
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  

โครงการ/กิจกรรม   การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน 4 วัด  

วันที่ดำเนินงาน   เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2564  

สถานที่ดำเนินงาน   วัดศรีเมืองชุม(ธ) อำเภอจุน, วัดศรีกู่เอี้ยง อำเภอเชียงคำ, วัดนาดอ อำเภอปง และวัดทุ่งมอก                        

อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน   ดำเนินการออกตรวจวัดที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และดำเนินการเสนอเรื่องตาม

ขั้นตอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   วัดที่ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม     

 

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตท่ี 1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

โครงการ/กิจกรรม  โคงการอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  1,200,000  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  วัดสันป่าก้าว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน  ได้ปรับปรุงสบทบก่อสร้าง/ปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษให้แก่วัดที่ขอรับงบเงินอุดหนุน สมทบการ

ก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. พระภิกษุสามเณรมีปญัหาด้านมลพิษทางอากาศน้อยลง 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  2 : ด้านการเผยแผ่  

โครงการ/กิจกรรม  พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563  

วันที่ดำเนินงาน  วันที่  23 ตุลาคม 2563  

สถานที่ดำเนินงาน  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  

ผลการดำเนินงาน  จ ั ด พิ ธ ี ส วดพระพุ ท ธมนต์ แ ละ เ จริ ญจิ ต ตภาวนา  เ นื ่ อ ง ใน โ อกาสวั นคล้ าย วั นสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563  โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา 

ตัวชี้วัด - พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิริมงคล  
- เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

การประเมินผล   การสังเกต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
- พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็น           

ศูนย์รวมทางจิตใจ  
-  คณะสงฆ์  ส่ วนราชการ  และพุทธศาสนิ กชนได้ ร่ วมกั น แสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี ในสถาบั น

พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว                       

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  2 : ด้านการเผยแผ่  

โครงการ/กิจกรรม  พิธี เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 24 ตุลาคม 2563  

สถานที่ดำเนินงาน  วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน   
- จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการ                 

จังหวัดพะเยา เป็นประธาน  
- พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  

ตัวชี้วัด - พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิริมงคล  
- พุทธศาสนิกชนได้ทำกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัด

กิจกรรม 

การประเมินผล   การสังเกต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
- พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  2 : ด้านการเผยแผ่  

โครงการ/กิจกรรม  พิธี เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ 5 ธันวาคม 2563  

วันที่ดำเนินงาน  วันที่  5 ธันวาคม 2563  

สถานที่ดำเนินงาน  วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน   
- จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันน้อมรำลึกใน           

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่  9 โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา               
เป็นประธาน  
  - พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  

ตัวชี้วัด - พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิริมงคล  
- พุทธศาสนิกชนได้ทำกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัด

กิจกรรม 

การประเมินผล   การสังเกต  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
- พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกัน                 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่  9  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  2 : ด้านการเผยแผ่  

โครงการ/กิจกรรม  การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดพะเยา  

งบประมาณ  150,000  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันที่  5 ธันวาคม 2563  

สถานที่ดำเนินงาน  วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการโดยการเสนอหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด คือ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา 
อำเภอเมืองพะเยา และบ้านจำปา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เพื่อเป็นสถานที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหมู่บ้านรักษา
ศีล 5 ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีการดำเนินการ
ตามขั้นตอน ประกอบด้วย 1) จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ประชาสัมพันธ์    
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 4) กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ 5) ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
และ 6) รายงานการจัดโครงการ  

ตัวชี้วัด 1) ได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง คือ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 
และบ้านจำปา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว และ 2) การขับเคลือ่นกิจกรรมตามโครงการ 

การประเมินผล  จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ และแบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. พระสงฆ์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกันคัดเลือก และดำเนินงานตามแผนการ

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งส่วนกลาง และจังหวัดพะเยา  
  2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนา
งานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในปีถัดไป  
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  



 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  3 : ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกในการสอบบาลีสนามหลวง  

งบประมาณ  20,000  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 8 - 10 มีนาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  สนามสอบบาลีสนามหลวงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา  

ผลการดำเนินงาน  ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบบาลีสนามหลวง 
ประจำปี 2564   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ได้ออกสังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบบาลี

สนามหลวง ประจำปี 2564   
2. ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยา 
3. นำผลการออกตรวจเยี่ยมมาปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการสอบบาลีสนามหลวงให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  3 : ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน            

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งบประมาณ  43,200  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 22 - 24 มีนาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 9 แห่ง  

ผลการดำเนินงาน  ได้นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 9 แห่ง ตามภารกิจที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมาย  

ตัวชี้วัด 1) เชิงปริมาณ : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 9 แห่ง  
2) เชิงคุณภาพ :โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา มีมาตรฐานการศึกษาตามที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

การประเมินผล : เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล : เครื่องมือการนิเทศ 23 ด้าน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ได้ปฏิบัติภารกิจตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมาย  
2. ได้นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา  
3. เป็นการรักษามาตรฐานการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

พะเยาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 



 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)  

ผลผลิตที่  4 : ด้านการบริหารจัดการ  

โครงการ/กิจกรรม  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                

สยามบรมราชกุมารี  สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ สร้างความมั่นคงทาง

อาหาร รอบ 2 

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 15 มีนาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด ภายในบริ เวณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พะเยา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ                          

สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 


