
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

               สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 



 

คำนำ 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมี
บทบาทภารกิจหลักในการสนองงานคณะสงฆ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม อุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสนองนโยบายของรัฐ ทั้งในมิติงานตามภารกิจ มิติพื้นที่ และมิติ
ยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้อง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณต่อไป 

 

 
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 



 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

การประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามคำรับรองการปฏิบั ติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 

มิติการประเมิน : ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง/หน่วยงาน            
หรืองานตามที่ความรับผิดชอบหลัก (FUNCTION ASEB ) 

 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป มีการปฏิบัติตามหลัก            
คำสอนทางศาสนา 

จัดเก็บข้อมลูแบบสอบถาม           
ได้ครบ 100 % 

100 % 

ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของการรายงานทางการเงินของวัด 
3.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ- รายจ่าย 

478 วัด 100 % 

ตัวชี้วัดที่ 4 

 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ไดร้ับการ
จัดการจนได้ข้อยตุ ิ

ดำเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 100 % 

100 % 

 

 



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 ั ดพิ 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 นแสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี ในสถาบั น

พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                       

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. ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีแด่คณะสงฆ์ในจังหวดัพะเยา 
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 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร รอบ 2 

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 15 มีนาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด  ภายในบริ เวณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พะเยา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                          

สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) 

ผลผลิตที่  1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา  

โครงการ/กิจกรรม   การขออนุญาตสร้างวัด  

วันที่ดำเนินงาน   เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน   ที่พักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม 

ผลการดำเนินงาน   ดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาตสร้างวัด  

ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   ที่พักสงฆ์ได้รับอนุญาตสร้างวัด  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม     

 

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

โครงการ/กิจกรรม  การขออนุญาตตั้งวัด 

วันที่ดำเนินงาน  เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  ที่พักสงฆ์ป่าห้วยบง(ธ) ตำบลแม่ปืม อำเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน  ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเสนอตั้งวัดในพระพุทธศาสนา 

ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
1.  ได้รับอนุญาตตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. พระภิกษุสามเณรมสีถานท่ีพำนักและประกอบศาสนากิจ 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) 

ผลผลิตที่  2 : ด้านการเผยแผ่  

โครงการ/กิจกรรม  โครงการตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวิถีไทย  กิจกรรมใส่บาตร 
วันพุธ สืบสานฮิตฮอยล้านนา ไหว้สาสามกษัตริย์ภูกามยาว   

งบประมาณ 26,000 บาท   

วันที่ดำเนินงาน  เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และบริเวณลาน
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   พิธีสักการะไว้สา 3 พญา และจัดกิจกรรมตักบาตรทุกวัน
พุธ เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนคนพะเยาทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาจิตใจ 
และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ความงดงามของประเพณี วัฒนธรรมความมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์  
และอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา  

ตัวชี้วัด   
 1. เชิงปริมาณ : ประชาชน/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  จำนวน 1,000 คน 
 2. เชิงคุณภาพ : ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพของจิตใจ ก่อให้ เกิดค วามสุข และความสงบ
ร่มเย็นของจิตใจ 
ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

1) ประชาชนในจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 2) ประชาชนในจังหวัดพะเยารักษาประเพณี วัฒนธรรม  และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรง   
อยู่สืบไป 
 3)  การตักบาตรข้ าวเหนียว เป็นประเพณี  และวัฒนธรรมที่ คงความเป็นเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์                
ของจังหวัดพะเยา 
 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

         

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) 

ผลผลิตที่  3 : ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในโรงเรียน             
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  40,000  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 24 – 25 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด  

ผลการดำเนินงาน   
 1. เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา  
 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา 
นำแนวทางการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  
 3 .  เ พื ่ อ น ำผลของกา ร ว ั ด และ ประ เ ม ิ นผล ไป ใช ้ ใ นก า รยกระด ั บค ุณภาพกา รศ ึ ก ษา ใน โ ร ง เ ร ี ย น                    
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา  

