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๓. รายละเอียด... 

การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งานประจำ 

 การถอดบทเรียนงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม 
 
๒. บทนำ  

 ผ้าพระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือว่าผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง           
แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการองค์กรหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง
ต่าง ๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ ๑๖ พระอารามที่สงวนไว้ไม่ให้มีการขอพระราชทาน รัฐบาล โดยกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้จัดหาผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐิน ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัท
ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นแสดงความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา  และเมื่อถึง
กำหนดกฐินกาล ก็สามารถติดต่อขอรับผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐินจากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา 
เพ่ือนำไปถวาย ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทำ
บัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส่งไปยังกรมการศาสนา เพ่ือจะได้จัดทำ
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน  และส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือแจ้งให้        
สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพ่ือถวายพระราชกุศล     
ในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย นั้น 

 ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมก็เป็นส่วนราชการหนึ่งที่ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี การถวาย           
ผ้าพระกฐินพระราชทานตลอดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน            
จากกรมการศาสนานำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาเห็นสมควรว่าจะนำไปถวาย ณ พระอารามหลวงในพ้ืนที่
จังหวัดใด ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เสนอตามบัญชีรายชื่อพระอารามหลวงที่กรมการศาสนา     
ได้แจ้งมาให้คัดเลือก ซึ่งการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรมทุกครั้งที่ผ่านมา 
บางครั้งอาจจะมีข้อบกพร่องปัญหาและอุปสรรคบ้างในบางประการ แต่เพ่ือให้การดำเนินการงานถวาย         
ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรมในครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ทุกประการ คณะผู้จัดทำจึงได้มีการร่วมกันถอดบทเรียนในเรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพ่ือ
สรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรียน นอกจากสื่อชุดความรู้แล้วสิ่งที่สำคัญ
ที่สุด คือเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน อันนำมาซึ่งการปรับวิธีคิด และวิธีการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพยิ่งขึ้นตลอดไป 
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๑๕. หนังสือ... 

๓. รายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจำ 

การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

 ๑. จัดทำหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๒. จัดทำหนังสือเรียน อธิบดีกรมการศาสนา แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน   
 ๓. หนังสือกรมการศาสนา มีหนังสือแจ้งกระทรวงยุติธรรม (ประกาศ) ทราบถึงความประสงค์จะขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 
 ๔. กรมการศาสนา มีหนังสือมายังกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยขอให้
กระทรวงยุติธรรม ประสานงานไปยังวัด เพ่ือกำหนดวัน เวลา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๕. จัดทำหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือโปรดพิจารณากำหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
 ๖. จัดทำหนังสือเรียน อธิบดีกรมศาสนา เพ่ือแจ้งกำหนดวัน เวลา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๗. จัดทำหนังสือกราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัด เพ่ือแจ้งกำหนดวัน เวลา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ๘. จัดทำหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 ๙. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับวัด 
 ๑๐. ประสานงานกับกองบริหารการคลัง บัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงยุติธรรม” เพ่ือร่วมรับ
บริจาคเงินทำบุญกฐินฯ ประจำปี  
 ๑๑. ดำเนินการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
       ๑๑.๑ ป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย เพ่ือติดตั้ง ณ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ และวัด 
                      - กรมบังคับคดี  ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ ม. (จำนวน ๒ ป้าย)  
                     - กรมราชทัณฑ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ ม.  (จำนวน  ๑ ป้าย)  
                      - วัด (จำนวน ๒ ป้าย) ขนาด ตามที่วัดกำหนด 
                 ๑๑.๒ ออกแบบในขาตั้งเดี่ยว และติดในลิฟท์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(อาคารเอ) 
                 ๑๑.๓ ลงแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม และ Facebook กระทรวงยุติธรรม 
                 ๑๑.๔ สำหรับ Intranet และ TV ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม 
 ๑๒. แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินการประชุมครั้งที่ ๑        
เพ่ือการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๑๓. บันทึกส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ ๑ 
 ๑๔. จัดทำหนังสือเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
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๕. กรมพินิจ... 

