักการะศาสนสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา  จำนวน  ๑  รูป/คน 

  ดานคุณภาพ  พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาที่ 
เขารวมโครงการฯ  ไดรับประสบการณเรียนรจูากสถานที่จริง  นำความรูประสบการณมาถายทอดตลอดจนมุงมั่น
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาใหมั่นคง 

 

 ๔  งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  
 
 
 
 
 

/๕.  วธิีการดำเนินงาน… 

 
 



 
 

๕.  วิธีการดำเนินงาน 

   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ ประกาศรบัสมัครพระภิกษุ สามเณรและ 

ผูสนใจ 
มกราคม-กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก มกราคม-กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๓ จัดทำขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

 
มกราคม-กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มกราคม-กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๕ ประกาศผลการคัดเลือก มกราคม-กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

๖ แจงผลให  พศ. ดำเนินการ มกราคม-กุมภาพันธ
๒๕๖๓ 

ประสาธน 

 
 ๖.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากร
ผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา 

เขารวมโครงการตามเปาหมาย 
จำนวน ๒ รูป/คน/ป 

การจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

แบบจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

 
 ๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผสูนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ไดเขารวมโครงการฯ เพ่ิม
จำนวนขึ้นและไดนำความรูประสบการณมาถายทอดอยางกวางขวางตลอดจนมุงมั่นธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให
มั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ.... 
 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน  

ประจำป  ๒๕๖๓ 
แผนงาน 

กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

ผรูับผดิชอบ  นายประสาธน  กัลยจารึก 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 ๑.  หลักการและเหตผุล   
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดดำเนินโครงการเงนิอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติ
ธรรมประจำจังหวัด  เปนประจำทุกป  โดยใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีการ
บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน  จำนวน  ๒  แหง เพ่ือรับเงินอุดหนุนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่  ดังนั้น  
เพ่ือใหสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดรับเงินอุดหนุนการดำเนินงาน  จึงไดกำหนดการการคดัเลือกตาม
โครงการดังกลาว 
 ๒.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพื่อสนับสนุนใหสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ไดรับเงินอุดหนุนการดำเนินงาน 

  ๒.  เพื่อสงเสริมใหสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ไดมีบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน 

เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ที่ถูกตองตามระเบียบฯ 
 ๓.  เปาหมาย 

  ดานปริมาณ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ที่ไดรับคัดเลือก  จำนวน ๒  แหง/ปงบประมาณ 
  ดานคุณภาพ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสามารถใหบริการแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
  ๔  งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  

๕.  วิธีการดำเนินงาน 

   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ ประกาศรบัสมัครสำนักปฏิบัติสงเอกสารเขา
รับเงินอุดหนุน 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
ประสาธน 

๒ จัดทำขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
ประสาธน 

๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
ประสาธน 

๔ ประกาศผลการคัดเลือก พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
ประสาธน 

๕ แจงผลให  พศ.  ดำเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ประสาธน 

 



 
 

 ๖.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

สำนักปฏิบัติธรรมที่มีบริหารจัดการ
ตามเกณฑมาตรฐานไดรับเงิน
อุดหนุน  ประจำป  ๒๕๖๓ 

การจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

แบบจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

 
 ๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและสามารถใหบริการแกพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ.... 



 
 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การคัดเลือกผูทำคุณประโยชนรับรางวัลสุวรรณปฐมเจดีย ประจำป  ๒๕๖๓ 
แผนงาน 

กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

ผรูับผดิชอบ  นายประสาธน  กัลยจารึก 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   ตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

 ๑.  หลักการและเหตุผล   
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดดำเนินโครงการคดัเลือกผทูำคุณประโยชนเพ่ือเขารับ 

รางวัลสุวรรณปฐมเจดีย ประจำป  โดยเริ่มตั้งแตป  ๒๕๖๒  และจะดำเนินการตอเนื่องเปนประจำทุกป  โดยจะ
คัดเลือกพระภิกษุ สามเณรหรือผทูำคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา   ใหรับรางวัลสุวรรณปฐมเจดีย เพ่ือเชิดชู
เกียรติ  บุคคลดังกลาว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนหนวยงานท่ีพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด เพ่ือ
เสนอชื่อใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   พิจารณาเพ่ือเขารับรางวัล 

 

 ๒.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนพระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
  ๒.  เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีตอการธำรงพระพุทธศาสนาใหมั่นคง 

 ๓.  เปาหมาย 

  ดานปริมาณ  พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา  
  ดานคุณภาพ  พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาที่ 
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเปนขวัญกำลังใจในการสนับสนุนงานและธำรงพระพุทธศาสนาตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี
ตอบุคคลทั่วไป  

 ๔  งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  

 ๕.  วิธีการดำเนินงาน 

   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ ประกาศรบัสมัครผสูนใจ พฤษภาคม๒๕๖๓ ประสาธน 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก พฤษภาคม๒๕๖๓ ประสาธน 

๓ จัดทำขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

 
พฤษภาคม๒๕๖๓ ประสาธน 

๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พฤษภาคม๒๕๖๓ ประสาธน 

๕ ประกาศผลการคัดเลือก พฤษภาคม๒๕๖๓ ประสาธน 

๖ แจงผลให  พศ. ดำเนินการ พฤษภาคม๒๕๖๓ ประสาธน 

 /๖.  การประเมินผล… 



 
 

 

 ๖.  การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากร
ผูสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา 

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีขวัญ
กำลังใจในการสนับสนุนงานดาน
พระพุทธศาสนาและเปนแบบอยาง
ที่ดีตอคนทั่วไป 

การจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

แบบจดบันทึกระยะเวลาและปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอน 

 

 
 ๗.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  พระภิกษุ  สามเณร  และบุคลากรผสูนับสนุนงานพระพุทธศาสนาไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเปน
ขวัญกำลังใจในการสนับสนุนงานและธำรงพระพุทธศาสนาตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีตอบุคคลทั่วไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ… 



 
 

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม  :  งานการจัดทำคูมือการขอกันเขตจัดประโยชนและเชาที่ดินที่ตั้งวัดและการเชา 

                                    ที่ธรณีสงฆ รูปแบบสื่อดิจิตอล 

แผนงาน อนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลมุงาน กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  

สนองยุทธศาสตร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ   

                       ขาราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปนมืออาชีพ 

ผรูับผดิชอบ      นายประสาธน  กัลยจารึก 

หนวยงานรับผิดชอบ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะงานโครงการ/งาน/กิจกรรม     งานประจำ 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน    ตุลาคม ๒๕๖๒ –  มีนาคม  ๒๕๖๓  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๑. หลักการและเหตุผล 

  การกันเขตจัดประโยชนที่ดินที่ตั ้งวัด และการใหเชาที่ดินที่ตั ้งวัด  รวมถึงการใหเชาที่ธรณีสงฆ            

เปนกิจการของวัดที่จะสามารถดำเนินการ  ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  สามารถใชประโยชนในที่ดิน

ตั้งที่ตั้งวัดและหรือที่ธรณีสงฆ โดยใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.  ๒๕๐๕  และการจัดประโยชนที่ดินที่ตั้งวัด และการใหเชาที่ดินที่ตั้งวัด  รวมถึง

การใหเชาที่ธรณีสงฆ  จะเปนไปโดยชอบดวยพรธรรมวินัยและเปนการปองกันปญหาเกี่ยวกับการครอบครอง

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่อาจเกิดข้ึนไดจากการไมไดทำสัญญาเชา   ดังนั้น  การจัดทำคมูือการขอกันเขตจัดประโยชนและ

เชาที่ดินที่ตั ้งวัดและการเชาที่ธรณีสงฆ จะเปนการอำนวยความสะดวกใหกับวัด  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน  เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  ถูกตอง  เปนไปตามกฎกระทรวง ฯ  ชอบดวยพร

ธรรมวินัย  ปองกันปญหาเกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  รวมถึงใหถูกตองตามระเบียบและแนวทาง

ปฏิบัติของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ  

(พศป.) และมติมหาเถรสมาคม    

๒. วัตถุประสงค  

                ๑.   เพ่ือใหกับเจาหนาที่  วัด  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ขอเชา  มีคูมือการดำเนินการ

เปนแนวทางการปฏิบัติงานในการขอกันเขตจัดประโยชนและเชาที่ดินที่ตั้งวัดและการเชาที่ธรณีสงฆ 

๒.  เพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  ถูกตอง  เปนไปตามกฎกระทรวง ฯ  

ชอบดวยพรธรรมวินัย  ปองกันปญหาเก่ียวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  รวมถึงใหถูกตองตามระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลาง

ประจำ  (พศป.)   และมติมหาเถรสมาคม    

 

/๓ เปาหมาย….. 



