แผนปฏิบัติราชการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีงบประมาณ 2564

คานา
ในการปฏิบัติราชการ ทุกหน่วยงานจาเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อเป็นแบบแผน
และแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงาน
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2564 ขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ธันวาคม 2563
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

ส่วนที่ 1
สภาพปัจจุบัน
คาขวัญจังหวัดสิงห์บุรี
“สิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจาปี”
จังหวัดสิงหบุรี ตั้งอยู ทางภาคกลางตอนบน ระหวางเสนละติจูด 14 องศา 43 ลิปดา ถึง 15 องศา
6 ลิ ป ดาเหนื อ เสนลองติ จู ด ที่ 100 องศา 11 ลิ ป ดา ตะวั น ออก อยู ห างจากกรุ ง เทพมหานคร ประมาณ
142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันออก ติดอาเภอบานหมี่ อาเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต ติดอาเภอไชโย อาเภอโพธิ์ทอง และอาเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
ทิศตะวันตก ติดอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสิงหบุรี แบงการปกครองออกเปน 6 อาเภอ 43 ตาบล 364 หมูบ าน 13 ชุมชน โดยมีอาเภอ
ดังนี้
1. อาเภอเมืองสิงหบุรี มี 8 ตาบล 58 หมูบาน 13 ชุมชน
2. อาเภออินทรบุรี มี 10 ตาบล 105 หมูบาน
3. อาเภอพรหมบุรี มี 7 ตาบล 42 หมูบาน
4. อาเภอบางระจัน มี 8 ตาบล 77 หมูบาน
5. อาเภอทาชาง มี 4 ตาบล 23 หมูบาน
6. อาเภอคายบางระจัน มี 6 ตาบล 59 หมูบาน
การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จานวน
2 แหง เทศบาลตาบล จานวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตาบล จานวน 33 แหง

ภารกิจ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอานาจหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และทานุบารุง ส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งให้
การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในระดับจังหวัด โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกาหนดวิทยะฐานะผู้สาเร็จวิชาทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
3. ดาเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
4. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทานุบารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
5. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง
6. ทานุบารุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
7. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มอบหมายในระดับจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐาน
วัดในจั งหวัด สิ งห์ บุ รี ขึ้น กับ เขตปกครองคณะสงฆ์ภ าค 3 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ข้อมูล
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ดังนี้
๑. ข้อมูลวัดแยกตามรายอาเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

อาเภอ

จานวนวัด

รวม

เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน

มหานิกาย
36
44
28
34
7
21

ธรรมยุต
10
2
1
1

36
53
30
35
7
22

รวม

170

14

184

2. พระภิกษุ – สามเณรแยกตามสังกัดเป็นรายอาเภอ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน
รวม

มหานิกาย
ภิกษุ
297
249
227
191
98
150
1,212

สามเณร
48
81
2
19
89
10
249

ธรรมยุติ
ภิกษุ
0
65
8
3
0
3
79

สามเณร
0
226
0
4
0
0
230

รวม
345
621
237
217
187
163
1,770

3. ข้อมูลที่พักสงฆ์แยกตามรายอาเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

อาเภอ

จานวน

เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน

2
3
3
1
2
3

รวม

14

4. จานวนวัดร้าง
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน
รวม

จานวนวัด
45
22
32
34
20
18
171

ไร่
208
158
587
351
301
143
1,748

จานวนพื้นที
งาน
3
2
2
0
2
1
10

วา
14
18
52
4
23
18
129

ผู้เช่า
79
144
56
230
235
85
829

พระบัณฑิตเผยแผ่

พระวิปัสสนาจารย์

พระสอนบาลี

พระสอนธรรม

พระปริยัต์นิเทศก์

4
3
7

24
30
13
24
9
19
119

1
1

10
10
5
4
5
3
37

1
1
2

3
7
7
5
3
10
35

8
3
3
14

6
10
2
4
4
1
27

2
1
1
1
5

รวม

พระธรรมฑูต

เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน
รวมทั้งสิ้น

พระจริยานิเศก์

๑
๒
๓
๔
๕
๖

อาเภอ

พระสอนศิลธรรม

ที่

พระนักเทศน์

5. บุคลากรทางศาสนาแยกตามภารกิจเป็นรายอาเภอ

58
61
30
39
26
33
247

6. จานวนสถานศึกษา
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6

เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน
รวม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
4
1
5