ตัวชี้วัด 1) เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พะ เยา  จำนวน  9  โ ร ง เ ร ี ยน  โ ร ง เ ร ี ยนละ  6  ร ู ป /คน  รวมจำนวน  54  รู ป /คน  และ เจ้ าหน้ าท ี่ ส ำนั ก ง าน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จำนวน 8 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 62 รูป/คน  

2) เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พะเยา สามารถวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถนำผลการวัด
และประเมินผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
1 .  ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรง เ รี ยนพระปริ ยั ติ ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จั งหวั ดพะ เยา                    

มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามที่กำหนด และสามารถนำมา
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพได้  

2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่  

3. ได้มีการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรี ยน   
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 

 

  



 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (รอบ 9 เดือน) 

ผลผลิตที่  3 : ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักศาสนศึกษาในจังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  20,000  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  สำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม – บาลี จังหวัดพะเยา จำนวน 18 แห่ง 

ผลการดำเนินงาน   
 1. สำนักศาสนศึกษา ของคณะสงฆ์ ในจั งหวัดพะเยา จำนวน 18 แห่ง ได้รับการส่ง เสริม สนับสนุน 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 2. สำนักศาสนศึกษา ของคณะสงฆ์ ในจังหวัดพะเยา จำนวน 18 แห่ง สามารถดำเนินงานได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด  
 3.  สำนักศาสนศึกษา ของคณะสงฆ์ ในจั งหวัดพะ เยา จำนวน 18 แห่ ง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา              
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีเพิ่มขึ้น  
 4.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดพะเยา ได้ทำหน้าที่ ในการสนองงานคณะสงฆ์อย่ าง เต็มกำลั ง
ความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย  

ตัวชี้วัด 1) เชิงปริมาณ : สำนักศาสนศึกษา ของคณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยา จำนวน 18 แห่ง 
2) เชิงคุณภาพ :  
    2.1) สำนักศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยา จำนวน 18 แห่ง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 

ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนด  
     2.2) บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ ในจังหวัด
พะเยา สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเต็มศักยภาพ  
     2.3) สำนักศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ ในจังหวัดพะเยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (จำนวนผู้ เรียน
และจำนวนผู้สอบผ่าน) เพิ่มมากขึ้น  

การประเมินผล : หลักเกณฑ์ตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
และแผนกบาลี พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 

ประโยชน์ที่ ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
1. สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด  
2. สำนักศาสนศึกษาในจังหวัดพะเยา มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน  
3.  บุคลากรทางการศึกษาของสำนักศาสนศึกษา ในจั งหวัดพะเยา มีความเข้ า ใจ ในสถานะหน้ าที ่                

และบทบาทของตนเอง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
4. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยา มีผลส ัมฤทธิ์

ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น   
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ไ ด้ทำหน้าที่ ในการสนองงานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์  

ในจังหวัดพะเยา ตามบทบาทหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ  



รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

โครงการ/กิจกรรม  การขออนุญาตสร้างวัด 

วันที่ดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  ที่พักสงฆเ์อกคีรีรมณียธรรม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา   
   ที่พักสงฆ์ป่าภูเ งิน (ธ) ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

ผลการดำเนินงาน  ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเสนอตั้งวัดในพระพุทธศาสนา 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
1. ได้รับอนุญาตตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ถูกต้องตามกฎหมาย 

 2. พระภิกษุสามเณรมสีถานท่ีพำนักและประกอบศาสนากิจ   

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม     

 

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

โครงการ/กิจกรรม  การขออนุญาตตั้งวัด 

งบประมาณ  97,000 บาท  

โครงการ/กิจกรรม  การอุดหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง 

วันที่ดำเนินงาน  เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการอดุหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เสนาสนะของพระอารามหลวงได้รับการบูรณปฏสิังขรณ์ 
2. พระสงฆ์และพุทธศาสนานิกชนมีสถานท่ีประกอบศาสนาพิธีทีส่มบูรณ ์

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 
 
  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตที่  1 : ด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา       

