2. งบเงินอุดหนุน : โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงการ/กิจกรรม/งาน

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์

เงินงบประมาณ
2562

แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิตที่ 1 : ด้านการทํานุบํารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1 กิจกรรมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

วัดได้รับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

6,404,000

พศ.

จุไรรัตน์

2 กิจกรรมเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดพระ
เสนอขอและโอนเงินอุดหนุนฯ พระอารามหลวงให้แก่
อารามหลวง
วัดเป้าหมาย
3 กิจกรรมเสนอขอรับเงินอุดหนุนให้แก่วัดประสบวินาศภัย เสนอขอรับเงินอุดหนุนให้แก่วัดประสบวินาศภัย

วัดได้รับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระ
อารามหลวง
วัดที่ประสบภัยพิบัติได้รับเงินช่วยเหลือ

600,000

พศ.

จุไรรัตน์

213,955

พศ.

จุไรรัตน์

4 กิจกรรมขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดให้แก่ที่พักสงฆ์

ที่พักสงฆ์ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด

พศจ.ลําปาง

ธีรเทพ

5 กิจกรรมเสนอขออนุญาตสร้างวัด/ตั้งวัด
6 กิจกรรมเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
7 โครงการสวนสมุนไพรในวัด

เสนอขออนุญาตสร้างวัด/ตั้งวัดให้แก่ที่พักสงฆ์
เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัด
ออกตรวจติดตามโครงการสวนสมุนไพรในวัด

วัดได้รับอนุญาตและประกาศให้สร้างวัด/ตั้งวัด
วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วัดดําเนินการสวนสมุนไพรได้

พศจ.ลําปาง
พศจ.ลําปาง
พศ.

ธีรเทพ
ธีรเทพ
จุไรรัตน์

8 กิจกรรมจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมีแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน

-

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

9 กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
10 กิจกรรมรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2561

จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
1จัดทําเอกสารการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

-

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

11
12
13
14
15

เก็บรวมรวมและจัดทําฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร
รวบรวมข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด
กิจกรรมเสนอขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์
ขอออกโฉนดที่ดินวัด/วัดร้าง
นําชี้รังวัด/สอบเขต/ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัด/วัดร้าง
ร่วมกับ จนท.ที่ดิน

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมี
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมี
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร
วัดจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ถูกต้อง
วัดร้างได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์
โฉนดที่ดินวัด/วัดร้าง
วัด/วัดร้างมีแนวเขตที่ชัดเจนแน่นอน

-

พศจ.ลําปาง
พศจ.ลําปาง
พศจ.ลําปาง
พศ./จอว.
พศจ./จอว.

ฉันทนา
ชัยวัฒน์
ชัยวัฒน์

กิจกรรมจัดทําข้อมูลพระภิกษุสามเณร
กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลวัดที่มีรายงานบัญชีรายรับ
รายจ่
าย
กิจกรรมเสนอขอยกวั
ดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์
โครงการขอออกโฉนดที่ดินวัด/วัดร้าง
กิจกรรมรังวัด สอบเขต ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัด/วัดร้าง

110,000

ธีรเทพ ชัยวัฒน์
ธีรเทพ ชัยวัฒน์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
16 กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
ติดตามผู้เช่าและจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์

เงินงบประมาณ
2562

แหล่งเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ลดหนี้ค้างชําระ/รับชําระค่าเช่าที่ดิน วัดร้าง

-

พศจ.ลําปาง

ชัยวัฒน์

-

พศจ.ลําปาง

ชัยวัฒน์

18 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนนิตยภัตให้แก่พระสังฆาธิการ เสนอขอเงินนิตยภัยให้แก่พระสังฆาธิการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมี
ทะเบียนผู้เช่าวัดร้างใช้ในการบริหารงาน
พระสังฆาธิการได้รับเงินนิตยภัต

19,422,000

พศ.

จุไรรัตน์

19 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนให้แก่พระธรรมฑูตฝ่าย
บริหาร/ปฏิบัติการ และพระบัณฑิตเผยแผ่
20 กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนให้แก่พระจริยนิเทศ

พระธรรมฑูตและพระบัณฑิตเผยแผ่ได้รับเงิน
อุดหนุนประจําปี
พระจริยนิเทศได้รับเงินอุดหนุนประจําปี

620,000

พศ.

จุไรรัตน์

24,000

พศ.

จุไรรัตน์

-

พศจ.ลําปาง

สุเมธ

พศจ.ลําปาง

สุเมธ

4,975,400

พศ.

กัลยารัตน์

33,441,982

พศ.

กัลยารัตน์

17 โครงการจัดทําทะเบียนผู้เช่าวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง จัดทําทะเบียนผู้เช่าวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

เสนอขอรับเงินอุดหนุนให้แก่พระธรรมฑูตและพระ
บัณฑิตเผยแผ่
เสนอขอรับเงินอุดหนุนให้แก่พระจริยนิเทศ

21 กิจกรรมการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อสถานการณ์

ดําเนินการชี้แจงประเด็นสําคัญให้ทันภายใน
กําหนดเวลาต่อ พศ.
22 กิจกรรมการจัดการเรื่องเสื่อมเสียต่อพระพุทธ ศาสนาที่ ดําเนินการจัดการเรื่องเสื่อมเสียต่อพระพุทธ ศาสนาที่
ปรากฏทางสื่อสังคม
ปรากฏทางสื่อสังคม

ประเด็นสําคัญได้รับการตรวจสอบและชี้แจง
ข้อเท็จจริงทันภายในกําหนด
จัดการเรื่องเสื่อมเสียต่อพระพุทธ ศาสนาที่
ปรากฏทางสื่อสังคมให้ได้ข้อยุติ

รวม

27,393,955

ผลผลิตที่ 2 : ด้านการศึกษา
23 กิจกรรมจัดสรรเงินงบประมาณการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม-บาลี
24 กิจกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา

จัดสรรเงินงบประมาณการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นรายเดือน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณการศึกษาฯ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม กํากับ
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประจําปี 2562
26 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
27 กิจกรรมติดตาม/ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

การติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา

ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหา/อุปสรรคเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น

43,200

พศ.