   ๑๕. หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินของกระทรวงยุติธรรม  
       (หารือในที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินฯ เห็นควรจัดทำหรือไม่) 
 
 
 
 
 
 
 ๑๖. การจัดพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐิน  
       (หารือในที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินฯ เห็นควรจัดจะจัดให้มีหรือไม่   
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐิน ได้แก่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัด
นนทบุรี และวัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย) 
 ๑๗. จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๑๘. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ในการจัดเตรียมความพร้อม การจัดบูธบริการประชาชน/นิทรรศการ/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์            
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายชาวบ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผู้ร่วมทำบุญฯ 
ดังนี้ 

หน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ จำนวน หมายเหตุ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

- คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม 
- หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้าน 
- กระเป๋า 

300 เล่ม 
300 เล่ม 
300 ใบ 

 

2. กรมคุมประพฤติ  สมุดภาพอินโฟกราฟิก 300 เล่ม  

3. กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

 แผ่นพับกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

300 แผ่น 
 

 

4. กรมบังคับคดี - สาระน่ารู้ด้านบังคับคดีแพ่ง 
- คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี 
- คู่มือซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด 
 

300 เล่ม 
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๒๐. ดำเนินการ... 

หน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ จำนวน หมายเหตุ 
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

แผ่นพับเรื่อง คำสั่ง หน.คสช.ที่ 
22/2558 
 
 
 
 

300 แผ่น 
 

 

6. กรมราชทัณฑ์ - วารสารราชทัณฑ์ 300 เล่ม  

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ แผ่นพับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 300 แผ่น  
 
 
 
 

8. สำนักงานกิจการยุติธรรม 
 

- ครอบครัวแสนสุขหมดสนุกถ้าไม่รู้
กฎหมาย 
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา  
 

300 แผ่น  

9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ - แผ่นพับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
- คู่มือการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ 

300 แผ่น 
300 เล่ม 
300 เล่ม 

 

10. สำนักงาน ป.ป.ส. - หนังสือชุดองค์ความรู้พืชยาเสพติด
กัญชา 
- พัด 1386 
- หนังสือชุดองค์ความรู้พืชยาเสพติด
กัญชง 
- แผ่นพับการให้ความช่วยเหลือฯ 
- สติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส 1386 
- แผ่นผับการขอรับเงินค่าตอบแทนฯ 

100 ชุด 
200 อัน 
100 ชุด 
300 แผ่น 
300 อัน 
300 แผ่น 

 
 

  

 ๑๙. การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง        
หรือเครื่องดื่มบริการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมพิธีฯ จำนวนหน่วยงานละ ๒๐๐ ชุด (กรณีส่วนราชการฯ 
ไม่สะดวกนำอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่มมาบริการ สามารถสนับสนุนเป็นเงินแทน) (หารือในที่ประชุม
คณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินฯ)   
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๒๒. กรมการศาสนา... 

 ๒๐. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
       (การดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานสำหรับผู้ขอรับ
พระราชทานและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน) 
 
 
 
    
 

 
 ๒๑. จัดเตรียมชุดไทยธรรม (ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี) ตามจำนวนพระสงฆ์ในพระอุโบสถ 
และจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องกฐินของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ตาลปัตร ๑ เล่ม, ย่าม ๓ ใบ, หมอน ๑ ใบ, ผ้าไตร
เต็ม ๓ ผืน, ดอกโบว์สีทอง) 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หมายเหตุ 

๑. ชุดธรรมบุญ (ผ้าถักริม)  
ประกอบด้วย ๙ รายการ ดังนี้ 
- ย่าม           - ทิชชู          - หมวก 
- อาสนะ       - ซองแว่น      - รัดประคด 
- ผ้าประเคน  - กระเป๋าจิงโจ้ 
- ค่าบรรจุภัณฑ์ และพวงมาลัยถวายพระ 

ตามจำนวนพระสงฆ์  
 
     

๒. ตาลปัตรผ้าไหมปักฯ ด้ามมุก ๑ เล่ม  

๓. ย่ามผ้าไหมปักฯ ๓ ใบ 

๔. หมอนผ้าไหมปักฯ ๑ ใบ 

๕. ผ้าไตรเต็ม สีพระราชนิยม ๓ ชุด 

๖. ดอกโบว์สีทอง ตามจำนวนพระสงฆ์ 

๗. ริ้บบิ้นทอง ๔ ม้วน 
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๓๐. ทำหนังสือ... 

