ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี 2559

สถานที่ดําเนินการ

มิติภายนอก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบให้มั่นคงยั่งยืน
1. สถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลําปางมีความเจริญมั่นคง

1 จํานวนวัด/วัดร้าง/ที่พักสงฆ์ได้รับการ
อุดหนุนบูรณะและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการวัดร้าง

1. ยกฐานะ บูรณะ พัฒนา
ศาสนสถานและศาสนสมบัติ

กิจกรรมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะ
ปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
กิจกรรมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและ
ปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง
กิจกรรมเสนอขอรับเงินอุดหนุนให้แก่วัด
ประสบวินาศภัย
กิจกรรมขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อ
สร้างวัด
กิจกรรมเสนอขออนุญาตสร้างวัด/ตั้งวัด
กิจกรรมเสนอขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
โครงการสวนสมุนไพรในวัด
กิจกรรมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.
2559-2562) สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลําปาง
กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง ประจําปี
2559

3,585,000

พศจ.ลําปาง

1,100,000

พศจ.ลําปาง

1,000,000

วัดที่ประสบภัย

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

76,000

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

2 ร้อยละของจํานวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และ
รักษาเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัดของ
3 ร้อยละของจํานวนวัดที่มีฐานข้อมูล
ศาสนสมบัติของวัดครบถ้วน
4 ร้อยละของจํานวนวัดที่มีข้อมูล
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่
กําหนด
2. ดูแลรักษา ทํานุบํารุงและ
1 จํานวนวัด/วัดร้าง/ที่พักสงฆ์ได้รับการ 2.ดูแลรักษา ทํานุบํารุงและ
อุดหนุนบูรณะและส่งเสริมสนับสนุน จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติ
จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
กิจการวัดร้าง
กลาง
3. บูรณะพัฒนาวัดและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ให้เข้มแข็ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี 2559

กิจกรรมจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ระดับบุคคล)
กิจกรรมจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2558
กิจกรรมตรวจประเมินวัดตามเกณฑ์และ
คัดเลือกวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาวัด
กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติของ
วัด
กิจกรรมข้อมูลวัดที่มีรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานที่กําหนด

-

กิจกรรมเสนอขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมี
พระสงฆ์
โครงการขอออกโฉนดที่ดินวัด/วัดร้าง

กิจกรรมรังวัด สอบเขต ระวังชี้แนวเขต
ที่ดินวัด/วัดร้าง
5 จํานวนรายในการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัด 3. จัดประโยชน์วัดร้างและ
กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บค่าเช่าที่ดิน
ร้าง
ศาสนสมบัติกลาง
วัดร้าง
โครงการจัดทําทะเบียนผู้เช่าวัดร้าง
และศาสนสมบัติกลาง
6 ร้อยละของจํานวนบุคลากรทาง
4. ส่งเสริม อุปถัมภ์กิจการคณะ กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนนิตยภัตให้แก่
พระพุทธศาสนาได้รับการอุดหนุน
สงฆ์ให้เข้มแข็ง
พระสังฆาธิการ
อุปถัมภ์

สถานที่ดําเนินการ
พศจ.ลําปาง

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

50,000

วัด/วัดร้าง
วัด/วัดร้าง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

19,819,200

พศจ.ลําปาง

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

7 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
ดําเนินการจัดการได้ตามมาตรฐานงาน
ที่กําหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการตอบสนองและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนได้ตามมาตรฐานงานที่กําหนด

รวม

งบประมาณ
ปี 2559
-

สถานที่ดําเนินการ
พศจ.ลําปาง

25,630,200

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาและทํานุบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง
1. บุคลากรทางพระพุทธศาสนามี
ความรู้ทักษะสามารถเผยแผ่
หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง

8 จํานวนบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
ได้รับการพัฒนา/ถวายความรู้

1. เพิ่มความรู้ทักษะที่จําเป็น
ให้แก่บุคลากรทางพระพุทธ
ศาสนา

2. พุทธศาสนิกชนและพระภิกษุ
9 ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่สําเร็จ
สามเณร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
การศึกษา

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริมให้คณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนได้รับการศึกษา
อย่างน้อยขั้นพื้นฐาน

10 ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน สมศ.