 
 

๓. เปาหมาย   

เชิงปริมาณ :   เจาหนาที่  วัดทุกวัด  สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจทุกแหง  รวมถึง เอกชนทุกภาค
สวน  มีสื่อดิจิตอลเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน     

เชิงคณุภาพ :   การจัดประโยชนที่ดินทีต่ั้งวดั และการใหเชาที่ดินที่ตั้งวัด  รวมถึงการใหเชาที่ธรณี
สงฆ  เปนไปตามกฎกระทรวง ฯ  ชอบดวยพรธรรมวินัย  ปองกันปญหาเก่ียวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
ถูกตองตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   มติคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ  (พศป.)   และมติมหาเถรสมาคม  และวัดจะไดรับผลประโยชนและสามารถ
นำรายไดจากการจัดประโยชน   มาทำนุบำรุงดานเสนาสนะ และสนับสนุนบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา และการเผยแผพระพุทธศาสนา  ตามความเหมาะสม   
๔. งบประมาณ     - 

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

                    ๑. ศึกษากฎกระทรวง  ระเบียบแนวทางปฏิบัติ  มติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสน

สมบัติกลางประจำ (พศป.) และมติมหาเถรสมคม  ที่เก่ียวของ    
  ๒. ศึกษาปญหา  อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 

  ๓. วิเคราะหความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

  ๔. จัดทำจัดทำคมูือการขอกันเขตจัดประโยชนและเชาที่ดินที่ตั้งวัดและการเชาที่ธรณีสงฆ รูปแบบ
สื่อดิจิตอล  โดยการศึกษา กฎระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ  มติ  ปญหาอุปสรรค  และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน   
  ๕.  แกไขปรับปรุง  ใหมีความสมบูรณ  โดยปรับปรุงแกไขตาม กฎระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ  มติท่ี
มีการปรับปรุง  แกไข  ตลอดจนปญหาอุปสรรค  และความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  ในระหวางปฏิบัติงาน 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

-  นวัตกรรมของหนวยงาน  
 
 

-  แนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

-  ความรวดเร็ว ถูกตอง  

มีคมูือสื่อดิจิตอลเปน
นวัตกรรมของหนวยงาน 

มีแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานสามารถ
เผยแพรใหวัด สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนใชเปนแนว
ปฏิบัต ิ

เปรียบเทียบระยะเวลา
การดำเนินการ 

และความผิดพลาดดาน
เอกสาร 

 ทะเบียนจำนวนสื่อนวัตกรรม 
 
 
 

ทะเบียนการสนับสนุนสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางระยะเวลาการดำเนินงานและ
ตารางนับความผิดพลาดสะสม 
เปรียบเทียบกับการดำเนินงานแบบเดิม 

 



 
 

๗.  ผลที่คิดวาจะไดรับ 

                         การจัดประโยชนที่ดินที่ตั้งวัด และการใหเชาที่ดินที่ตั้งวัด  รวมถึงการใหเชาที่ธรณีสงฆ  
เปนไปตามกฎกระทรวง ฯ  ชอบดวยพรธรรมวินัย  ปองกันปญหาเก่ียวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  ถูกตอง  
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   มติคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ  (พศป.)   และมติมหาเถรสมาคม  และวัดจะไดรับผลประโยชนและสามารถ
นำรายไดจากการจัดประโยชน   มาทำนุบำรุงดานเสนาสนะ และสนับสนุนบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา   และการเผยแผพระพุทธศาสนา  ตามความเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ... 

 



 
 

ชือ่โครงการ  นิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศกึษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  
มาตรา ๔๘ ระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดำเนินการอยาง 
ตอเนื่อง และในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๑๘ ระบุใหหนวยงานตนสังกัดดำเนินการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก ๓ ป และรายงานผลใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดทราบ  และ
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมซึ่งเปนตน
สังกัดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไดมีมติเห็นชอบใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปน
ภารกิจ และหนาที่ในการรวมบริหารงานวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาใหมีคุณภาพ  

สำน ักงานพระพ ุทธศาสนาจ ังหว ัดส ุพรรณบ ุร ี  จ ึ งจ ัดโครงการการน ิ เทศ ต ิดตาม กำก ับค ุณภาพ 
การศึกษาโรงเร ียนพระปริย ัต ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำป  ๒๕๖๓ ขึ ้น เพื ่อให โรงเร ียนพระปริย ัต ิธรรม  
แผนกสาม ัญศ ึกษา ดำเน ินการตามระบบประก ันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษาอย างต อเน ื ่อง และย ั ่ งย ืน เ พ่ือ 
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตอไป 
 
๒.วัตถุประสงค  

เพ่ือนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

/๓. เปาหมาย… 
 
 
 



 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุร ี จำนวน ๒ แหง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง  และยั่งยืน เพ่ือสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 
๔. งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  จำนวน  ๙,๖๐๐.- บาท (เกาพันหกรอยบาทถวน) 
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

๑ นิเทศ ติดตาม กำกับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 

     ๙,๖๐๐.- 

 
๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๖๓ 

นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ 
นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ 

๓ แจงโรงเรียนเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ 

๔ แจงคณะกรรมการเพื่อทราบและปฏิบัติหนาที่ 

๕ ออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

๖ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

/๖. การประเมินผล... 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีการ
ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง  และยั่งยืน เพ่ือสามารถ 
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

- นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
- สัมภาษณนักเรียน ครู  
 เจาหนาที่ ผูบริหาร 
- รองรอยเอกสาร 

แบบประเมินฯ 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแหง ดำเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และยั่งยืน และสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ…. 
 



 
 

 
 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  งานรายงานสถิติขอมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา ประจำป ๒๕๖๓  
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพทุธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ๑๐ มิถุนายน และ ๑๐ ธันวาคม 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับพระภิกษุ
สามเณร ที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคกัูนไปเปนการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะหเยาวชน ที่ขาดโอกาสทาง
การศกึษาและเปนการศกึษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหลานี้มีอยทูั่วไปตามภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศ รวมทั้งกลมุ
ชาวไทยตางวัฒนธรรม  จัดเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผสูำเร็จการศกึษาสามารถเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยของคณะ
สงฆ  และมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือหากยังบวชสืบทอดพระพุทธศาสนาก็จะเปนศาสนทายาทที่ดี มีความรู
ความสามารถเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาแทจริง และสามารถเผยแผพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีภารกิจ และหนาที่ในการรวมบริหารงานวิชาการ พัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาใหมีคุณภาพ  และมีหนาที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง คือ ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน และวันที่ ๑๐ 
ธันวาคม เพ่ือรายงานจำนวนนักเรียนใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม  
แผนกสามัญศึกษา เพ่ือเปนคาใชจายพ้ืนฐานนักเรียน คาตอบแทนครู คาภัตตาหาร คาของใชสวนตัว คาไตรจีวร  
และคาตอบแทนครสูอนภาษาบาลี (เฉพาะโรงเรียนที่มีครูสอนภาษาบาลีผานการอบรมฯ) ใหโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเปนประจำทุกปละ ๒ ครั้ง ตามกำหนด 
 
๒.วัตถุประสงค  

เพ่ือตรวจสอบสถิติขอมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำป ๒๕๖๓ 
 
 

/๓. เปาหมาย… 
 
 



 
 

 
 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุร ี จำนวน ๒ แหง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีสถิติขอมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เปนปจจุบัน 
 
๔. งบประมาณ – บาท  
 
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

๑ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ออกไปตรวจสอบสถิติขอมูล 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  

- - - - - - 

 
๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน และ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม 

ของทุกป 

นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ 
นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ 

๓ แจงโรงเรียน 

๔ แจงคณะกรรมการเพื่อทราบและปฏิบัติหนาที่ 

๕ ไปตรวจสอบขอมูลสถิติขอมูล ณ โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา  

๖ สรุปขอมูลสถิติ ตามแบบ จ.๓-๒ และรายงานผล
ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 

 
 
 
 

/๖.การประเมินผล… 
 

 



 
 

 
 
 
 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
มีขอมูลสถิติขอมูล เปนปจจุบัน 

คณะกรรมการไปตรวจสอบขอมูลสถิติขอมูล 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  

แบบเก็บขอมูล 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกแหง มีขอมูลสถิติขอมูล  
เปนปจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ... 



 
 

 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดสรรเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับพระภิกษุ
สามเณร ที่ศึกษาวิชาธรรมและสามัญควบคกัูนไปเปนการจัดการศึกษาเพื่อสงเคราะหเยาวชน ที่ขาดโอกาสทาง
การศกึษาและเปนการศกึษาอีกทางเลือกหนึ่ง เยาวชนเหลานี้มีอยทูั่วไปตามภูมิภาคตางๆท่ัวประเทศ รวมทั้งกลมุ
ชาวไทยตางวัฒนธรรม  จัดเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผสูำเร็จการศกึษาสามารถเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยของคณะ
สงฆ  และมหาวิทยาลัยของรัฐ  หรือหากยังบวชสืบทอดพระพุทธศาสนาก็จะเปนศาสนทายาทที่ดี มีความรู
ความสามารถเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาแทจริง และสามารถเผยแผพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เพ่ือเปนคาใชจายพื้นฐานนักเรียน คาตอบแทนครู คาภัตตาหาร คาของใชสวนตัว คาไตรจีวร และคาตอบแทนครู
สอนภาษาบาลี (เฉพาะโรงเรียนที่มีครูสอนภาษาบาลีผานการอบรมฯ) ใหโรงเรียนพระปริยัต-ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  
โดยใหสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูโอนเงิน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการใชจายเงนิใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
 
๒.วัตถุประสงค  

๒.๑ เพือ่สงเสริมเยาวชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา 
ไดมีทางเลือกในการศึกษาอีกทางหนึ่ง 

๒.๒ เพ่ือสงเสริมการใหผูเรียน มีความรทูั้งวิชาการทางโลก และทางธรรม 
๒.๓ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนศาสนทายาทท่ีดี มีความร ูความสามารถ และเขาใจหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา พรอมทั้งสามารถเผยแผหลักพระพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพื่อสนองและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

/๓. เปาหมาย… 



 
 

 
 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสพุรรณบุร ี จำนวน ๒ แหง 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนามีทางเลือกใน
การศกึษา มีความรทูั้งวิชาการทางโลก และทางธรรม เปนศาสนทายาทท่ีดี มีความร ูความสามารถ เขาใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผหลักพระพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของคณะสงฆมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๔. งบประมาณ  

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดสรรเงินใหตามจำนวนนักเรียน  
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

๑ เบิกจายเงนิอุดหนุนให
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พรอมทั้ง
กำกับดูแลใหใชจายตาม
วัตถุประสงค 

      

 
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน 
และวันที่ ๑๐ ธนัวาคม 

ของทุกป 

นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ 
นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ 

๓ แจงโรงเรียน 

๔ แจงคณะกรรมการเพื่อทราบและปฏิบัติหนาที่ 

๕ ไปตรวจสอบขอมูลสถิติขอมูล ณ โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา  

๖ สรุปขอมูลสถิติ ตามแบบ จ.๓-๒ และรายงานผล
ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 

 
/๖. การประเมินผล... 

