
ปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤติโควิด – 19 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 Help and Support 

การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

 
ที ่ แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 
สรุปรายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

สิ่งของท่ีให้การช่วยเหลือ 
ห้วงการ

ดำเนินการ 
หน่วยงาน/บุคคล 

ที่รับผิดชอบ 
1 การช่วยเหลือ โดยการร่วม

บริจาคเงินสนับสนุนศูนย์
ควบคุมโรคระดับจังหวัด        
และอำเภอ 

1.พระราชวิมลโมลี                
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์              
ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการการ
ควบคุมโรคจังหวัดสุรินทร์ 

-ช่วยเหลือแพทย์ 
พยาบาล  และบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข 
-จัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ 

100,000 บาท 2 เมษายน 
2563 

-คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ 
-สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์ 

2.พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ บริจาคเงินในการ
จัดสร้างตู้ตรวจเชื้อโรคโควิด 19 
หรือห้องตรวจการแพทย์          
แบบความดันอากาศบวก  

-โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๓ ตู ้ เมษายน 
2563 

-คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ (ธ) 
-สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์ 

3.คณะสงฆ์อำเภอชุมพลบุรี        
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์ 

-โรงพยาบาลชุมพลบุรี 
-ศูนย์โควิดในพื้นที่         
อำเภอชุมพลบุรี 
 

84,900 บาท 5 เมษายน 
2563 

-คณะสงฆ์อำเภอชุมพลบุรี 

2 ตั้งโรงทาน แจกอาหาร         
และเครื่องอุปโภค บริโภค 
และอ่ืนๆ 

1.วัดศาลาลอย พระอารามหลวง          
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

โรงพยาบาลสุรินทร์ แจกข้าวกล่องให้โรงพยาบาลสุรินทร์          
วันละ 200 กล่อง 

17-19 
เมษายน 
2563 

-คณะสงฆ์วัดศาลาลอย  
พระอารามหลวง 

2.วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง             
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบ                  
ณ วัดบูรพาราม             
พระอารามหลวง         
เฉลิมพระเกียรติ 

แจกข้าวกล่องวันละ 500 กล่อง 
พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ 

1-10 
พฤษภาคม 

2563 

-วัดบูรพาราม               
พระอารามหลวงฯ 
-คณะศรัทธาญาติโยม          
ในเขตบริการของวัด  
 



ที ่ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

สรุปรายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
สิ่งของท่ีให้การช่วยเหลือ 

ห้วงการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

 ตั้งโรงทาน แจกอาหาร         
และเครื่องอุปโภค บริโภค 
และอ่ืนๆ 

3.วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร        
ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์         
แจกข้าวกล่องให้โรงพยาบาล      
ในจังหวัดสุรินทร์ 

โรงพยาบาลในจังหวัด
สุรินทร์ จำนวน 17 แห่ง 

-โรงพยาบาลสุรินทร์ 1,000 กล่อง 
-โรงพยาบาลศีขรภูมิ 500 กล่อง 
-โรงพยาบาลปราสาท 600 กล่อง 
-โรงพยาบาลลำดวน 400 กล่อง 
-โรงพยาบาลสังขะ 500 กล่อง 
-โรงพยาบาลบัวเชด 300 กลอ่ง 
-โรงพยาบาลท่าตูม 500 กล่อง 
-โรงพยาบาลรัตนบุรี 400 กล่อง 
-โรงพยาบาลกาบเชิง 230 กล่อง 
-โรงพยาบาลพนมดงรัก 450 กล่อง 
-โรงพยาบาลศรีณรงค์ 120 กล่อง 
-โรงพยาบาลสำโรงทาบ 210 กล่อง 
-โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 150 กล่อง  
-โรงพยาบาลชุมพลบุรี 250 กล่อง 
-โรงพยาบาลเขวาสินรนิทร์ 150 กล่อง 
-โรงพยาบาลสนม 150 กล่อง 
-โรงพยาบาลจอมพระ 250 กล่อง 

ระหว่างวันที่ 
6 เมษายน 
ถึงวันที่ 15 
พฤษภาคม 

2563 

-วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
-สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์ 
-คณะศรัทธาญาติโยม        
ที่ให้การอุปถัมภ์วัด 

4.วัดศรีวิหารเจริญ ต.ระแงง            
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์              
โดยพระมหาเจริญสุข คุณวีโร        
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์            
บริจาคข้าวสาร ไข่ไก่  ให้ชาวบ้าน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไวรัส
โคโรนา 2019 

ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่      
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

-แจกข้าวสาร 8 กระสอบและไข่ไก่ 
50 แผง ณ วัดศรีวิหารเจริญ        
ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกไข่ไก่ 30 แผง ณ บ้านนาเทิง 
ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกไข่ไก่ 130 แผง  และข้าวสาร 
60 กิโลกรัม ณ บ้านนาท่ม           
และบ้านหนองผักบุ้ง ต.แตล          
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ์
 

วันที่ 15 
เมษายน        

ถึงวันที่ 14 
พฤษภาคม 

2563 

คณะสงฆ์วัดศรีวิหารเจริญ            
และญาติโยมในเขตบริการ
ของวัด 



ที ่ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

สรุปรายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
สิ่งของท่ีให้การช่วยเหลือ 