รวม

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งจัดหาสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ต้านภัยยาเสพติด" จังหวัด
กิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
กิจกรรมจัดสรรเงินงบประมาณการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
โครงการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
กิจกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
กิจกรรมติดตาม/ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ธรรมสนามหลวง
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจําปี
กิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา

133,000

3,940,000

38,400

36,308,669

30,000
50,000

40,500,069

พศจ.ลําปาง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
พศจ.ลําปาง

วัดที่เป็นสนามสอบธรรม
สนามหลวง
ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระ
แก้วดอนเต้าฯ
พศจ.ลําปาง

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี 2559

สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา
1. พุทธศาสนิกชนเข้าถึง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทําให้สังคมมีสุขด้วยหลักธรรม
2. เพิ่มศาสนทายาทร่วมสืบสาน
พระพุทธ ศาสนาให้มีความมั่นคง

3. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งภูมิ
ปัญญา และเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

4. องค์กรเครือข่าย
พระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง

11 เยาวชน ประชาชนและข้าราชการมี 1. ส่งเสริมการเผยแผ่และการใช้ โครงการสวดมนต์ข้ามปี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนํา
หลักธรรมในการดํารงชีวิต
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ
หลักธรรมไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัว
อบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปี 2559
โครงกาส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในทุกหมู่บ้าน จังหวัดลําปาง
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด
12 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมทาง
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็น โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาและ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาและทําบุญระหว่างพรรษา
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
โครงการตรวจเยี่ยมสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด
13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
กิจกรรมจัดทําและดําเนินการตาม
ตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
14 จํานวนครั้งในการมีส่วนร่วมกับองค์กร 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร กิจกรรมทําบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ในวัน
เครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม
สําคัญของชาติและวันสําคัญทาง
เครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
15 จํานวนพระสงฆ์และชาวต่างชาติที่เข้า
มาศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรม
รวม

15,000

วัดพระแก้วดอนเต้าฯ

130,000

วัดบรรพตสถิต

150,000

โรงเรียนเสริมงามวิทยา

490,000

ทุกอําเภอ

100,000

โรงเรียน/สํานักปฏิบัติธรรม

200,000

วัดบ้านใหม่ อ.วังเหนือ

150,000

วัดพระแก้วดอนเต้าฯ

20,000

สํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดลําปาง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

120,000
-

วัดพระแก้วฯ และทําบุญ
วันพระ 5 วัด

-

พศจ.ลําปาง

โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร

-

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

กิจกรรมการคุ้มครองพระสงฆ์
ต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาในประเทศ

-

พศจ.ลําปาง

1,375,000

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี 2559

สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
1. สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ

16 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. สนองงานคณะสงฆ์และ
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
บริการประชาชนด้วยจิตบริการ ผู้รบั บริการต่อการให้บริการของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

-

พศจ.ลําปาง

กิจกรรมมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ

-

พศจ.ลําปาง

กิจกรรมมาตรการประหยัดน้ําใน
หน่วยงานภาครัฐ

-

พศจ.ลําปาง

15,000

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

10,000

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

มิติภายใน

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
4. สร้างความโปร่งใส เปิดเผย
จัดระบบองค์กรให้เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อน พระพุทธศาสนา
มั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้
ด้วยหลักพุทธธรรม

17 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 2. บริหารจัดการองค์กรให้มี
งบประมาณ
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน และประโยชน์สูงสุด
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
19 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดน้ํา

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ
2. บุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม
20 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เป็นมืออาชีพ
บุคลากร
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
4. สร้างความโปร่งใส เปิดเผย
21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาข้อมูล
จัดระบบองค์กรให้เป็นกลไกใน
สารสนเทศ
การขับเคลื่อน พระพุทธศาสนาให้
มั่นคง ยั่งยืน สังคมมีสุขด้วยหลัก
พุทธธรรม
22 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์การ

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี โครงการพัฒนาบุคลากร
ความรู่คู่คุณธรรม เรียนรู้เป็นทีม
ดํารงตนด้วยหลัก พุทธธรรม
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล
ถูกต้อง ทันการณ์ เข้าถึงง่าย
กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ พศจ.
ลําปาง
5. จัดการบริหารองค์กรด้วย
โครงการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
หลักธรรมและหลักธรรมาภิบาล โครงการปรับปรุงอาคารและรั้ว พศจ.
ลําปาง

748,000 อาคารปฏิบัติงาน พศจ.ลําปาง

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงห้องประชุมและรั้ว
ด้านข้าง พศจ.ลําปาง
โครงการปรับปรุงห้องน้ํา พศจ.ลําปาง
โครงการปรับปรุงพื้นทางเท้าพร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ด้านข้างอาคาร พศจ.ลําปาง
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุด้านหน้า
พศจ.ลําปาง
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ พศจ.
ลําปาง
กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

23 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน

งบประมาณ
ปี 2559

สถานที่ดําเนินการ

430,000 ห้องประชุมใหญ่ พศจ.ลําปาง
154,300

ห้องน้ํา พศจ.ลําปาง

136,700
-

พื้นทางเท้าอาคารปฏิบัติงาน
พศจ.ลําปาง
อาคารเก็บพัสดุ พศจ.ลําปาง

-

โรงจอดรถ พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

รวม

1,494,000

รวมทั้งสิ้น

68,999,269

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เป้าประสงค์