โครงการ/กิจกรรม  การขอออกโฉนดที่ดินวัดมีพระสงฆ ์

วันที่ดำเนินงาน  เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564  

สถานที่ดำเนินงาน  วัดศรีดอนไชย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินของวัดศรีดอนชัยและที่ธรณีสงฆ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  วัดมีเอกสารสิทธ์ิที่ดิน นส.4 อย่างถูกต้อง 
2. วัดมีแนวเขตที่ชัดเจนตามเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 2 : ด้านการเผยแผ่ 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวิถีไทย กิจกรรมใส่บาตรวันพุธ สืบสาน
ฮิตฮอยล้านนา ไหว้สาสามกษัตรยิภ์ูกามยาว   

งบประมาณ 26,000 บาท   

วันที่ดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน  พิธีสักการะไว้สา 3 พญา และกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนคนพะเยา        
ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาจิตใจ และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสน า อนุรักษ์ความงดงาม               
ของประเพณี วัฒนธรรมความมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา 

ตัวชี้วัด   
 1. เชิงปริมาณ : ประชาชน/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี จำนวน 1,000 คน 
 2. เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพของจิตใจ ก่อให้เกิดความสุข และความสงบร่มเย็น                  
ของจิตใจ 
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     

1) ประชาชนในจังหวัดพะเยามีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 2) ประชาชนในจังหวัดพะเยารักษาประเพณี วัฒนธรรม และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป 
 3) การตักบาตรข้าวเหนียว เป็นประเพณี และวัฒนธรรมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา 
 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

         

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 2 : ด้านการเผยแผ่ 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 230,000 บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 24 - 25 กรกฎาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  วัดศูนย์กลางระดับจังหวดั และวดัศูนย์กลางระดับอำเภอ รวม 14 แห่ง 

ผลการดำเนินงาน   
1. ประสานคณะสงฆ์เพื่อกำหนดวดัศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดบัอำเภอ 
2. แจ้งวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
3. วัดศูนย์กลางระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดกิจกรรมตามข้อสั่งการของมหาเถรสมาคม 
4. รายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด   
 1. เชิงปริมาณ : มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 2,500 รูป/คน 
 2. เชิงคุณภาพ : พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อาทิ พิธีเวียนเทียน การทำบุญตักบาตรและ               
การถวายสังฆทานพระสงฆ์ การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม การถวายเทียนพรรษาและ             
ผ้าอาบน้ำฝน 

การประเมินผล   
 1. วิธีวัดและประเมินผล : การสังเกต 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบรายงาน 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
1. พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
2. พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการอนุรัก ษ์วัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

         



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 2 : ด้านการเผยแผ่ 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการอบรมเกี่ยวกับศาสนพิธี และการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

งบประมาณ 43,860 บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  อาคารปฏิบตัธิรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง 

ผลการดำเนินงาน   
1. ประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
2. ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และจัดกิจกรรมตามโครงการ 
4. รายงานผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด   
 1. เชิงปริมาณ : มีเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 
 2. เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทางสงฆ์ อาทิ งานมงคล งานอวมงคล และงานที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา สามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้             
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง  

การประเมินผล   
 1. วิธีวัดและประเมินผล : การสังเกต การสอบถาม 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบรายงานผล 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
1. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางสงฆ์ สามารถ

ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีได้จริง  
 2. เยาวชน และประชาชนท่ัวไป สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภาคีเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน อีกทั้ง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 2 : ด้านการเผยแผ่ 

โครงการ/กิจกรรม  การตรวจเยี ่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม                     
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 150,000 บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  วัดร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน   
1. วางแผนการดำเนินงาน การประสานคณะสงฆ์ เพื่อคัดเลือกวัดพืน้ท่ีที่ตรวเยี่ยมผลการดำเนินงาน 
2. ประสานวัดพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และบูรณาการทำงานร่วมกัน 
3. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลือ่นโครงการฯ  
4. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตดิตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
5. ติดตาม, รวบรวม, วิเคราะห์ และสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด   
 1. เชิงปริมาณ : พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ รับการตรวจเยี่ยมฯ จำนวน 50 คน 
 2. เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโรงการหมู่บ้านรักษาศีล 5             
และมีผลการดำเนินงานของโครงการในเชิงประจักษ์ 