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี
1
1

7. จานวนหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
พรหมบุรี
บางระจัน
ท่าช้าง
ค่ายบางระจัน
รวม

จำนวนหน่วยอบรมประชำชนประจำ
ตำบล
7
8
5
4
3
3
30

จำนวนสำนัก
ปฏิบัติธรรม
3
2
3
3
2
4
17

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของจังหวัดสิงห์บุรี
จุดแข็ง
1. มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็น
องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
2. มี กฎหมายคณะสงฆ์ และนโยบายรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนากาหนดไว้ชัดเจน
3. มีองค์กรปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง เช่น
พระ
นักเผยแผ่ พระธรรมทูต พระจริยานิเทศ
พระ
อริ ย สงฆ์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พระนั ก เผยแผ่ ที่ ป ระชาชน
เคารพนับถือ
4. มีวัดที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอบรม
5. มีศาสนสถาน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
มีศาสนธรรมที่ชัดเจน
โอกาส
๑.สถาบั น พระพุ ท ธศาสนาในจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
๒. มีวัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน ตาบล
3 . มี เ ค รื อ ข่ า ย ที่ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กร
เครื อ ข่ า ยทางพระพุ ท ธศาสนา องค์ ก รเอกชน
ประชาชนเครือข่าย เห็นความสาคัญและมีส่วนร่วม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร
พระพุทธศาสนา
5. ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย
เอื้อต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จุดอ่อน
1. ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยึ ด ถื อ ศาสนาบุ ค คลและ
พิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมคาสอน
2. วิ ถี ชี วิ ต ของสั ง คมปั จ จุ บั น ท าให้ ค รอบครั ว และ
ชุมชนอ่อนแอ ละเลยต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่อง
3. บุคลากรผู้ทาหน้าที่เผยแผ่มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
พุทธศาสนิกชน

อุปสรรค
1. วัดยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของ
ชุมชนอย่างแท้จริง
2. การศึกษาสงฆ์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
3. อุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากปั ญ หาเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมโลกาภิวัตน์ ตลอดทั้งสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์
4. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย ท าให้ แ ผนและการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปไม่
ต่อเนื่อง
5. ขาดงบประมาณสนับสนุน

ความต้องการของคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ คือ
1. ต้องการได้รับการสนับสนุนจากสานักงานพระพุทธสานาจังหวัดในทุกๆ ด้าน
2. ต้องการส่งเสริมการบริหารจัดการวัด
3. ต้องการส่งเสริมศาสนพิธี การส่งเสริมศาสนธรรมและศาสนทายาท
4. ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการศาสนศึกษาทุกแผนก ทั้งปริยัติธรรมแผนกสามัญ ปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลี

นโยบายรัฐบาลและประเด็นนโยบาย
1. นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ข้อ 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบแลการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล
ประขาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้นทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสั นติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
3. กรอบนโยบายสาคัญของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐมีเป้าประสงค์เพื่อให้พระพุทธศาสนา ยังเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95 นับถือมาช้า
นาน โดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักธรรมในการสร้างศีลธรรม ปัญญา และความ
เข้มแข็งของคนในชาติมาตลอด ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศไทย สามารถสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ประชาชนมี คุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดี ภ ายใต้ ห ลั ก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนาระดับโลก จึงได้กาหนดแนวนโยบายของรัฐ