 
 



 
 

 
 
 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 

สามารถจัดสรรเงินอุดหนุนไดตาม
กำหนด  

-หลักฐานการเบิกจายเงนิ 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนามีทางเลือกใน
การศกึษา มีความรทูั้งวิชาการทางโลก และทางธรรม เปนศาสนทายาทท่ีดี มีความร ูความสามารถ เขาใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผหลักพระพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของคณะสงฆมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ.... 



 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี ปงบประมาณ 
๒๕๖๓  
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จัดเปนการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญ
สำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพราะเปนการศึกษาหลักพระธรรมวินัยเบ้ืองตน และรวมถึง
ประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเม่ือผูเรียนไดศึกษาเขาใจอยางถองแทแลว ก็จะเกิด
ประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสวนขอพระภิกษุ สามเณร คือ  การปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยท่ีไดศึกษาดีแลว
นั้น  แลวนำไปอบรมสั่งสอนใหผูอ่ืนไดรูตาม ในสวนของพุทธศาสนิกชนก็จะกอใหเกิดศรัทธาอยางมั่นคงใน
พระพุทธศาสนา  ดังนั้น  จึงควรมีการสงเสริม สนับสนุน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา  และโรงเรียนที่จัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใหมีคุณภาพและขยายไปอยางกวางขวางและทั่วถึง  
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงจัดสรรเงนิอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน คาตอบแทนครู คาภัตตาหาร ใหสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา และ
โรงเรียนทีจ่ัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  
 
๒.วัตถุประสงค  

๒.๑ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาล ี
๒.๒ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปนศาสนทายาทท่ีดี มีความร ูความสามารถ และเขาใจหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา พรอมทั้งสามารถเผยแผหลักพระพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชงิปริมาณ   
 สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

/๓.๒ เชิงคุณภาพ... 
 



 
 

 
 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภกิษุ สามเณรในพระพุทธศาสนามีทางเลือกใน

การศกึษา มีความรทูั้งวิชาการทางโลก และทางธรรม เปนศาสนทายาทท่ีดี มีความร ูความสามารถ เขาใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผหลักพระพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของคณะสงฆมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๔. งบประมาณ  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดสรรเงินใหตามผลการจัดการศึกษาและสถติิผูเขาสอบประโยคบาลี

สนามหลวง สอบธรรมสนามหลวง 
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนถวายสำนักเรียน 
สำนักศาสนศึกษาในจังหวัด 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี และดำเนินการเบิกจายเงิน
อุดหนุนถวายสำนักศาสนศึกษา
ตามผลการจัดการศึกษาและเกณฑ
การจัดสรรเงินอุดหนุน และกำกับ
ติดตามใหใชจายเงนิตาม
วัตถุประสงค 

      

 
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม ๒๕๖๒-
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ 
นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ 

๓ ตรวจสอบสถิติขอมูล 

๔ แจงคณะกรรมการเพือ่ประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

๕ รายงานผลใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 

/๖. การประเมินผล... 
 



 
 

 
 
 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาในจังหวัด 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ไดรับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 

สามารถจัดสรรเงินอุดหนุนไดตาม
หลักเกณฑที่กำหนด  

-รายงานการประชุม 
-หลักฐานการเบิกจายเงนิ 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนามีทางเลือกใน
การศกึษา มีความรทูั้งวิชาการทางโลก และทางธรรม เปนศาสนทายาทท่ีดี มีความร ูความสามารถ เขาใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผหลักพระพุทธธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของคณะสงฆมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ…. 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  
                           ปงบประมาณ ๒๕๖๓  
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การศกึษาพระปริยัติธรรม  คือ  การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปฎก 
โดยมีวัตถุประสงคใหพระภิกษุสามเณรมีการนำหลักธรรมดังกลาวมาใชใหเกิดการพัฒนาจิตใจและปญญา  และมีการ
รักษาพระธรรมวินัยใหถูกตองดีงามโดยเครงครัด  แบงเปน  การศกึษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรมสนามหลวง  เปน
การศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาไทย  และการศกึษาพระปริยัติธรรม  แผนกบาลีสนามหลวง  เปนการศึกษา
พระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี  ซึ่งคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคมไดสงเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  โดย
จัดตั้งสำนักเรียน  สำนักศาสนศึกษา  เพ่ือจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม – บาลี  และมีการจัด
สอบ เพ่ือวัดความรเูปนประจำทุกป 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงรวมกับพระปริยัตินิเทศก  ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  
จัดโครงการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จังหวัดสุพรรณบุรี  ขึ้น  เพื่อนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ใหการศกึษา 
พระปริยัติธรรม  แผนกธรรม - บาลี  ใหเกิดคุณภาพ  และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
๒.วัตถุประสงค  

 ๒.๑  เพือ่สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาล ี
 ๒.๒  เพ่ือจัดประชุมพระปริยัตินิเทศก  ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี   
 ๒.๓  เพื่อนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนก 

ธรรม – บาล ี และใหคำปรึกษา  ชวยเหลือ  แนะนำ ใหสำนักศาสนศึกษาเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืนตอไป  
 
 

/๓. เปาหมาย... 
 
 
 



 
 

 
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       -  พระปริยัตินิเทศก  ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี    จำนวน  ๑๐  รูป 
        -  สำนักศาสนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทุกอำเภอ    จำนวน  ๑๐  อำเภอ 
 ๓.๒ เชงิคุณภาพ 
 สำนักศาสนศึกษา จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม – บาลี  อยางมีคุณภาพ   
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน 
 
๔. งบประมาณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จำนวน  ๔๐,๐๐๐.-  บาท (-สี่หมื่นบาทถวน-) 
 
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ รวม 

๑ แตงตั้งคณะกรรมการ นิเทศ 
ติดตาม กำกับคุณภาพ การศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  

      

๒ ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ       

๓ ออกนิเทศสำนักศาสนศกึษา       

๔ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรม 
ตรี โท เอก 

     
๔๐,๐๐๐.- 

 
๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ ขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม ๒๕๖๒-
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ 
นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

๓ จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ และพระปริยัตินิเทศก 

๔ ออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ การศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 

๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแผนกธรรม-บาลี 

๖ รายงานผลใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทราบ 

 
/๖. การประเมินผล… 

 
 



 
 

 
 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

สามารถนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ 
การศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 
ไดครบ ๑๐ อำเภอ 

- คณะกรรมการออกนิเทศ สำนัก
เรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑  ไดนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม   
แผนกธรรม – บาล ี ครบ  ๑๐  อำเภอ 
 ๗.๒  สำนักศาสนศกึษา จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม – บาลี  อยางมีคุณภาพ  
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ชื่อโครงการ… 
 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสงเสริมการเรียนธรรมศึกษาของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี  
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

การจัดเรียนการสอนธรรมศึกษา เปนแนวทางหนึ่ง ในงานเผยแผพุทธธรรม เพื่อสรางสรรค 
คนดีใหมีมากขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะหนวยงานและองคกรภาครัฐ ซึ่งมีบุคลากรที่ทำหนาที่บริการประชาชน  
และขับเคลื่อนนโยบายตางๆของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ กอปรกับแมกองธรรมสนามหลวง กำหนดใหมี 
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ตัง้แตระดับธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นโท - ชั้นเอก เปนประจำทุกป   
ทั่วราชอาณาจักร  เพ่ือเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดมีโอกาสศึกษาศลีธรรมขอควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธ  
ไดมีโอกาสเรียนรูหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา และสามารถใชหลักพุทธธรรมนำชีวิตไดอยางถูกตอง อันจะ 
เปนประโยชนตอการดำรงชีพ จรรโลงพระพุทธศาสนาใหมั่นคงถาวร  

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหนวยงานทาง
พระพุทธศาสนา ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน ที่ผูศึกษาธรรมศึกษา สังคม และประเทศชาติจะไดรับ  
จึงจัดโครงการสงเสริมการเรียนธรรมศึกษาของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อใหบุคลากรภาครัฐ ที่มีความสนใจ ไดเรียนรูและเขาใจหลักพุทธธรรม สามารถนำไป
ปฏิบัติอยางถูกตองตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีความรูคูคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเอง  
ทำประโยชนแกองคกร สวนรวม และประเทศชาติ  

๒.๓ เพื่อสรางชองทางและโอกาสใหบุคลากรภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเรียนธรรมศึกษา และ
สงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความร ูและสนับสนุนใหมีวฒุิการศึกษาทางธรรมที่สูงข้ึน 

 
 

๔. เปาหมาย... 
 

 
 
 



 
 

 
๓. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ   
ขาราชการ บุคลากร เจาหนาที่ทุกระดับ ในหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เชิงคณุภาพ  
ขาราชการ บุคลากร เจาหนาที่ทุกระดับ ของหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา สามารถศึกษา 

ธรรมศึกษาไดตามอัธยาศัย มีวุฒิทางธรรมที่สูงขึ้น และสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจำวันไดอยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
๔. ขั้นตอนการดำเนินการ 

๔.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
๔.๒ แจงหนังสือประชาสัมพันธโครงการไปยังหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษาเพ่ือรับสมัครผเูรียน 
๔.๓ แจงรายชื่อผสูมัครเรียนไปยังคณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสงรายชื่อผสูมัครเขาสอบ 

ไปยังแมกองธรรมสนามหลวง  
๔.๔ ประสานคณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรีจัดหาครูพระสอนศลีธรรม เพ่ือทำหนาที่วิทยากรอบรม 
๔.๕ จัดอบรมกอนสอบธรรมศึกษา วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๔.๖ จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตร-ีโท-เอก วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๔.๗ สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

๕. งบประมาณ  - 
 
๖. ความคาดหวัง รอยละ ๘๐ ของผูเขาเรียน สอบผานธรรมศึกษาของแตระดับชั้น (ตรี โท เอก)  
 
๗. การประเมินผล  ผลสอบธรรมศึกษา 
 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ขาราชการ บุคลากร เจาหนาที่ทุกระดับ ของหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
สามารถศึกษาธรรมศึกษาไดตามอัธยาศัย  มีวุฒิการศึกษาทางธรรมที่สูงขึ้น  และสามารถนำหลักธรรมคำสอน  
ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
 
 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ.. 