การประเมินผล   
 1. วิธีวัดและประเมินผล : การสังเกต การสอบถาม 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบรายงานผล 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
1. ได้ขยายผลการดำเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 ต้นแบบ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอและจังหวัด 

 2. เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตประชาชน โดยยึดแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
พร้อมกับการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมของคณะสงฆ์ ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตท่ี 2 : ด้านการเผยแผ่ 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 190,480 บาท  

วันที่ดำเนินงาน  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท่ี 13 - 15 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 20 – 22 สิงหาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  สำนักปฏิบตัธิรรมวัดอนาลโยทิพยาราม (ธ) ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลการดำเนินงาน   
1. จัดทำแผนงานดำเนินกิจกรรม เสนออนุมัตโิครงการ 
2. ประชุมคณะทำงาน ประสานพระวิทยากร และสถานท่ีในการจัดโครงการ 
3. ประสานและประชาสมัพันธ์กลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ดำเนินการจดักิจกรรมตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดไว ้
5. ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน               

ตัวชี้วัด   
1. เชิงปริมาณ :  ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน  
2. เชิงคุณภาพ : ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม อาทิ สมถกรรมฐาน 
วิปัสสนากรรมฐาน  

การประเมินผล   
 1. วิธีวัดและประเมินผล : การสังเกต การสอบถาม 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบรายงานผล 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
1. ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน            

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เหมาะสม  
2. ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ตามแนวทางของการทำสมาธิ อาทิ 

สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่สอดคล้องทางด้านพระพุทธศาสนา 
3. ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่สนใจทั่วไป เกิดความรักสามัคคี รู ้จักการทำงาน                      

เป็นหมู่คณะ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเอื้ออาทรต่อกัน ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม 
รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตที่  3 : ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กพด. ประจำปีการศึกษา 2564 และช้ีแจงแนวทาง  
การขับเคลื่อนงาน กพด. ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา 2565 

งบประมาณ  10,338  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 12 กันยายน 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  

ผลการดำเนินงาน   
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ได้มีการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน 
กพด.  ประจำปีการศึกษา  2564 และชี้ แจงแนวทางการขับเคลื่ อนงาน กพด.  ในปีการศึกษา 2565 เพื่ อ ให้
โรงเรียนได้มีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กำหนดและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 

ตัวชี้วัด 1) เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร,  ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้ รับผิดชอบงาน กพด. ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 9 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 รูป/คน 

2)  เชิงคุณภาพ : ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดาร              
เพื่อสนองงานตามพระราชดำริฯ ฉบับที่  5 (พ.ศ. 2560 – 2569)     

การประเมินผล :  
 1. วิธีวัดและประเมินผล : แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  5 (พ.ศ. 2560 – 2569) 
 2. เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผล : เป้าหมายหลัก จำนวน 8 เป้าหมาย (25 ตัว ช้ีวัด) 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
1. โรงเรียนได้มีการจัดการศึกษาตามแผนฯ ที่กำหนด  
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิต และผลการเรียนที่ได้มาตรฐาน  
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ทำหน้าที่สนองงานตามบทบาทหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

  



 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลผลิตที่  3 : ด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  การติดตามและประ เมินผลการจัดการศึกษาสำหรั บ เด็ กและ เยาวชนในถิ ่ นทุ ร กั นดาร                     
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา  

งบประมาณ  28,222  บาท  

วันที่ดำเนินงาน  วันท่ี 17 - 20 สิงหาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน 9 แห่ง 

ผลการดำเนินงาน   
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ได้รับการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ตามแผนฯ ฉบับที่  5 (พ.ศ. 2560 - 2569) 

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

ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่  5 (พ.ศ. 2560 – 2569)     

การประเมินผล :  
 1. วิธีวัดและประเมินผล : แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  5 (พ.ศ. 2560 – 2569) 
 2. เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผล : เป้าหมายหลัก จำนวน 8 เป้าหมาย (25 ตัว ช้ีวัด) 