 ๒๒. กรมการศาสนา มีหนังสือมายังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือรับผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีผู้แทน
หรือผู้ได้รับมอบหมาย ไปรับผ้าพระกฐินฯ ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม) 
 
 
 
 
 

๒๓. เดินทางไปดูสถานที่ เพ่ือเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บริเวณภายในพระอุโบสถ 
และภายนอกพระอุโบสถ กรณีเป็นวัดในส่วนภูมิภาค สำรวจดูร้านอาหาร/ที่พัก สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ดำเนินงาน 
 ๒๔. ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้อง (เพ่ิมเติม) โดยเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
ถวายผ้าพระกฐินการประชุมครั้งที่ ๒ (กรณีเป็นวัดในส่วนภูมิภาค เสนอที่ประชุมให้ทราบถึงร้านอาหาร/ที่พัก 
สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน) 
 ๒๕. บันทึกส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ ๒ 
 ๒๖. รวบรวมเงินบริจาคการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี  เข้าบัญชีกฐินพระราชทาน
กระทรวงยุติธรรม ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทบัญชีออมทรัพย์              
๙๗๕-๐-๐๑๐๙๕-๗  โดยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒๗. การเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
  - กรณีเป็นวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์รถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมพิธีฯ 
จากส่วนราชการฯ (กรมบังคับคดีและกรมสอบสวนคดีพิเศษ) พร้อมทั้งจัดเตรียมค่าตอบแทน และค่าน้ำมัน 
  - กรณีเป็นวัดในส่วนภูมิภาค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณของทางราชการได้ 
 ๒๘. กรณีมีพิธีสมโภช จัดเตรียมชุดใส่บาตรสำหรับพระสงฆ์ พร้อมทั้งจัดรายชื่อผู้บริหารในการประเคน
ชุดใส่บาตร จำนวน ๑๐ ชุด 
 
 
  
 
 

๒๙. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดำเนินการตามกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
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๓. ประธานเดิน... 

   ๓๐ . ทำหนังสือรายงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและจัดทำบัญชีรายงานการถวาย           
พระราชกุศล พร้อมภาพถ่ายระหว่างปฏิบัติพิธีงานถวายพระกฐินพระราชทาน อย่างน้อย ๕ ภาพ รายงาน
กรมการศาสนา เพ่ือจัดทำหนังสือพระกฐินพระราชทาน นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง    
ธุลีพระบาท ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทำการถวายเสร็จแล้ว 
 
 
 

 

 ๓๑. ทำหนังสือขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก                      
ที่ร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งจัดทำใบอนุโมทนาบัตร 

หมายเหตุ การเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

ขั้นตอนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

๑. ประธานเดินทางถึงวัด 
(วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์/ประธานลงจาก 
รถยนต์รอจนเพลงจบ) 

 

๒. ประธานเดินไปยังโต๊ะหมู่บริเวณหน้าพระอุโบสถ 
/ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
/เปิดกรวยดอกไม้ /ถวายความเคารพ /ยื่นมือทั้งสอง
ข้างออกไปยกผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพานแว่น
ฟ้าอุ้มประคองไว้ยืนตรง 
(วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี /  
ประธานยืนรอจนเพลงจบ /ถวายความเคารพ) 
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๗. ประธานถวาย... 

ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

๓. ประธานเดินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถหรือพระวิหาร  
 
 
 
 

๔.  ประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า 
หน้าพระสงฆ์รูปที่ ๒ 

 

5. ประธานเดินไปยังโต๊ะหมู่หน้าพระประธานพระอุโบสถ
หรือพระวิหารจุดเทียนธูปบูชาพระประธานพระอุโบสถ  
(กราบ 3 ครั้ง) แล้วไปยังพานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่ม 
พระประธานพระอุโบสถที่วางซ้อนอยู่บนผ้าไตรมอบให้ 
ศาสนพิธี 

 

6. ประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองพร้อมประนมมือ 
หันหน้าไปทางพระประธานพระอุโบสถหรือพระวิหาร
แล้วกล่าวคำนมัสการ (กล่าวนะโมฯ 3 จบ)  
- แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน 
(ตามแบบที่ติดไว้บนผ้าพระกฐิน) กล่าวจบ   
-  วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2   
ยกท้ังพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 และประเคน   
พานเทียนพระปาฏิโมกข์ แล้วกลับไปนั่งประจำที่นั่ง 
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๙. ประธานถวาย... 

ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

๗. ประธานถวายบริวารกฐิน (เครื่องพระกฐิน
พระราชทานทั้งหมด) และพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ท่ี
เป็นเจ้าอาวาส 
(เจ้าหน้าที่ยกบริวารกฐินส่งให้ ประธาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘.  ประธานกลับมาประจำที่นั่ง 
- ข้าราชการและผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 
  แด่พระสงฆ ์ 
- เจ้าหน้าที่ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และ    
  ปัจจัย (ใบปวารณา) บำรุงพระอาราม  
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ขั้นตอนการเตรียม... 

ลำดับ รายละเอียดขั้นตอน ภาพประกอบ 

9. ประธานถวายจตุปัจจัยแด่เจ้าอาวาส (มีเจ้าหน้าที่ 
เตรียมซองปัจจัยมอบให้) 
 

 

10. ประธาน นั่งประจำจุดพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำ  
รับพร 

 

๑๑.  ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์ 
- รับของที่ระลึกจากเจ้าอาวาส 

 

12. ประธานมอบเงินบำรุงการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. เสร็จพิธี ถ่ายภาพร่วมกัน 
ประธานเดินทางกลับ 
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ตัวอย่างผัง... 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารในการเข้าร่วมพิธีฯ 

๑. สำรองเที่ยวบินโดยสาร/รถยนต์ ในการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีฯ กรณีในส่วนภูมิภาค  
๒. สำรองรถยนต์รับ-ส่ง ระหว่างที่พักและวัด ในการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีฯ 
๓. สำรองห้องพัก กรณีพักแรมค้างคืน  
๔. สำรองและจัดเตรียมอาหาร  
๕. ประสานห้องรับรอง ณ สถานที่ สำหรับการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  
๖. ดูแลการแต่งกาย เครื่องหมาย ของผู้บริหารให้เรียบร้อย 
๗. แจ้งกำหนดการและผังที่นั่งให้ผู้บริหารทราบ 
๘. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค  
    (กรณี ปลัดกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นท่ี) 
 

คำกล่าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (ว่า ๓ จบ) 

 “ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี        
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ .กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้า   
โปรดกระหม่อม พระราชทานให้ กระทรวงยุติธรรม น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ” 

 
ตัวอย่างผังการจัดสถานที่ในพระอุโบสถ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
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พระประธาน 

๔. วิธีถอดบทเรียน... 

ตัวอย่างผังการจัดที่นั่งผู้บริหารในพระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ๑. การจัดที่นั่งอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน
        ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒. การจัดที่นั่งเรียงตามกฤษฎีกาอ้างอิงจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

ตัวอย่างผังการถ่ายภาพผู้บริหารในพระอุโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รมว.ยธ. ปยธ. 
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๕.๔ ปัญหา... 

๔. วิธีการถอดบทเรียน 

 เกิดจากการประชุมหารือร่วมกัน โดยนำข้อปฏิบัติงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ผ่านมา        
หาจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือตัวแปร และปัจจัยเงื่อนไขที่สำคัญทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น  เพ่ือจะได้หา
วิธีการปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติงานได้ดีกว่าครั้งก่อน ๆ ดังปรัชญาที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่ลงมือปฏิบัติ เมื่อนั้น
ต้องได้ความรู้ เมื่อใดที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติ เมื่อนั้นต้องได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นเมื่อใดที่ปฏิบัติอีกครั้ง เมื่อนั้นต้องมี
ความรู้ คู่การปฏิบัติ และต้องทำได้ดีกว่าครั้งก่อน ๆ 
 

