ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ปี 2562

มิติภายนอก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
1. สถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลําปางมีความเจริญมั่นคง

1 จํานวนวัด/ที่พักสงฆ์ได้รับการอุดหนุน 1. ยกฐานะ บูรณะ พัฒนา
บูรณะและส่งเสริมสนับสนุนกิจการวัด ศาสนสถานและศาสนสมบัติ
ร้าง

กิจกรรมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะ
ปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
กิจกรรมจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและ
ปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง
กิจกรรมเสนอขอรับเงินอุดหนุนให้แก่วัด
ประสบวินาศภัย
กิจกรรมขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อ
สร้างวัด
กิจกรรมเสนอขออนุญาตสร้างวัด/ตั้งวัด
กิจกรรมเสนอขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
โครงการสวนสมุนไพรในวัด

2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร

กิจกรรมจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) สํานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดลําปาง
กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง ปี 2562
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2561
กิจกรรมจัดทําข้อมูลพระภิกษุสามเณร

6,404,000
600,000
213,955
110,000
-

-

สถานที่ดําเนินการ

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

3 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชี
รายรับ-รายจ่าย
2. ดูแลรักษา ทํานุบํารุงและ
1 จํานวนวัด/ที่พักสงฆ์ได้รับการอุดหนุน 2.ดูแลรักษา ทํานุบํารุงและ
จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
บูรณะและส่งเสริมสนับสนุนกิจการวัด จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติ
ร้าง
กลาง
3. บูรณะพัฒนาวัดและส่งเสริม
กิจการคณะสงฆ์ให้เข้มแข็ง
4

5

6
7

กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลวัดที่มีรายงาน
บัญชีรายรับรายจ่าย
กิจกรรมเสนอขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมี
พระสงฆ์
โครงการขอออกโฉนดที่ดินวัด/วัดร้าง
กิจกรรมรังวัด สอบเขต ระวังชี้แนวเขต
ที่ดินวัด/วัดร้าง
ร้อยละของการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง 3. จัดประโยชน์วัดร้างและ
กิจกรรมเร่งรัดติดตามจัดเก็บค่าเช่าที่ดิน
ศาสนสมบัติกลาง
วัดร้าง
โครงการจัดทําทะเบียนผู้เช่าวัดร้าง
และศาสนสมบัติกลาง
ร้อยละของจํานวนบุคลากรทาง
4. ส่งเสริม อุปถัมภ์กิจการคณะ กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนนิตยภัตให้แก่
พระพุทธศาสนาได้รับการอุดหนุน
สงฆ์ให้เข้มแข็ง
พระสังฆาธิการ
กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนให้แก่พระ
ธรรมฑูตฝ่ายบริหาร/ปฏิบัติการและพระ
บัณฑิตเผยแผ่
กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนให้แก่พระจริย
นิเทศ
ร้อยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทัน
กิจกรรมการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
ต่อสถานการณ์
สถานการณ์
ร้อยละของเรื่องเสื่อมเสียต่อ
กิจกรรมการจัดการเรื่องเสื่อมเสียต่อ
พระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการ
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏทางสื่อสังคม
รวม

งบประมาณ
ปี 2562
19,422,000
620,000

24,000
-

27,393,955

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสงฆ์และบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
1. พุทธศาสนิกชนและพระภิกษุ
8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สามเณร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
การศึกษาพระปริยัติธรรม

1. ส่งเสริมให้คณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนได้รับการศึกษา

กิจกรรมจัดสรรเงินงบประมาณการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
กิจกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา

4,975,400
33,441,982

สถานที่ดําเนินการ

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

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

9 ร้อยละของพระภิกษุสามเณรที่สอบ
ผ่านนักธรรม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งจัดหาสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ
ติดตาม กํากับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ประจําปี 2562
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
กิจกรรมติดตาม/ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ธรรมสนามหลวง
กิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา

รวม

งบประมาณ
ปี 2562
43,200

50,000

20,000
38,530,582

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เผยแผ่หลักธรรมสร้างสังคมลําปางเป็นสุขด้วยพุทธธรรม
1. พุทธศาสนิกชนเข้าถึง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทําให้สังคมมีสุขด้วยหลักธรรม

2. บุคลากรทางพระพุทธศาสนามี
ความรู้ทักษะสามารถเผยแผ่
หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง

10 เยาวชน ประชาชนและข้าราชการมี 1. ส่งเสริมการเผยแผ่และการใช้ โครงการสวดมนต์ข้ามปี
หลักธรรมในการดํารงชีวิต
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนํา
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ
หลักธรรมไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัว
อบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปี 2562
กิจกรรมการดําเนินงานหน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ปี 2562
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจําปี 2562
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสับ
ปายะด้วยวิถี 5 ส
11 จํานวนบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 2. เพิ่มความรู้ทักษะที่จําเป็น
การประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะ
ได้รับการพัฒนา ถวายความรู้
จังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะ
ให้แก่บุคลากรทางพระพุทธ
อําเภอ และเลขานุการ สมัยสามัญ
ศาสนา

10,000
150,000
830,000

200,000
120,000

100,000
-

สถานที่ดําเนินการ

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

3. วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งภูมิ
ปัญญา และเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและ
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

12 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4. องค์กรเครือข่ายพระพุทธ
ศาสนามีความเข้มแข็ง

14 จํานวนครั้งในการมีส่วนร่วมกับองค์กร 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร
เครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
พระพุทธศาสนา
15 จํานวนพระสงฆ์และชาวต่างชาติที่เข้า
มาศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรม
ได้รับการคุ้มครองดูแล

โครงการถวายความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจงานของสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลําปาง
กิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
โครงการตรวจเยี่ยมสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด
โครงการเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูล
กิจกรรมจัดทําและดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

กิจกรรมการคุ้มครองพระสงฆ์
ต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาในประเทศ

รวม

งบประมาณ
ปี 2562

สถานที่ดําเนินการ

50,000

150,000
20,000
36,000

110,000

-

-

1,776,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
1. สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ

16 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. สนองงานคณะสงฆ์และ
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
บริการประชาชนด้วยจิตบริการ ผู้รบั บริการต่อการให้บริการของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง

มิติภายใน

-

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 2562

สถานที่ดําเนินการ

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
2. องค์การมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล

17 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
18 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
19 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดกระดาษ

กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดความคุ้มค่า
กิจกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
และประโยชน์สูงสุด
ระเบียบพัสดุฯ
กิจกรรมมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ
กิจกรรมมาตรการประหยัดกระดาษ

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

-

พศจ.ลําปาง

30,000

พศจ.ลําปาง

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ
3. สร้างความโปร่งใส เปิดเผย
จัดระบบองค์การให้เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้
มีความเจริญมั่นคง สังคมเป็นสุข
ด้วยหลักพุทธธรรม

20 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องค์การ

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มี โครงการพัฒนาบุคลากร
ความรู่คู่คุณธรรม เรียนรู้เป็นทีม
ดํารงตนด้วยหลัก พุทธธรรม
4. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันการณ์ เข้าถึง
ง่าย
5. จัดการบริหารองค์การด้วย
หลักธรรมและหลักธรรมาภิบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

-

กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ พศจ.
ลําปาง
โครงการพัฒนาองค์การ

-

พศจ.ลําปาง

15,000

พศจ.ลําปาง

45,000
67,745,537

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