ประโยชน์ที่ได้ รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม     
1. โรงเรียนได้มีการจัดการศึกษาตามแผนฯ ที่กำหนด  
2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิต และผลการเรียนที่ได้มาตรฐาน  
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ทำหน้าที่สนองงานตามบทบาทหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย  

รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  

     



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง
พ ร ะ ส ง ฆ์  ส า ม เ ณ ร  จ า น ว น  8 9  รู ป แ ล ะ พิ ธี จุ ด เ ที ย น เ พื่ อ น้ อ ม ร า ลึ ก ใ น
พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัพะเยา โดยมี นายกมล 
เชียงวงค์ ผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกร
ชาวจงัหวดัพะเยา ร่วมพิธีฯ จ านวนมาก

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และจังหวัดพะเยา โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา จดัพิธีทอดผา้ป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง ส าหรับ
พระสงฆ์ไทย จงัหวดัพะเยา ณ พระวิหารวดัศรีโคมค า พระอารามหลวง ต าบลเวียง อ าเภอ
เมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยมี พระครูโสภณปริยติัสุธี รองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา ประธาน
ฝ่ายสงฆ ์และนายวฒิุชยั เสาวโกมุท รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส ในการน้ี 
มีคณะสงฆจ์งัหวดัพะเยา ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ และท าบุญถวายปัจจยั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ร่วมถวายสักการะและมุทิตาจิต
พระโพธิญาณรังสี วิ. ในพิธีรับค าสัง่แต่งตั้งเจา้อาวาสวดัอนาลโยทิพยาราม (ธ) ต าบลสันป่าม่วง 
อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ณ วิหารพญาเจืองธรรมมิกราช วดัอนาลโยทิพยาราม (ธ) โดยมี 
นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ และอ่านค าสั่งแต่งตั้งฯ 
ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีดงักล่าวจ านวนมาก

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุมส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา 
สมัยสามัญประจ าเดือน คร้ังท่ี 10/2563 เดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดยมี คณะขา้ราชการส านักงานฯ เขา้ร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตส์มโภชวิหารนอ้ย 
และอญัเชิญพระเจา้หินทรายทั้ง 5 องค ์ข้ึนประดิษฐานยงัวิหารใหม่ ณ โบราณสถานวดันอ้ย (ร้าง) 
ริมกว๊านพะเยา โดยมี พระเทพญาณเวที ท่ีปรึกษาเจา้คณะภาค 6 วดัศรีอุโมงคค์  า เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ ์และ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณก าจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส 
ทั้งน้ี มีผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพะเยา หวัหนา้ส่วนราชการ คณะศรัทธาสาธุชน ร่วมพิธีฯ 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมพิธีท าบุญตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล 
และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จ-
พระศรีนครินทราบรมราชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาว รีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ภายในศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้ าจืดพะเยา โดยมี 
นายกมล เชียงวงค์ ผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ และ
ประชาชนชาวจงัหวดัพะเยา ร่วมพิธีฯ จ านวนมาก

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพฒันาวดั พฒันา
วดัด้วยแนวทาง 5ส ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วดัดงพระเจา้ ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา โดยมี พระสุนทรกิตติคุณ เจา้คณะอ าเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งน้ี 
ในการท ากิจกรรมดงักล่าว มีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา และกลุ่มอ านวยการพิธีการศพ
ท่ีไดรั้บพระราชทาน ท่ี 8 ร่วมด าเนินกิจกรรมดว้ย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ 
พระครูอมัพวนัผาสุกิจ เจา้อาวาสวดัสนัป่าม่วง (จ าปา) และพิธีฉลองซุม้ประตูวดั ณ วดัสนัป่าม่วง 
(จ าปา) ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา โดยมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอ าเภอ
ภูกามยาว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งน้ี มีพระมหาเถระ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน 
ร่วมพิธีดงักล่าวจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยขา้ราชการส านกังานฯ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม 
และอ านวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจดัสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น
โท - เอก  ประจ าปีการศึกษา 2563 จงัหวดัพะเยา ณ วดัศรีโคมค า อ  าเภอเมืองพะเยา และ
วดัรัตนวนาราม (ธ) อ  าเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา โดยการสอบดงักล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และจดัใหมี้การสอบระหวา่งวนัท่ี 2 – 5 พฤศจิกายน 2563