ห้วงการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

 ตั้งโรงทาน แจกอาหาร         
และเครื่องอุปโภค บริโภค 
และอ่ืนๆ 

  -แจกไข่ไก่ 150 แผง ณ บ้านแตล  
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกไข่ไก่ 65 แผง ณ บ้านบุกัน
แทน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกไข่ไก่ 100 แผง ณ บ้านหอก 
ต.ศรีสุข อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกไข่ไก่ และเสื้อผ้า            
จำนวน 215 ชุด ณ บ้านโนนแดง 
บ้านทุ่งมนต์ ต.ยาง อ.ศีขรภมูิ จ.สรุินทร ์
-แจกไข่ไก่ จำนวน 30 ชุด           
ณ บ้านบุละลาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกไข่ไก่ จำนวน 63 ชุด           
ณ บ้านหนองขวาง ต.แตล อ.ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ 

  

5.วัดไตรรัตนาราม ต.นอกเมือง          
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ แจกไข่ไก่ 
และเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค 
แก่ชาวบ้านในเขตบริการของวัด 

ชาวบ้านหมู่ที่ 6 และหมู่
ที่ 13 ต.นอกเมือง               
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

-เงินครอบครัวละ 500 บาท  
จำนวน 100 ครอบครัว 
-ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง       
จำนวน 100 ครอบครัว 
-น้ำปลาครอบครัวละ  1 ชุด  
จำนวน 100 ครอบครัว 
-ข้าวสารครอบครัวละ 5 กิโลกรัม 
จำนวน 100 ครอบครัว 

10 
พฤษภาคม 

2563 

-วัดไตรรัตนาราม 
-ญาติโยมในเขตบริการ         
ของวัด 
-ผู้นำหมู่บ้าน 

6.วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ          
จ.สุรินทร์ แจกข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม 
น้ำมันพืช และน้ำปลา 

ชาวบ้านในพื้นที่ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

-แจกเครื่องอุปโภค บริโภค          
จำนวน 129 ชุด ณ วัดพันษี         
ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
-แจกข้าวสาร 1 กระสอบ และไข่ไก่ 
20 แผง ณ บ้านหอก ต.ศรีสุข      
อ.ศรีณรค์ จ.สุรินทร์  

วันที่ 4 และ
วันที่ 14 

พฤษภาคม 
2563 

คณะสงฆ์วัดพันษี         
และญาติโยมในเขตบริการ
ของวัด 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

สรุปรายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
สิ่งของท่ีให้การช่วยเหลือ 

ห้วงการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

 ตั้งโรงทาน แจกอาหาร         
และเครื่องอุปโภค บริโภค 
และอ่ืนๆ 

7.วัดดอกจานรัตนาราม ต.ทับใหญ่       
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ บริจาค
ข้าวสารให้ศูนย์สงเคราะห์ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด 19 
วัดนายโรง เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ 

-ครั้งที่ 1 ข้าวสาร  จำนวน 500 
กิโลกรัม 
-ครั้งที่ 2 ข้าวสารจำนวน 500 
กิโลกรัม 

วันที่ 17 
มีนาคม 

2563 และ
วันที่ 12 

พฤษภาคม 
2563 

-วัดดอกจานรัตนาราม 
-ญาติโยมที่ให้การอุปถัมภ์วัด 

8.วัดสามราษฎร์นุกูล                  
ต.โชคนาสาม  อ.ปราสาท           
จ.สุรินทร์ แจกข้าวกล่องผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ชาวบ้านนิคม 3         
ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท           
จ.สุรินทร์ 

จำนวน 700 กล่อง 17 เมษายน 
2563 

วัดสามราษฎร์นุกูล 

3 จ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูล 1.จัดจ้างผู้ที่ตกงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลวัด และพระภิกษุ สามเณร
ระยะเวลา 5 เดือนๆ ละ 9,000 
บาท จำนวน 3 คน 

3 คน 135,000 บาท พฤษภาคม 
– กันยายน 

2563 

สำนักงานพระพุทธศาสนา           
จ.สุรินทร์ 

4 จัดทำหน้ากากอนามัย
ถวายพระภิกษุ สามเณร 

จัดหาผ้าจีวร เพ่ือตัดเย็บ          
เป็นหน้ากากอนามัยถวายพระภิกษุ 
สามเณร ในจังหวัดสุรินทร์ 

1,000 ชิ้น - เมษายน 
2563 

-สำนักงานพระพุทธศาสนา           
จ.สุรินทร์ 
-สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์          
จ.สุรินทร์ 

5 สนับสนุน Support  
เปิดวัด สำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัดเป็นที่กักตัว
ชั่วคราว 

ให้วัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
ความพร้อม สนับสนุนภาคราชการ        
หากมีความจำเป็นต้องกักตัวบุคคล      
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงชั่วคราว โดย
สามารถให้การสนับสนุนได้ทันที 

2 แห่ง - เมษายน        
ถึง  

กันยายน 
2563 

-สำนักงานพระพุทธศาสนา        
จ.สุรินทร์ 
-คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ 

 