 
 

ชื่อกิจกรรม โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา  
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
แผนงาน  จัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
  และครบวงจร 
ผรูับผดิชอบ   นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระธรรมทูต คือ พระภิกษุสงฆที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ตางๆ ทำหนาที่เหมือนทูตทางธรรมหรือ
ทูตของพระศาสนา พระธรรมทูตเริ่มมีครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจนมีพระสาวกมากรูปแลว จึงสงพระ
สาวกเหลานั้นไปประกาศธรรมในทิศตางๆ โดยตรัสวา "เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชุมชน เพ่ือ
อนุเคราะหแกประชุมชน"  ปจจุบันพระธรรมทูตในประเทศไทย แบงเปน พระธรรมทูตฝายอำนวยการ  พระธรรมทูต
ฝายบริหาร และพระธรรมทูตฝายปฏิบัติการ โดยพระธรรมทูตฝายบริหาร และ 
พระธรรมทูตฝายปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาอยใูนพ้ืนที่จังหวัดตางๆ ครอบคลุมทุกอำเภอ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหนวยงานท่ีทำหนาที่สนองงานคณะสงฆ  จึงมี
หนาที่สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้งดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ การอุดหนุนคาใชจายในการปฏิบัติงาน และการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๒.วัตถุประสงค  

เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ การอุดหนุนคาใชจายในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน พระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุร ี
๓. เปาหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
    พระธรรมทูตฝายปฏิบัติการ พระธรรมทูตฝายบริหาร  
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

   ไดพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ สนับสนุนคาใชจายในการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
๔. งบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   

 
/๕.วิธีการและขั้นตอน... 

 



 
 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผรูับผดิชอบ 

๑ แจงหนังสือพระธรรมทูตสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินฯ กรกฎาคม – กันยายน 

๒๕๖๓ 

นางลำพู เดชาวิชิตเลิศ 
นักวิชาการศาสนา

ชำนาญการ 
๒ ขออนุมัติเบิกจายเงนิฯ 

๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ไดเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ อุดหนุนคาใชจายในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุพรรณบุรี และรายงานผลการ
ดำเนินงานใหตนสังกัดทราบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ... 



 
 

ชื่อโครงการ    ติดตามผลการดำเนินงานของวัดท่ีไดรับการจัดสรรเงนิอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัด 
               และการพัฒนาวัด (ทั่วไป)  เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง และเงินอุดหนุนวัด                       
     ท่ีประสบวินาศภัย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แผนงาน    แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ผลผลิตที่ ๑  พระพุทธศาสนาไดรับ 

การทำนุบำรุงสงเสริม  กิจกรรมการบูรณะพัฒนาวัดที่ไดรับการบูรณปฏิสังขรณวัดและ                    
การพัฒนาวัดงบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

กลุมงาน     กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  

ผูรับผิดชอบ  นางสาวพัฒนนรี ปุยขาว  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ   ติดตามผลการดำเนินงานของวัดที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ    ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

   ดวยสำนักงบประมาณ  ไดเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดและ                          
การพัฒนาวัดจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เปนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนตนมา                        
จึงทำใหรูปแบบการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป)  เงินอุดหนุน
บูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง  และเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัยเปลี่ยนแปลงไป  โดยสำนักงบประมาณ              
จะพิจารณาจากแผนการขอรับงบประมาณในแตละปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดเสนอไป  และจะ
พิจารณาวาแตละวัดจะไดรับงบประมาณเปนจำนวนเทาใด  เมื่อวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวตองปฏิบัติตาม
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  เพ่ือใหการดำเนินงานของวัดที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดและการพัฒนาวัด 
(ทั่วไป)  เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง  และเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปอยางถูกตองตรงตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จึงได
จัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงานของวัดที่ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดและการพัฒนาวัด 
(ทั่วไป)  เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง  และเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย  ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          พรอมทั้งจะได/…. 

 

พรอมท้ังจะไดแนะนำความรูในดานตาง ๆ  ใหแกวัด  และชวยใหวัดไดพัฒนาอยางตอเนื่องอยางมีระบบ  อันจะ
สงผลใหพระพุทธศาสนาอยูยั่งยืนสืบตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

                    เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของวัดท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดและการ                         
พัฒนาวัด (ทั่วไป)  เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง  และเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  พรอมทัง้ใหคำแนะนำแกวัดเรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 



 
 

๓. เปาหมาย      

  วัดที่ไดที่รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัดและการพฒันาวัด (ทั่วไป)  เงินอุดหนุน
บูรณปฏิสังขรณพระอารามหลวง  และเงินอุดหนุนวัดที่ประสบวินาศภัย)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                   
สามารถดำเนินการใชจายเงินอุดหนุนไดถูกตองตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

๔. งบประมาณ 

  งบดำเนินงาน  สำนกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี     
     

๕. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แจงใหสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดจัดจัดทำแผนของบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

 ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานคณะสงฆ
ตามลำดับเพ่ือแจงวัดในเขตปกครองใหแจงความ
ประสงคขอรับงบประมาณ 

ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

 ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวบรวมความ
ประสงคขอรับงบประมาณของวัดและจัดทำแผนขอ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณา 

ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

 ๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเสนอแผนรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหสำนัก
งบประมาณพิจารณา 

ประมาณ  ๕ เดือน สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแจงผลการจัดสรร
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหแก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ 

 ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจงวัดใหดำเนินการ
เบิกจายงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหถูกตองตาม
ระเบียบ 

ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการเบิกจาย
งบประมาณใหกับวัดท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และออกติดตามผลการดำเนินงานของวัด 

ประมาณ ๒ เดือน พัฒนนรี 

 

๖. การประเมินผล 

     ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการวัดและประเมินผล    เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล 



 
 

 -  วัดสามารถนำงบประมาณ
ไปใชไดถูกตองตามประกาศ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ   

 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานของวัดท่ีไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ  
 

- การลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานของวัด 

๗ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   ๗.๑  วัดสามารถนำงบประมาณไปใชจายไดถูกตองตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   ๗.๒  วัดที่ไดรับงบประมาณมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ..... 
 
 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ 
กิจกรรม       การดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สอบเขตที่ดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนวเขตท่ีดินวัด 
                 การรับใหทีดิน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ   
แผนงาน       การดูแลรักษาศาสนสมบัติวัด 
กลุมงาน       กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  
ผูรับผิดชอบ   นางสาวพัฒนนรี ปุยขาว  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะกิจกรรม    การดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สอบเขตที่ดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนวเขตที่ดินวัด 
                        การรับใหทีดิน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ   
ระยะเวลาดำเนินการ   ไมแนนอน เพราะมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายฝาย 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบันมีวัดที่มีความประสงคจะดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สอบเขตที่ดิน แบงแยกที่ดิน                      
การระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดการรับใหที่ดิน และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ  มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ซึ่งวัดยังขาดความรูความเขาใจในการดำเนินการใหถูกตองตามระเบียบและขอกฎหมายที่เก่ียวของ  ดังนั้น  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ใหการดูแลวัดจึงตองใหคำแนะนำและ
ชวยเหลือวัด  ในการดำเนินการดังกลาวใหสำเร็จเสร็จสิ้น 

๒. วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหวัดสามารถดำเนินการออกโฉนดท่ีดิน สอบเขตที่ดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนวเขตท่ีดนิ
วัด การรับใหทีดิน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ ไดสำเร็จตามวัตถุประสงค 

๓. เปาหมาย      

  วัดที่มีความประสงคในการการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สอบเขตท่ีดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้
แนวเขตท่ีดินวัดการรับใหทีดิน  และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ  

 ๔. งบประมาณ 

 งบดำเนินงาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี   

 

 

 

 

 

 

/๕. วิธีการและขั้นตอนดำเนินงาน 

 

          



 
 

๕. วิธีการและขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ วัดแจงความประสงคในการการดำเนินการออกโฉนด

ที่ดนิ สอบเขตที่ดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนวเขต
ที่ดินวัดการรับใหทีดิน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับที่ดิน
วัดมีพระสงฆ  แกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 

- พัฒนนรี 

 ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมอบเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการ 
 
 

- พัฒนนรี 

๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบวิเคราะหงานที่ไดรับมอบหมาย
และดำเนินการหาขอมูลประกอบในการดำเนินการ  

- พัฒนนรี 

๔ เมื่อเจาหนาที่รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของพรอมแลว ให
เสนอผูบังคบับัญชาเพื่อมอบอำนาจเพ่ือดำเนินการตาม
ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

- พัฒนนรี 

๕ เมื่อเจาหนาที่ไดรับมอบอำนาจแลวใหดำเนินการ
ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือ สาขา แลวแต
กรณี 
เพ่ือดำเนินการตามระเบียบกรมท่ีดินท่ีกำหนดไว 

- พัฒนนรี 

๖ เมื่อสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือ สาขา ดำเนินการแลว
เสร็จ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแจงใหวัด
ทราบตอไป 

- พัฒนนรี 

 

๖. การประเมินผล 

    ตัวชีว้ัดความสำเร็จ  วิธีการวัดและประเมินผล    เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 
 - วัดสามารถดำเนินการออก
โฉนดที่ดิน สอบเขตที่ดิน 
แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนว
เขตที่ดินวัดการรับใหทีดิน  
และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวกับที่ดิน
วัดมีพระสงฆ   ไดสำเร็จ 
  
 

-  วัดสามารถดำเนินการ
ออกโฉนดที่ดิน สอบเขต
ที่ดิน แบงแยกที่ดิน การ
ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัด 
การรับใหทีดิน  และเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับที่ดินวัดมี
พระสงฆ  ไดสำเร็จ 
  
 

  -  วัดสามารถดำเนินการออก
โฉนดที่ดิน สอบเขตที่ดิน แบงแยก
ที่ดิน การระวังชี้แนวเขตที่ดินวัด 
การรับใหทีดิน  และเรื่องอื่นๆ ที่
เก่ียวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ                        
ไดสำเร็จ 
  
 

 