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยขา้ราชการส านกังานฯ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม 
และอ านวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจดัสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น
โท - เอก  ประจ าปีการศึกษา 2563 จงัหวดัพะเยา วนัท่ี 2 ณ วดัหยว่น อ าเภอเชียงค า และ
วดันาปรัง อ  าเภอปง โดยการสอบดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ทั้งน้ี ยงัไดว้วาย
พระคมัภีร์วชิรพทุธิฎีกา บาลี-ไทย ฉบบัภูมิพโลภิกข ุแด่พระสังฆาธิการดว้ย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง 
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุมส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา 
สมยัสามญัประจ าเดือน คร้ังท่ี 11/2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดยมี คณะขา้ราชการส านักงานฯ เขา้ร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ รับฟังการมอบนโยบาย
ของรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (นายอนุคา นาคาศยั) ในฐานะก ากบัดูแลส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ผ่านทาง 
YouTube Live โดยถ่ายทอดสดจากหอประชุมพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม
ทั้งน้ี มีผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี พ.ต.อ.ศักดา ข าโพธ์ิทัย
รองผู ้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมกันน้ี  มีหัวหน้าส่วนราชการ 
คณะขา้ราชการ นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
ด าเนินการจดัประชุมพิจารณาการขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ
เงินอุดหนุนสมทบการจดัสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดยมี พระครูโสภณปริยัติสุธี 
รองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุม ในการน้ี นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว 
ผู ้อ  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านักงานฯ 
ร่วมแสดงความยินดีกบันายพินิจ แกว้จิตคงทอง รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา 
และแสดงความยินดีกับนายเทวา ปัญญาบุญ ปลดัจงัหวดัพะเยา ในโอกาส
เขา้รับต าแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็นประธานเปิดการอบรมและ
กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้อบรมในการอบรมเชิงปฏิบติัการ  การใชเ้คร่ืองมือการคิด  (Thinking School) 
ซ่ึงจดัอบรมเป็นรุ่นท่ี  2  ของส านกังานเขตการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต  6
ณ โรงแรมวีซีดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ทั้งน้ี มีผูบ้ริหาร และคณะครูโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต 6 เขา้รับการอบรมฯ จ านวนมาก

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ
ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ นักท่องเท่ียว 
และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผู ้อ  านวยการ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในการถวายประกาศจงัหวดัพะเยา 
เร่ือง การสร้างวดั ตามท่ี นายใจสิ้น ตัน๋ค า ไดข้ออนุญาตสร้างวดัสังกดัคณะสงฆธ์รรมยตุ 
ณ บ้านห้วยบง หมู่ ท่ี  17 ต าบลแม่ปืม อ า เภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี
พระอภิญชัยณคุณวุฒิ นามสกุล พุทน์ครุฑ ประธานท่ีพกัสงฆ์ป่าห้วยบง เป็นผูรั้บ
และอนุโมทนา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ร่วมประชุมเพ่ือติดตามความพร้อมรับการ
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "หมู่บา้นรักษาศีล 5" ณ วดัสันป่าม่วง (จ าปา) ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอภูกามยาว
จงัหวดัพะเยา ทั้งน้ี พระครูอมัพวนัผาสุกิจ เจา้อาวาสวดัสันป่าม่วง (จ าปา) นายบุญธรรม ดูการดี 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 17 ส่วนราชการในพ้ืนท่ี และประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุมส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา 
สมัยสามัญประจ าเดือน คร้ังท่ี 12/2563 เดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดยมี คณะขา้ราชการส านักงานฯ เขา้ร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เขา้ร่วมโครงการอบรมหลกัสูตร
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทบทวนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระราชด าริในการพฒันาเด็กและเยาวชนให้น าไปสู่การปฏิบติังานตามเป้าหมายของแผน และ
เข้าใจบทบาทหน้า ท่ี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา เขา้ร่วมการแถลงข่าว "จงัหวดัพะเยาเมืองแห่งความปลอดภยั" และการแสดง
ความร่วมมือ (MOU) การขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันารถรับ - ส่ง นักเรียนและการใช้
สัญญาเช่ารถทศันศึกษาเพ่ือการเดินทางปลอดภยั ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง
จงัหวดัพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี 
มีส่วนราชการและองค์กรร่วมท าบันทึกข้อตกลงกับผู ้ว่าราชการจังหวดัพะเยา รวม 11 
หน่วยงาน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการส านักงานฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจและร่วมให้การต้อนรับ 
เจา้คุณพระสินีนาฏ พิลาสกลัยาณี ในการเดินทางมาปฏิบติัภารกิจในพ้ืนท่ีจงัหวดัพะเยา และ
ถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ์สามเณร ณ วดัศรีโคมค า พระอารามหลวง ต าบลเวียง 
อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจงัหวดัพะเยา 
ร่วมตอ้นรับเป็นจ านวนมาก