๕. ผลการถอดบทเรียน 

 ๕.๑ ความคาดหวังก่อนการดำเนินงาน 

  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประสบความสำเร็จและถ้ามีข้อผิดพลาด ก็เกิดข้อผิดพลาด
เป็นส่วนน้อย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามแบบข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา  

 ๕.๒ สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงหลังการดำเนินงาน       

  สามารถดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุก
ประการตามแบบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ทันท่วงท ี

         ๕.๓ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างไร 

๑. ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา ส่งผลให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง เรียบร้อย ตามแบบข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับ   
พระกฐินพระราชทาน 

๒. ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ
ในสังกัด ทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งส่วน
ราชการภาคนอกในพ้ืนที่ 
 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประสบความสำเร็จ 
และไม่เกิดข้อผิดพลาด 

  

 

 



14 
 

๕.๖ องค์ความรู้... 

 ๕.๔ ปัญหาและอุปสรรค 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

๑ . การส่งหนังสือเรียนเชิญร่วมทำบุญผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์ ทำให้เกิดค่าใช่จ่ายที่สูง 

๑ . จัดส่งหนั งสือเรียนเชิญร่วมทำบุญผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๒ . ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเงิน
งบประมาณได ้

๒. ใช้เงินจากบัญชีกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม 
 

๓. การประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น เรื่องหนังสือเชิญ การขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่าง 
ๆ เป็นต้น 

๓ . ให้ที่ประชุมมอบหมายผู้รับชอบในเรื่องดังกล่าว       
ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน  

๔. ความสะดวกในการเดินทางไปสำรวจและจัดเตรียม
สถานที ่(ในกรณีนำผ้าพระกฐินฯ ไปถวาย ณ วัดในส่วน
ภูมิภาค)  

๔. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไป
สำรวจสถานที่ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

  

 ๕.๕ ความสำเร็จในการดำเนนิงาน 
                 (แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี/กิจกรรมสำคัญ/เครื่องมือการทำงาน/นวัตกรรม /Best Practice    
ที่ได้จาการดำเนินงาน) 

 ๑. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามแบบข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา ทำให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประสบความสำเร็จ
และไม่เกิดข้อผิดพลาด 

 ๒. มีการประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน 

 ๓. สามารถใช้เครื่องมือ ในการติดต่อประสานงาน ทำให้การประสานดังกล่าวมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

 ๔. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามแบบข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา ทำให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประสบความสำเร็จ
และไม่เกิดข้อผิดพลาด 
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     ๕.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการถอนบทเรียน 

 ๑. ได้แนวทางการปฏิบัติการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไป 
 ๒. เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจริงจากกระบวนการทำงาน และเกิดการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 ๕.๗ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 ๑. หลังจากรับผ้าพระกฐินพระราชทานมาแล้ว ควรจัดโต๊ะหมู่บูชาองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 
เพ่ือให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอนุโมทนาผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง
ยุติธรรม ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม 
 ๒ ควรจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
 ๓. ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ๔. ควรมีการประสานงานและเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานล่วงหน้า เพ่ือลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
  

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
 ๑. นายก่อเกียรติ  แก้วสองดวง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ๒. นางสาวณัฐมน  อวยพร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๓. นางสาวธิดารัตน์  โกวิทยา   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๔. นางสาวจารุณี  สมพบ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ๕. นางสาวกฤษรีญา  มาชาวป่า  นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 
 ๖. นางสาวณัฐนันท์  ศาภิมล   เจ้าหน้าที่สำนักงาน  
 ๗. นางสาวธิดารัตน์  จินกระวี   นักจัดการงานทั่วไป 
 ๘. นางสาวนฤมล  แก้วพิทักษ์  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๙. นางสาวณริสา  มีแก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
 ๑๐. นางสาวมาลินี  บุญอ่อน   นักจัดการงานทั่วไป 
 ๑๑. นางสาวทศพร  อ่อนสุวรรณ์  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๑๒. นางสาวกาญจนา  สุขสมโภชน ์  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๑๓. นางสาวพรพิมล  ชาวห้วยหมาก  นักจัดการงานทั่วไป 
 