๗ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  วัดสามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดิน สอบเขตที่ดิน แบงแยกที่ดิน การระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดการ
รับใหทีดิน  และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินวัดมีพระสงฆ ไดสำเร็จ 

            ..../ชื่อโครงการ 



 
 

ชื่อโครงการ  โครงการสวนสมุนไพรและการแพทยแผนไทยในวัด 

แผนงาน  อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลมุงาน      กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  

สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและ
กิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ         นางสาวพัฒนนรี ปุยขาว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะโครงการ  สงเสริมใหวัดเขารวมโครงการสวนสมุนไพรในวัด 

ระยะเวลาดำเนินการ   ๑  ป 

                                                                                                                                         

๑. หลักการและเหตุผล 

  ดวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดใหมีโครงการสวนสมุนไพรและการแพทยแผนไทย              
ในวัด เพ่ือสนับสนุนใหวัดที่มีความสนใจและมีความพรอมในการปลูก ขยายพันธ ุอนุรักษพืชสมุนไพร และภูมิปญญา
ไทย ในการดูแลสุขภาพโดยใชสมุนไพรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุบันมีวัดในโครงการสวนสมุนไพรและ
การแพทยแผนไทยในวัน จำนวน ๓๒๗ วัด ใน ๗๖ จังหวัด  

   ในปจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดที่เขารวมโครงการฯ แลว จำนวน ๖ วัด คือ วัดเขาดีสลัก                  
วัดพุน้ำรอน วัดตรีวิสุทธิธรรม วัดไผโรงวัว วัดดอนเจดีย วัดทากุม  

๒. วัตถุประสงค 

  ๒.๑  เพ่ือใหวัดที่เขารวมโครงการฯ สามารถเปนที่พ่ึงพิงของชุมชมในการใหการชวยเหลือดาน
สมุนไพร    เชน การใหการรักษาดานสมุนไพร 

  ๒.๒  เพ่ือใหวัดที่เขารวมโครงการฯ สามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหอยคููกับพระพุทธศาสนา 

๓. เปาหมาย      

  วัดที่มีศกัยภาพในการดำเนินงานดานสวนสมุนไพรและการแพทยแผนไทยในวัด 

                       

 

 

 .../๔. งบประมาณ 

 



 
 

๔. งบประมาณ 

  งบสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สำหรับวัดท่ีเขารวมโครงการฯ โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนทุกป 

๕. วิธีการและขั้นตอนดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แจงใหจังหวัด
คัดเลือกวัดที่มีศักยภาพในการเขารวมโครงการฯ 

ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

 ๒ จังหวัดแจงใหวัดสงผลงานเขารวมโครงการฯ ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

 ๓ จังหวัดคัดเลือกวัดที่มีศักยภาพและเสนอตอ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ประมาณ ๑ เดือน พัฒนนรี 

 ๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติประกาศผล 
วัดที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

ประมาณ ๙ เดือน พัฒนนรี 

 

๖. การประเมินผล 

     ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการวัดและประเมินผล    เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

 -  วัดสามารถดำเนินงานโครงการฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพื้นที่
สามารถใชประโยชนจากสวน
สมุนไพรในวัดฯ ได 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือดูสภาพจริง
ของสวนสมุนไพรฯ วามี
ศักยภาพและความพรอม
หรือไม 
 
 

- การลงพ้ืนที่เพื่อดูสภาพจริง 

         

๗ ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   ๗.๑  วัดที่เขารวมโครงการฯ สามารถเปนที่พ่ึงพิงของชุมชมในการใหการชวยเหลือดานสมุนไพร         
เชน การใหการรักษาดานสมุนไพร 
   ๗.๒  วัดที่เขารวมโครงการฯ สามารถสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหอยคููกับพระพุทธศาสนา 
      

 

    

 

/ชื่อโครงการ…. 



 
 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม     การจัดทำทะเบียนเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด 

แผนงาน  อนุรักษ สงเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลมุงาน      กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  

สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและ
กิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ         นางสาวพัฒนนรี ปุยขาว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะงาน  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ 
                                                                                                                                         
๑.หลักการและเหตุผล 

  ตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ขอ ๑ วรรค ๒ ระบุวา “การไดมาซึ่งที่ดินหรือสิทธิ์อันเก่ียวกับที่ดิน เมื่อไดจดทะเบียนการไดมาตาม
กฎหมายแลว สำหรับวัดในเขตจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ใหสงหลักฐานการไดมาไปเก็บรักษาไวที่กรมการ
ศาสนา (สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) สำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่น ใหสงไปเก็บรักษาไว ณ ที่ทำการศึกษาธิ
การของจังหวัด (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)เนื่องจากวัดในจังหวัดสพุรรณบุรี สวนใหญไมไดนำโฉนดท่ีดินมา
ฝากไวที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจึงทำใหประสบปญหาโฉนดสูญหาย และชำรุด  เนื่องจากกรณีการเปลี่ยน
เจาอาวาส หรือการเก็บรักษาไมถูกตอง 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดจัดทำแผนงานการ
จัดทำทะเบียนเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดเพ่ือประชาสัมพันธใหวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี นำฝากเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน
ไวที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใหเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๑๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๒.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหวัดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เขาใจการจัดประโยชนในที่ดินของวัด และจัดประโยชนไดอยาง
ถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๓.เปาหมาย 

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน ๕๙๕ วัด  

 

 

/๔.งบประมาณ… 

 



 
 

๔.งบประมาณ 

  ไมมีงบประมาณ 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ แจงใหเจาคณะปกครองสงฆประชาสัมพันธ              
ใหวัดในเขตปกครองทราบถึงระเบียบการเก็บ
เอกสารสิทธิ์ท่ีดินวัด 

ต.ค.๖๒ ถึง ม.ค ๖๓ นางสาวพัฒนนรี ปุยขาว 
นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการ 

๒ รับเก็บเอกสารสิทธิ์ท่ีดินวัด ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย.๖๓ นางสาวพัฒนนรี ปุยขาว 
นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการ 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี่ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

วัดมีในเขตจังวัดสุพรรณบุรี              
เก็บเอกสารสิทธิ์ท่ีดินไวที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

จำนวนวัดที่เก็บเอกสารสิทธิ์
ที่ดินไวที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ิมมากขึ้น 

- 
 

 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เก็บเอกสารสิทธิ์ท่ีดินไวที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มมากขึ้นตามที่

กำหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

  

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ… 

 



 
 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน  
แผนงาน  - 
กลุมงาน  กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่     - 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวจิตรวรรณ มณเฑียร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  โครงการอบรมปฏิบัติธรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ   กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ ้นกวาในอดีต 
ที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไรพรมแดน ซึ่งปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังสงผลถึงเยาวชน และประชาชน
ในส ั ง คมอย  า งห ล ี ก เ ล ี ่ ย ง ไ ม  ไ ด  ใ ห  ห ล ง ผ ิ ด แล ะม ี พฤ ต ิ ก ร ร ม ท ี ่ เ บ ี ่ ย ง เ บน  ข าด ร ะ เบ ี ย บ ว ิ นั ย  
ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวทีตอผู มีพระคุณ ตลอดจนถึงความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั ่นเพียร 
มีความลดนอยถอยลงไป ซึ่งทำใหภูมิคุมกันของเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมที่จะตานทานกับปญหา ตอง
ขาดความม ั ่นคงจนเก ิดป ญหาต าง ๆ ของส ังคมตามมา เช น สำหร ับเด ็กและเยาวชน ได แก  ป ญหา 
การกอเหตุทะเลาะวิวาท ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ปญหา 
การติดเกมส สำหรับประชาชนทั่วไป ไดแก การขาดความเขาใจตอระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข ปญหาความสามัคคีในองคกร ปญหาขาดระเบียบวินัย ไมตรงตอเวลา เปนตน  

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนหนวยงานในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา 
ใหมีความมั ่นคงยั ่งยืนและสังคมมีความสุขดวยหลักพุทธธรรม ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาดังกลาว 
จึงไดจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม  
ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำใหเกิดสมาธิและสติปญญา จิตใจมีความโอบออมอารี มีความซื ่อสัตยส ุจริต  
มีจิตอาสา มีความเสียสละตอสวนรวม และมีจรรยาบรรณในอาชีพการงาน ซึ่งจะทำใหพ้ืนฐานทางจิตใจอยูในกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม ยอมสงผลใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเปนคนดีสามารถแกปญหาสังคมได และทำให
ประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

๒.วัตถุประสงค  
 ๒.๑  เพ่ือสรางความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม 
 ๒.๒  เพ่ือสรางภูมิคุมกันดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 ๒.๓  เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุข 

 
 
 
 
 
 

/๓. เปาหมาย... 
 



 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุร ีจำนวน ๕๐๐ คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
       เด็กและเยาวชน ประชาชน และขาราชการ  สามารถแกปญหาชีว ิตโดยนำหลักธรรม 
มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 
 
๔. งบประมาณ  
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
- - - - - - - - 

 
๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ขออนุมัติโครงการ 

กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๖๓ 

นางสาวจิตรวรรณ 
มณเฑยีร 

นักวิชาการศาสนา
ปฏิบัติการ 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๓ แจงคณะกรรมการเพื่อทราบและปฏิบัติหนาที่ 
๔ ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ 
๕ ประสานสถานที่กำหนดจัดพิธ ี
๖ จัดกิจกรรมตามที่กำหนด 
๗ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตระหนักและ
เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม 

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอผลที่ไดรับของผูเขาอบรม 

แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมในสังคม 
 ๗.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีภูมิคุมกันดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๗.๓ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
 

 
 
 
 

/ชื่อกิจกรรม 
 



 
 

ชื่อกิจกรรม  งานบัญชีรายรับ – รายจายของวัด ตามตัวตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 
แผนงาน  งานบัญชีรายรับ-รายจายของวัด ตามตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กลุมงาน  กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่     - 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวจิตรวรรณ มณเฑียร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะกิจกรรม  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได กำหนดเกณฑการประเมินสวนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยใหมี 
การรายงานทางการเงินของวัด เพื่อใหประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในความโปรงใสดานการเงินของวัด
สำน ักงานพระพุทธศาสนาจ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี  จ ึงดำเน ินการรวบรวมบ ัญช ีรายร ับ – รายจ ายของวัด 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไมนับรวมวัดอนัมนิกายและจีนนิกาย 

๒.วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพื ่อรวบรวมบัญชีรายรับ – รายจ ายของว ัดในจังหว ัดสุพรรณบุร ีส งให สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 ๒.๒  เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นโปรงใสดานการเงินของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี  

๓. เปาหมาย 
 วัดจัดสงบัญชีรายรับ – รายจาย ประจำป ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ตาม
แบบที่กำหนด จำนวน ๕๙๔ วัด 

๔. งบประมาณ    
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

- - - - - - - 
- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

/๕.วิธีการ... 
 