กัลยารัตน์

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการ
พัฒนาความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสอบธรรม
สนามหลวง และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค

50,000

พศ.

กัลยารัตน์

20,000

พศ.

กัลยารัตน์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
28 กิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
จัดทําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมี
ทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เงินงบประมาณ
2562

แหล่งเงิน
-

ผู้รับผิดชอบ

พศจ.ลําปาง

กัลยารัตน์

38,530,582

รวม

ผลผลิตที่ 3 : ด้านการเผยแผ่
29 โครงการสวดมนต์ข้ามปี

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

เผยแผ่หลักธรรมคําสอน

10,000

พศ.

สุเมธ

30 โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

เผยแผ่หลักธรรมคําสอน

150,000

พศ.

อนงค์

31 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2562
32 กิจกรรมการดําเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล (อ.ป.ต.) ปี 2562
33 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ประจําปี 2562
34 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสับปายะด้วยวิถี 5
ส
35 การประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้า
คณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ และเลขานุการ สมัย
สามัญ ประจําปี 2562
36 โครงการถวายความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
37 กิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
38 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่บุตร-ผู้ปกครอง

เผยแผ่หลักธรรมคําสอน

830,000

พศ.

อนงค์

ติดตามการดําเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน
ประจําตําบล (อ.ป.ต.) ปี 2562
รณรงค์/เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วย อ.ป.ต.

200,000

พศ.

บูรณี

พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ

120,000

พศ.

บูรณี

จัดกิจกรรมให้ความสุขตามหลัก 5 ส

ศาสนสถานได้รับการพัฒนาให้มีความสะอาดร่ม
รื่น ถูกสุขลักษณะ
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา
ความรู้

100,000

พศ

อนงค์

-

พศจ.ลําปาง

สุเมธ

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานของ พศจ. บุคลากรทางพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา
แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา
ความรู้
จัดทําข้อมูลสารสนเทศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีข้อมูล
บุคลากรทางด้านการเผยแผ่
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ

50,000

พศจ.ลําปาง

อนงค์

-

พศจ.ลําปาง

อนงค์

150,000

พศ.

บูรณี

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา

39 โครงการตรวจเยี่ยมสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด

ออกตรวจเยี่ยมสํานักปฏิบัติธรรม

สํานักปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

20,000

พศ.

อนงค์

40 โครงการเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล

จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์

ประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันของชาติ

36,000

พศจ.ลําปาง

อนงค์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
41 กิจกรรมจัดทําและดําเนินการตามแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัดลําปาง

42 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมี
แผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
ลําปาง ประจําปี 2561
พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามหลักศีล 5

รณรงค์/เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนงดเหล้าช่วง
เข้าพรรษา
43 กิจกรรมการคุ้มครองพระสงฆ์ต่างประเทศที่เข้ามาศึกษา จัดทําทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์และชาวต่างชาติที่เข้ามา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางมี
ในประเทศ
ศึกษาหลักธรรม
ทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์และชาวต่างชาติที่เข้ามา
ศึกษาหลักธรรมในประเทศไทย
รวม

เงินงบประมาณ
2562

แหล่งเงิน
110,000

ผู้รับผิดชอบ

พศ.

อนงค์

-

พศจ./จอว.

สุเมธ

-

พศจ.ลําปาง

บูรณี

-

พศจ.ลําปาง

ฉันทนา

-

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

1,776,000

ผลผลิตที่ 4 : ด้านการบริหารจัดการ
44 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ ประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ให้บริการของสํานักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดลําปาง ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
45 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายงานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลําปาง
เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

46 กิจกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบพัสดุฯ

47 กิจกรรมมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ

กําหนดมาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูล
ดัชนี-การใช้พลังงานบนเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดกระดาษใน
หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางลดการ
ใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปางลด
ปริมาณการจัดซื้อกระดาษได้ตามเป้าหมาย
ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

-

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

-

พศจ.ลําปาง

อานัฎพงษ์

-

พศจ.ลําปาง

อานัฎพงษ์

48 กิจกรรมมาตรการประหยัดกระดาษ
49 โครงการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

ฉันทนา

50 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจั
หวัดลําปาง
51 โครงการพั
ฒนาบุคงลากร

พัฒนาเว็บไซต์ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

เว็บไซต์มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

-

พศจ.ลําปาง

อานัฎพงษ์

จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

30,000

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

52 โครงการพัฒนาองค์การ

กิจกรรม 5 ส

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

15,000

พศจ.ลําปาง

กมลรัตน์

รวม

รวมทั้งสิ้น

45,000

67,745,537