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์
“สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีเป็นองค์กรหลักในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและ
พัฒนางานคณะสงฆ์สู่ความเป็นเลิศ ประชาชนเป็นสุขด้วยหลักพุทธธรรม”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสนับสนุนงานคณะสงฆ์ในภารกิจ 6 ด้าน (ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา
ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์)
3. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
4. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ค่านิยม
มุ่งมั่น เต็มใจ ให้บริการ และสนองงานคณะสงฆ์
เป้าประสงค์
๑. สนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีให้มีความเจริญรุ่งเรือง
2. พั ฒ นาการศึ ก ษา การเผยแผ่ บุ ค ลากรทางศาสนา เครื อ ข่ า ยการเผยแพร่ ให้ มี ศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3. สนับสนุนการทานุ บารุง รักษาและพัฒนาวัดและศาสนสมบัติให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. นาหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนสถาน และศาสนสมบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้เป็นองค์กรในการให้บริการที่ดี และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
3. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเนื่องในวโรกาสสาคัญ
4. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
5. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านพระปริยัติธรรม
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการนิ เทศ ติดตาม กากับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรีย น
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
– บาลี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวั ด ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางรวมจิ ต ใจในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
2. โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องวันมาฆบูชาประจาปี 2564
3. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจาปี 2564
4. โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจาปี 2564
5. โครงการพัฒนาวัดสู่เกณฑ์มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนสถาน และศาสนสมบัติ
กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศาสนสถาน และศาสนสมบัติให้มีความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (พระอารามหลวง)
2. โครงการปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
3. โครงการจั ด ท าผั ง รวมและแผนที่ ท้ า ยสั ญ ญาเช่า ที่ ดิ น วัด ร้ า งและที่ ดิ น ศาสนสมบั ติก ลาง
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาศาสนสถาน และศาสนสมบัติ
5. โครงการติดตามค่าธรรมเนียมและเงินบารุงศาสนสมบัติ
6. โครงการสารวจ รวบรวม จัดทาฐานข้อมูลวัดเพื่อการส่งเสริมสืบสานต่อยอดและพัฒนา
อย่างยั่งยืน
7. โครงการอุดหนุนการดาเนินงานสานักปฏิบัติธรรม
8. โครงการอุดหนุนการดาเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้เป็นองค์กรในการให้บริการที่ดี และสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
3. โครงการ 5 ส สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
4. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 3
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
2. โครงการพัฒนาองค์สู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
บุคลากรสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สิงห์บุรีได้รับการพัฒนา จานวน 10 คน
1. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจานวน 1 แผน
2. มีแผนการควบคุมภายใน จานวน 1 แผน
3. มีมาตรการประหยัดพลังงาน จานวน 1
มาตรการ
3. โครงการ 5 ส สานักงาน
ดาเนินการจัดทาวันทาความสะอาดใหญ่
พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 2 ครั้ง
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
มีฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 1 ฐาน
5. โครงการติดตามประเมินผลการ
ได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ
ราชการและรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี
6. โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสวดมนต์
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
จานวน 25,000 คน
7. โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน วัดจัดกิจกรรมเป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด
วันมาฆบูชา ประจาปี 2564
จานวน 1 วัด และเป็นศูนย์กลางระดับ
อาเภอ จานวน 6 วัด
8. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วัดจัดกิจกรรมเป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด
วันวิสาขบูชา ประจาปี 2564
จานวน 1 วัด และเป็นศูนย์กลางระดับ
อาเภอ จานวน 6 วัด
9. โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน วัดจัดกิจกรรมเป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด
วันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2564
จานวน 1 วัด และเป็นศูนย์กลางระดับ
อาเภอ จานวน 6 วัด
10. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่ พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
พระพุทธศาสนา
ปฏิบัติธรรม จานวน 100 รูป/คน
11. โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
นักเรียน เยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
จานวน 500 คน
12. โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 500 คน