 
 



 
 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แจงใหสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหว ัดสุพรรณบุร ีดำเน ินการ
รวบรวมรายงานบัญชีรายรับ – รายจาย ประจำป 
๒๕๖๓ ของวัดในจังหวัดสุพรรณบุร ี

 มิถุนายน –  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวจิตรวรรณ 
มณเฑยีร 

นักวิชาการศาสนา
ปฏิบัติการ 

๒ สำน ักงานพระพุทธศาสนาจ ังหว ัดส ุพรรณบุรี  
ประสานคณะสงฆตามลำดับเพื ่อแจ งว ัดในเขต
ปกครอง 

๓ สำน ักงานพระพุทธศาสนาจ ังหว ัดส ุพรรณบุรี
รวบรวมรายงานบัญชีรายรับ – รายจาย ประจำป 
๒๕๖๓ ของวัดในจังหวัดสุพรรณบุร ี 

๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสง
รายงานบัญชีรายรับ – รายจาย ประจำป ๒๕๖๓ 
ของว ัด ในจ ั งหว ัดส ุพรรณบ ุร ี  ให  สำน ั กงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

- วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสงบัญชีรายรับ – รายจาย 
ประจำป ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓) ตามแบบที่กำหนด รอยละ ๑๐๐ 

จัดทำแบบสรุปรายชื่อวัดที่สง
รายงานทางการเงินตามแบบ
ที่กำหนด ประจำป ๒๕๖๓ 

แบบสรุปรายชื่อวัด
ท ี ่ ส  ง ร า ย ง า น
ทางการเง ินตาม
แ บ บ ท ี ่ ก ำ ห น ด 
ประจำป ๒๕๖๓ 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ จัดสงบัญชีรายรับ – รายจายของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตาม
กำหนดเวลา 
 ๗.๒ เกิดความเชื่อมั่นโปรงใสดานการเงินของวัดในจังหวัดสุพรรณบุร ี
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/ชื่อโครงการ… 



 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม  การรายงานขอมูล สงเสริม สนับสนุน งานไวยาวัจกร  
แผนงาน  งานรายงานขอมูล สงเสริม สนับสนุน งานไวยาวัจกร 
กลุมงาน  กลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่     - 
ผูรับผิดชอบ   นางสาวจิตรวรรณ มณเฑียร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะกิจกรรม  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ไวยาวัจกร คือ ผูที่ทำกิจธุระแทนภิกษุหรือสงฆ ผูชวยเหลือรับใชพระ ซึ่งเจาอาวาสเปนผูแตงตั้ง
ไวยาวัจกร เพ่ือมีหนาที่ในการจัดประโยชนของวัด ดูแลรักษาจัดการทรัพยสิทนของวัดตามที่เจาอาวาสไดมอบหมาย
เป นหน ั งส ือ ทำบ ัญช ี เ ง ินร ับจ  าย และเง ินคงเหล ือของว ัด  เบ ิกจ ายน ิตยภ ัต  เป นต น ไวยาว ั จกร 
ถือเปนตัวแทนของวัดในการจัดการทรัพยสินของวัด ในการปฏิบัติหนาที่ของไวยาวัจกรจะตองมีหนาที่สำคัญคือการ
เก็บรักษาและเบิกจายเงินศาสนาสมบัติของวัด และมีการประสานงานกับบุคคลหลายฝาย เชน เจาอาวาส บรรพชิต
ในวัด เจาหนาที่ของหนวยงานราชการ และประชาชนทั่วไป จึงตองมีการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งเรื่องเพศ 
ว ั ย  ศาสนา  ความร ู  ค ว ามสามารถ  และม ี ศ ี ลธ รรมอ ันด ี  เพ ื ่ อ ให  กา รต ิ ดต  อประสานงานเป  นไป 
อยางราบรื่น สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน และปองกันไมใหเกิดการทุจริตบกพรองขึ้น 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงดำเนินการรายงานขอมูลของไวยาวัจกรที่แตงตั้ง
โดยเจาอาวาสของวัดนั้น ๆ ตอสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติใหเปนไปอยางถูกระเบียบและสมบูรณ  

๒.วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพื่อรายงานขอมูลการแตงตั้งไวยาวัจกรของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกตองตามระเบียบตอ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
 ๒.๒  เพ่ือรวบรวมขอมูลการแตงตั้งไวยาวัจกรของวัดในจังหวัดสุพรรณบุร ี  

๓. เปาหมาย 
 วัดจัดสงรายงานการแตงตั ้งไวยาวัจกรใหแกสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
อยางถูกตองตามระเบียบ 

๔. งบประมาณ    
รายละเอียดใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

- - - - - - - 
- 
 

 

 

 

/๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 



 
 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ว ัดจ ัดส งรายงานการแต งต ั ้ งไวยาว ัจกรให แก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

 ๑ ตุลาคม –  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

นางสาวจิตรวรรณ 
มณเฑยีร 

นักวิชาการศาสนา
ปฏิบัติการ 

๒ สำน ักงานพระพุทธศาสนาจ ังหว ัดส ุพรรณบุรี  
ตรวจสอบความถูกตองของการแตงตั้งไวยาวัจกรให
เปนไปตามระเบียบ 

๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสง
รายงานการแต งต ั ้ ง ไวยาว ัจกรต อสำน ักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  

 
๖. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด 
และประเมินผล 

- ว ัดจ ัดส งรายงานการแต งต ั ้ งไวยาว ัจกรใหแก
สำน ักงานพระพ ุทธศาสนาจ ังหว ัดส ุพรรณบ ุรี  
อยางถูกตองตามระเบียบ 

จัดทำแบบสรุปรายชื่อวัดที่สง
รายงานการแตงตั้งไวยาวัจกร 

แบบสรุปรายชื่อวัด
ท ี ่ส งรายงานการ
แตงตั้งไวยาวัจกร 

 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ จัดสงรายงานการแตงตั้งไวยาวัจกรของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีตอสำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติใหเปนไปตามระเบียบ 
 ๗.๒ มีขอมูลไวยาวัจกรไวเพ่ือประสานงานกับวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ชื่อโครงการ 

 



 
 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม     การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

แผนงาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กลมุงาน  กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ  

สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและ
กิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ  นางสาวพิทยรัศม  ทวีวัฒนะประยูร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

หนวยงานรับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร ี

ลักษณะงาน  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ 

๑.หลักการและเหตุผล 

  กฎกระทรวงฉบับที่  ๑  (พ.ศ. ๒๕๐๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ.๒๕๐๕  
หมวดที่  ๖  กำหนดหลักเกณฑการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไววาวัดที่สมควรไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
ตองปรากฏวาไดสรางข้ึนหรือไดปฏิสังขรณเปนหลักฐานถาวร  และมีพระภิกษุอยปูระจำไมนอยกวาหารูปติดตอกัน  
เปนเวลาไมนอยกวาหาป แตระยะเวลาหาปมิใหบังคับแกวัดที่สรางอุโบสถเรียบรอยแลว และกระทรวงศกึษาธกิาร
เห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยใหเจาอาวาสแหงวัดนั้นเสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา    
ตอเจาคณะตำบล และเจาคณะอำเภอเมื่อเจาคณะตำบลและเจาคณะอำเภอพิจารณาเห็นสมควรแลว  ใหนำปรึกษา
นายอำเภอแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะจังหวัด เมือ่เจาคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแลวใหนำ
ปรึกษาผวูาราชการจังหวัดแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจาคณะภาคเม่ือเจาคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแลว
ใหสงเรื่อง  และความเห็นไปยังกรมการศาสนาเมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแกวัดใดแลว ใหนายอำเภอทองที่ที่วัด
นั้นตั้งอย ูดำเนินการปกหมายเขตที่ดินตามที่ไดพระราชทานตอไป   

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทำแผนงานการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เพ่ือตอบสนองความตองการของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหการยื่นขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวดัในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ                  
เปนไปดวยความเรียบรอย  

 

 

 

/๓.เปาหมาย … 



 
 

๓.เปาหมาย 

  วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน ๕๙๕ วัด  

๔.งบประมาณ 

  ไมมีงบประมาณ 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ รับและตรวจสอบเอกสารการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม       
ทวีวัฒนะประยูร 

๒ คณะกรรมการออกตรวจสถานที่ และสงเรื่องให
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดำเนินการ
ตอไป 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม       
ทวีวัฒนะประยูร 

๓ ประสานวัดเขารับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม        
ทวีวัฒนะประยูร 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี่ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

- - - 

 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  วัดไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามความประสงค  

  

 

 

 

 

           
 
 

 ..../ชื่อโครงการ 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม     การออกหนังสือรับรองสภาพวัด 

แผนงาน  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กลมุงาน  กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ  

สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับ 

สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ นางสาวพิทยรัศม  ทวีวัฒนะประยูร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะงาน  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม๒๕๖๒  ถึง กันยายน ๒๕๖๓ 
                                                                                                                                         
๑.หลักการและเหตุผล 

  วัดเกาที่สรางข้ึนกอนพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ใชบังคับตองใชหนังสือรับรองสภาพวัด
แทนใบประกาศตั้งวัดในการทำนิติกรรมตางๆหากวัดมีความประสงคจะขอหนังสือรับรองสภาพวัด เพ่ือนำไป
ประกอบการกระทำนิติกรรมตาง ๆ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดกำหนดข้ันตอนการรับรองสภาพวัด
วาตองผานการรับรองจากเจาคณะผูปกครองฝายสงฆ และเจาหนาที่ฝายบานเมืองตามลำดับ และใหนำเสนอ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดออกหนังสือรับรองตอไป   

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสพุรรณบุรี จึงไดจัดทำแผนงานการขอหนังสือรับรองสภาพวัด             
เพ่ือตอบสนองความตองการของวัดในจังหวัดสุพรรณบุร ีตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหการยื่นขอหนังสือรับรองสภาพวัดของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ                  
เปนไปดวยความเรียบรอย   

๓.เปาหมาย 

  วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตั้งวัดกอนป พ.ศ.๒๔๘๔ 

๔.งบประมาณ 

  ไมมีงบประมาณ 

 

/๕.วิธีการและขั้นตอน... 

 



 
 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ รับและตรวจสอบเอกสารการขอหนังสือรับรอง
สภาพวัด ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม       
ทวีวัฒนะประยูร 

๒ ออกหนังสือรับรองสภาพวัด ใหแกวัดที่ยื่นความ
ประสงค 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม       
ทวีวัฒนะประยูร 

 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี่ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

- - - 

 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  วัดไดรับหนังสือรับรองสภาพวัดตามความประสงค  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

..../ชื่อโครงการ 
 



 
 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม     การขออนุญาตสรางวัด 

แผนงาน  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กลมุงาน  กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ  

สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและ
กิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ  นางสาวพิทยรัศม  ทวีวัฒนะประยูร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสพุรรณบุรี 

ลักษณะงาน  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ 

                                                                                                                                         

๑.หลักการและเหตุผล 

  การจะสรางวัดข้ึนในพระพุทธศาสนาจำเปนจะตองดำเนินการตามความในมาตรา๓๒ แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.  ๒๕๐๕แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ(ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  และมี
กฎกระทรวงฉบับที ่๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕หมวด๑  เรื่องสรางวัด 
กำหนดรายระเบียบวิธีปฏิบัติวา จะตองมีที่ดินที่ผูยกใหสรางวัดหรือที่ดินของทางราชการที่อนุญาตใหใชประโยชน
เพ่ือสรางวัดเนื้อที่ไมนอยกวา๖ไรและตั้งอยหูางจากวัดใกลเคียงไมนอยกวา๒กิโลเมตรโดยตองมีเงนิและสัมภาระคิด
เปนมูลคาไมนอยกวาหาหมื่นบาทประชาชนในพ้ืนที่ไดรับประโยชนไมนอยกวา ๑,๐๐๐คนซึ่งผทูี่จะขออนุญาตสราง
วัด  ตองยื่นเอกสารตอนายอำเภอทองที่แลวนายอำเภอนำปรึกษาเจาคณะอำเภอ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
แลวเสนอเรื่องใหจังหวัดผูวาราชการนำปรึกษาเจาคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวสงเรื่องให
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติพิจารณาตอไป 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทำแผนงานการขออนุญาตสรางวัดเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูที่มีความประสงคขออนุญาตสรางวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหการยื่นขออนุญาตสรางวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
  

 

 

/๓.เปาหมาย … 



 
 

๓.เปาหมาย 

  ผูขออนุญาตสรางวัดไดรับหนังสืออนุญาตสรางวัด 

๔.งบประมาณ 

  ไมมีงบประมาณ 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ รับและตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตสรางวัด
ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม             
ทวีวัฒนะประยูร 

๒ นำเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
อนุญาต และเสนอ ผวจ. พิจารณา และออก
หนังสืออนุญาต 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม            
ทวีวัฒนะประยรู 

๓ แจงผูขออนุญาตสรางวัดรับใบอนุญาตสรางวัด
และใหดำเนินการขอตั้งวัดตอไป 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม           
ทวีวัฒนะประยูร 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี่ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

- - - 

 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ผูขออนุญาตสรางวัดไดรับใบอนุญาตสรางวัดตามความประสงค  

 

 

 

 

 

 

 

/ชื่อโครงการ.... 

 



 
 

ชื่อโครงการ /กิจกรรม   การขออนุญาตตั้งวัด  

แผนงาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กลมุงาน  กลมุสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ  

สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและ
กิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 

ผรูับผดิชอบ นางสาวพิทยรัศม  ทวีวัฒนะประยูร  

หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะงาน  งานประจำ 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐ 

๑.หลักการและเหตุผล 

 การตั้งวัดเปนกระบวนการเพ่ือทำใหวัดที่ไดรับอนุญาตใหสรางข้ึน เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย ตามมาตรา 
๓๑ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งในการดำเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่  (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
หมวด ๒ การตั้งวัด โดยวัดที่ขอตั้งเพ่ือใหเปนวัดที่ถูกตองจะตองผานการไดรับการอนุญาตใหสรางวัดแลวจงึ
ดำเนินการขออนุญาตตั้งวัด โดยผไูดรับอนุญาตสรางวัด ทายาท หรือผูแทน เสนอรายงานการกอสรางและจำนวน
พระภิกษุที่จะอยปูระจำไมนอยกวา สี่รูป พรอมทั้งเสนอนามวัด นามพระภิกษุ  ผสูมควรเปนเจาอาวาส เพ่ือขอตั้ง
เปนวัดตอนายอำเภอแลวนายอำเภอนำปรึกษาเจาคณะอำเภอ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเสนอเรื่องให
จังหวัดผูวาราชการจังหวัดนำปรึกษาเจาคณะจังหวัด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแลวสงเรื่องใหสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดจัดทำแผนงานการขออนุญาตตั้งวัดเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูที่มีความประสงคขออนุญาตตั้งวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอไป 

๒.วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหการยื่นขออนุญาตตั้งวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
  

 

 

/๓.เปาหมาย …. 

 



 
 

๓.เปาหมาย 

  ผูขออนุญาตตั้งวัดไดรับหนังสืออนุญาตตั้งวัด 

๔.งบประมาณ 

  ไมมีงบประมาณ 

๕.วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ รับและตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตตั้งวัดให
ถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม       
ทวีวัฒนะประยูร 

๒ นำเขาที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
อนุญาต และเสนอเรื่องใหผวจ. ลงนาม สงเรื่อง
ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พิจารณา 

ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรัศม       
ทวีวัฒนะประยูร 

๓ แจงผูขออนุญาตตั้งวัดไดรับใบอนุญาตตั้งวัด ต.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๓ นางสาวพิทยรศัม        
ทวีวัฒนะประยูร 

 

๖.การประเมินผล 

ตัวบงชี่ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล 

- - - 

 

๗.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ผูขออนุญาตตั้งวัดไดรับใบอนุญาตตั้งวัดตามความประสงค  

  

 

 

           
 

 
 ..../ชื่อโครงการ 

 
 
 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ“หนึ่งใจ...ใหธรรมะ” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓  
แผนงาน  อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสนทายาท 
หนวยงานรบัผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ประจำ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบัน กระแสโลกยุคโลกาภิวัตนไดนำความเปลี่ยนแปลงมาสูแนวคดิของ

ประชาชนในทุกภาคสวนของโลก วัฒนธรรมการแขงขันการใชอำนาจและแสวงหาอำนาจเพ่ือความอยรูอดของ 
ตนเอง กอใหเกิดความขัดแยงในหมูมวลมนุษยชาติ  ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และวิถีชีวิตของ 
คนไทย ที่เคยใชชีวิตอยูอยางสงบรมเย็นดวยหลักพุทธธรรมมาแตดั้งเดิม ปรากฏการณทางสังคมที่กอใหเกิดความ
ขดัแยง ความรุนแรง ความไมสงบมีใหพบเห็นไดทั่วไปจากสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ภาวการณดังกลาวเปนปจจัย 
หนึ่งซึ่งสงผลใหเด็กและเยาวชนของชาติ รวมทั้งประชาชนบางสวนไมนับถือศาสนาอาจเนื่องมาจากแนวความคดิ 
ที่วา “ศาสนาไมชวยอะไรใหดีข้ึนนอกจากตัวเราเอง”  จึงทำใหคนเราในปจจุบันเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวา 
ประโยชนสวนรวม เพราะเมินหางจากการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา แมวาประชาชนในสังคมไทยสวนใหญจะเปน
พุทธศาสนิกชนผนูับถือพระพุทธศาสนา   และอาจกลาวไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ แตนอยคนนัก
ที่จะรจูัก เขาใจ และเขาถึงหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดโอกาส
และปจจัยที่เอ้ือตอการศึกษา และปฏิบัติตนใหถูกตอง 

ในการนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 
เล็งเห็นถึงสภาพปญหาสังคมในปจจุบันวามีวิถีชีวิตหางไกลจากวัด  และศาสนา  มีความเชื่อ  และคานิยมที่ผิด  
ขาดที่พ่ึง และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนที่มาของปญหาสังคมตางๆ เชน การทะเลาะวิวาท  การกออาชญากรรม  
ยาเสพติด และปญหาทางเพศ  จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการปองกันปญหาดังกลาวตั้งแตตน  ดวยการปลูกฝง 
ใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงาม  จึงจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนตามโครงการ “หนึ่งใจ...ใหธรรมะ” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมในการถายทอดหลักธรรม 
ของพระพุทธเจา  มาสเูด็กและเยาวชน  ดวยเนื้อหาสาระและรูปแบบวิธีการที่ทันสมัย ลดชองวาในการสื่อสาร  
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเขาใจในหลักธรรมะ  รวมถึงสามารถนำหลักธรรมไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต  
นอกจากประโยชนทางตรงที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ที่ผานการรวมกิจกรรมในโครงการนี้แลว  ยังเกิดการสราง
เครอืขายกระจายความดี  ซึ่งจะมีผลตอเนื่องถึงสังคมในวงกวาง ตอไปอีกดวย 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ในฐานะองคกรขับเคลื่อนระดับ
จังหวัด  จึงกำหนดจัดโครงการ“หนึ่งใจ...ใหธรรมะ” ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวย
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงามใหเด็กและเยาวชนตอไป 
                 .../๒. วัตถุประสงค 
 