งบประมาณ
30,000
ไม่มี

3,000
ไม่มี
4,000
30,000
150,000
150,000
150,000
100,000
100,000
130,000

โครงการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
งบประมาณ
13. โครงการส่งเสริม และสนับสนุน
1. สานักเรียนได้รับการสนับสนุน
2,321,420
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จานวน 124 แห่ง
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระ
ปริยัติ-ธรรม แผนกธรรม-บาลี ได้รับการ
สนับสนุน จานวน 47 รูป
3. สนามสอบได้รับการสนับสนุน
จานวน 22 แห่ง
14. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่ได้รับ
ดาเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการ
การสนับสนุนการดาเนินงาน
เผยแผ่
จานวน 30 รูป
15. โครงการนิเทศ ติดตาม กากับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
24,000
คุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม กากับ คุณภาพเพื่อ
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษา
จานวน 5 โรงเรียน
16. โครงการสร้างความปรองดอง
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ได้รับการตรวจ 120,000
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
เยี่ยม และติดตามประเมินผล
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
จานวน 2 หมู่บ้าน
จังหวัดสิงห์บุรี
17. โครงการปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัด พระอารามหลวง ได้รับการปฏิสังขรณ์และ 460,000
วัด (พระอารามหลวง)
พัฒนา จานวน 3 วัด
18. โครงการปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนา วัด ได้รับการปฏิสังขรณ์และพัฒนา
528,000
วัด
จานวน 8 วัด
19. โครงการพัฒนาวัดสู่เกณฑ์มาตรฐาน
วัดได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ประจาปี
ไม่มี
ประจาปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 2563 จานวน 130 วัด
20. โครงการจัดทาผังรวมและแผนที่ท้าย ที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลางได้รับ
60,000
สัญญาเช่าที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติ การจัดทาผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญา
กลาง
21. โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ มีฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาศาสน
ไม่มี
เกี่ยวกับพัฒนาศาสนสถาน และศาสนสมบัติ สถาน และศาสนสมบัติ จานวน 1 ฐาน
22. โครงการติดตามค่าธรรมเนียมและเงิน ติดตามค่าธรรมเนียมและเงินบารุง
ไม่มี
บารุงศาสนสมบัติ
ศาสนสมบัติ จานวน 745 ราย

ส่วนที่ 4
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน
- ศึกษาดูงาน
2. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ
- จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
- การควบคุมภายใน
- จัดทามาตรการประหยัดพลังงาน
3. โครงการ 5ส สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
5 โครงการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ
6. โครงการสวดมนต์เพื่อความ
เป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
2564
- ประชุมคณะทางาน
- สวดมนต์ข้ามปี และทาบุญปีใหม่
- ติดตามและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน
7. โครงการนิเทศ ติดตาม กากับ
คุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ
- ออกนิเทศ ติดตามฯ
- สรุปและจัดทารายงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันมาฆบูชา
9. โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา
10. โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา
11. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
12. โครงการ “หนึ่งใจ...ให้
ธรรมะ”
13. โครงการปฏิบัติธรรม
ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
14. . โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
15. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
พระธรรมทูตและบุคลากร
การเผยแผ่
16. โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
17. โครงการปฏิสังขรณ์วัดและ
การพัฒนาวัด (พระอารามหลวง)
18. โครงการปฏิสังขรณ์วัดและ
การพัฒนาวัด
19.โครงการพัฒนาวัดสู่เกณฑ์
มาตรฐาน ประจาปีงบประมาณ
2564

ไตรมาสที่ 1
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โครงการ/กิจกรรม
20. โครงการจัดทาผังรวมและ
แผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง
และที่ดินศาสนสมบัติกลาง
21. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาศาสนสถาน และศาสนสมบัติ
22. โครงการติดตาม
ค่าธรรมเนียมและเงินบารุง
ศาสนสมบัติ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.
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เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

คณะทางาน
1. นางสาวจันทิรา เคหะนาค
2. นางสมบัติ พงษ์พรต
3. นางการะเวก วนดิลกรัตน์
4. นายอนุวัตร์ มีสุวรรณ์
5. นางวัชลี โพธิ์ชะคุ้ม
6. นางสาวณัฏฐนันท์ ตาบโกไสย์

*************
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