 
 

 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑. เพ่ือปลูกฝงหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหเปนหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ของเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ัวไป โดยมงุใหมีความรคูคูุณธรรมและ/หรือมีคุณธรรมนำความรู 
๒.๒. เพ่ือพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรม 

เปนเครื่องนำทาง พรอมทั้งสงเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผนูำและจิตสำนึกในการรับใชเพ่ือนมนุษยตั้งแต 
เยาววัย 

๒.๓. เพ่ือจัดประสบการณใหเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เรียนรหูลักพุทธธรรมนำชีวิต  
ฝกเจริญสมาธิจิต พัฒนาความคิดสติปญญาสำหรับเปนภูมิคมุกันใหดำเนินชีวิตอยางไมประมาทขาดสติ และ 
ฝกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคอืวิถีไทย 

๒.๔. เพ่ือสนับสนุนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมตางๆของโครงการ “หนึ่งใจ...ใหธรรมะ”และสราง
เครือขายกระจายความดี  อันเปนการศึกษาและเจริญรอยตามพระจริยาวัตรอันงดงาม ในทูลกระหมอมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 
๓. กลมุเปาหมาย  เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ คน 
 
๔. วัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการ 
 - เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ นักเรียน จำนวน ๓๐๐ คน  ณ โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

- เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓ นักเรียน จำนวน ๙๐๐ คน ณ โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
***วัน เวลา และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*** 

๕. หลักสูตรการอบรม 
๕.๑ กิจกรรมการศึกษาเรียนรูหลักพระพุทธศาสนา ประกอบดวย การฝกปฏิบัติธรรมดวยการ 

เจริญสมาธิ บำเพ็ญจิตตภาวนา การสมาทานศีล  การสวดมนตภาวนาแผเมตตา การสวดมนตหมูทำนองสรภัญญะ 
การกลาวคำอาราธนาและคำถวายทาน มารยาทชาวพุทธ การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย การจัดโตะหมูบูชา  
เปนตน 

๕.๒ กิจกรรมการสงเสริมการเปนพลเมืองที่ดีชองชาติ เชน กิจกรรมสรางเสริมพัฒนาภาวะผนูำ  
ทักษะการใชชีวิต การคนหาเปาหมายการดำเนินชีวิต กิจกรรมสงเสริมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรมสราง 
จิตวิญญาณของการเปนผูให ตามรอยพระจริยาวัตรในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
และพระบรมวงศานุวงศ กิจกรรมสงเสริมการมีจิตสาธารณาและการทำกิจกรรมอันเปนประโยชน เปนตน 
๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๖.๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  
๖.๒ ประสานวัดและสถานศกึษา ที่มีความพรอมเพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรม 
๖.๓ จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
๖.๔ แตงตั้งคณะทำงาน/กำหนดหนาที่รับผิดชอบ/ประชุมคณะทำงาน 
            .../๖.๕ ประสานงาน 
 



 
 

๖.๕ ประสานงานวิทยากร  
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ 
๖.๗ ดำเนินการจัดอบรม 
๖.๘ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

๗. งบประมาณ   
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) (ถัวจายทุกรายการ) 

๘. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๗.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๗.๒ วัดใน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๗.๓ โรงเรียนใน จังหวัดสุพรรณบุร ี
๙. การประเมินผล   แบบสอบถาม 
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเขารับการอบรม มีความรคููคุณธรรม ใชคุณธรรมนำความร ู มีทักษะการดำเนินชีวิตโดยมีคณุธรรม 
เปนเครื่องนำทาง มีจิตสาธารณะ มีภาวะผนูำ และมีจิตสำนึกในการรับใชเพ่ือนมนุษย ดำเนินชีวิตอยางไมประมาท
ขาดสติ สามารถปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคือวิถีไทยไดอยางภาคภูมิใจ  และไดสรางเครือขายกระจายความดีสู
เยาวชน อันเปนการศึกษาและเจริญรอยตามพระจริยาวัตรอันงดงาม ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .../ชื่อโครงการ 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  “หมบูานรักษาศีล ๕” 
แผนงาน  อนุรักษ  สงเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
กลมุงาน  สงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
สนองตอยุทธศาสตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
ผรูับผดิชอบ   นางสาวสุดธิดา  ธัญรัตนศรีสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
  จากสถานการณบานเมืองในหวงเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมาย เชน การ
กระทำผิดกฎหมาย ปญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การระบาดของสิ่งเสพติดและ
อบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลานี้ลวน
เกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม อันจะสงผลใหสังคมเกิดความขัดแยง  
  คณะสงฆ โดย เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผปูฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริ
ที่ จะเสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบ สันตสิุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
โดยใหพุทธศาสนิกชนไดนอมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับ คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการใหทุกภาคสวน ในประเทศรวมมือกัน
ดำเนินการสรางความปรองดองสมานฉันทและทำใหประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว 
หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศกาวไปขางหนาอยางปลอดภัยยั่งยืน  สำนักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ในฐานะหนวยงานราชการที่มีภารกิจในการสงเสริมใหสังคมไทย มีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนาจึงไดกำหนดกิจกรรมในการสนับสนุน สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยไดนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเนนการรณรงค 
สงเสริม และสนับสนุนใหมี “หมูบานรักษาศีล ๕” ขึ้นในทุกสวนของประเทศ ตามดำริที่เจาประคุณสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารยไดประทานโอวาทไว ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่มอบหมาย
ภารกิจใหสวนราชการสรางความปรองดองสมานฉันท แกประชาชนในชาติ  โดยกำหนดพื้นที่เปาหมายในการ
ดำเนินการพรอมกันทั้ง ๗๖ จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             /๒. วัตถุประสงค…. 



 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความมั่นคงความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนในประเทศ 
๒.๒ เพือ่สงเสริมใหประชาชนไดนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดำเนินชีวิต

อยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
๒.๓ เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและสรางความตระหนักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ใหเปนสถาบันหลักของประเทศอยางมั่นคง 
๒.๔ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ ภาครัฐ และภาค

ประชาชนท่ีเก่ียวของ 
๓. เปาหมาย 

๑. มีอัตราการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
เพ่ิมขึ้น 

๒. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ หมบูานรักษาศีล ๕ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
๓.พระสงฆ ศาสนบุคคล และชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรตูามหลักศีล ๕                

และหลักพุทธธรรม 
๔. เกิดภาคีเครือขายคณะสงฆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชน                     

ในการรักษาศีล ๕ และการดำเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
๕. มกีารจัดกิจกรรมการรักษาและเผยแผหลักศีล ๕ ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
๖. มีความรตูามหลักศีล ๕ และหลักพุทธธรรม และมีการเผยแผในสังคมอยางกวางขวาง 
 

๔. ขั้นตอนการดำเนินการ 
  ๔.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ รณรงค เชิญชวน ใหพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป                     
เห็นคุณคาของการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ และนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
  ๔.๒ รับสมัครอาสาสมัครปกปองพระพุทธศาสนา 
  ๔.๓ จัดตั้งองคกรเครือขายอาสาปกปองพระพุทธศาสนาในทุกหมูบาน/ชุมชน 
  ๔.๔ จัดกิจกรรมตามภารกิจของหนวยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 
  ๔.๕ ติดตามประเมินผลและรายงานผลหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๕. งบประมาณ  - 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 
๖. ความคาดหวัง  

๖.๑ มีอัตราการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน            
เพ่ิมขึ้น 

๖.๒ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการฯ หมูบานรักษาศีล ๕ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๓ พระสงฆ ศาสนบุคคล และชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรตูามหลักศีล ๕                  

และหลักพุทธธรรม 
/๖.๔ เกิดภาคี.. 



 
 

 
๖.๔ เกิดภาคีเครือขายคณะสงฆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชน                 

ในการรักษาศีล ๕ และการดำเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 
๖.๕ มีการจัดกิจกรรมการรักษาและเผยแผหลักศีล ๕ ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
๖.๖ มีความรูตามหลักศีล ๕ และหลักพุทธธรรม และมีการเผยแผในสังคมอยางกวางขวาง 

 
๗. การประเมินผล   
  มีการเพ่ิมข้ึนของหมูบานรักษาศีล ๕ ตนแบบ จังหวัดละ ๒ หมูบาน และมีหมูบานตนแบบในระดับ
อำเภอ ๆ ละ ๑ หมูบาน 
 
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๘.๑ ประชาชนมีความตระหนัก รักปกปอง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
ซึ่งจะสงผลใหประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน 
  ๘.๒ ประชาชนมีความรักความเขาใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มีความเอ้ือเฟอ  
เปนสังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๘.๓ วัดเปนศูนยกลางของชุมชนในการสงเสริมและสรางสิ่งที่เปนคุณประโยชนแกชุมชนและ 
ใหความชวยเหลือสงเคราะหประชาชนในดานตาง ๆ ที่จำเปนแกการดำรงชีวิต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี.๒๕๖๒ "แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี" . 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.๒๕๖๒ "แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ" .              

 "สภาพทั่วไปของจังหวัด,วิสัยทัศน,แผนพัฒนาประจำป จังหวัดสุพรรณบุรี" ๒๕๖๒ .  [ระบบ
ออนไลน].  แหลงที่มา http://www.suphanburi.go.th  (๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓). 

 "วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร,ภารกิจ/อำนาจหนาที ่สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ".  ๒๕๖๒.  [ระบบ
ออนไลน].    แหลงที่มา  http://www.onab.go.th  (๒๗ มกราคม ๒๕๖๓). 

 "วิสัยทัศน/ยุทธศาสตร,ภารกิจ/อำนาจหนาที ่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุร"ี.  ๒๕๖๒.  
[ระบบออนไลน].   แหลงที่มา  http://www.spb.onab.go.th  (๒๗ มกราคม ๒๕๖๓). 

   