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 นางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยขา้ราชการ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค คณะสงฆห์นเหนือ 
ณ พระอุโบสถวดัจองค า พระอารามหลวง อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีแทนสมเด็จพระสังฆราช 
เป็นประธานพิธี ทั้ งน้ี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ มีพระภิกษุสามเณรท่ีสอบได้
เปรียญธรรม 3 ประโยค จ านวน 135 รูป และประโยค 1-2 จ านวน 198 รูป รวมทั้งส้ิน 333 รูป

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 19 มกราคม 2564 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการจดัประชุม
การจดัสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วดัและการพฒันาวดั และการจดัสรรเงินอุดหนุน
สมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โดยมี พระสุนทรกิตติคุณ 
เจา้คณะอ าเอเมืองพะเยา, รก.เจา้อาวาสวดัศรีโคมค า พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์
และนางเกลียวพรรณ์ ข าโนนง้ิว ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งน้ี มีเจา้อาวาสวดั ไวยาวจักร ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 25 มกราคม 2564 คณะขา้ราชการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
พะเยา ร่วมแสดงความยินดีกบันายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ
และกิจการพระพุทธศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ในโอกาส
ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในการน้ี
ไดเ้ขา้สักการะศาลพระภูมิ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และพระพุทธรูปประจ าส านกังานฯ เพื่อความ
เป็นสิริมงคล

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 26 มกราคม 2564 นายสมชาย จ าปารัตน์ นกัวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมด้วย
คณะข้าราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัพะเยา 
ณ ห้องประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเ รียน มจร .วิทยา เขตพะเยา  โดยมี 
พระครูวรวรรณวิฑูรย,์ ดร. ผูช่้วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มจร.พะเยา เป็นประธาน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 26 มกราคม 2564 นายสมชาย จ าปารัตน์ นกัวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมด้วย
คณะขา้ราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรียพ์ญาง าเมือง เน่ืองนนพิธี
วนัคลา้ยวนัสถาปนาค่ายพญาง าเมือง ณ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 
ค่ายพญาง าเมือง โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 27 มกราคม 2564 คณะขา้ราชการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
พะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนายโสไกร ใจหมั้ น  ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในโอกาสยา้ยมารับต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา ในการน้ี ไดเ้ขา้สักการะศาลพระภูมิ พระพุทธรูปประจ า
ส านกังานฯ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าจงัหวดัพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงรายงานตวั
กบันายพินิจ แกว้จิตคงทอง รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา (ก ากบัดูแลส านกังานฯ)

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมการประชุมคณะกรมการจงัหวดัและหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังท่ี 
1/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยหัวหน้า-
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผู ้ว่าราชการ
จงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี ก่อนการประชุมดงักล่าว ไดรั้บมอบเกียรติบตัรบุคคล 
หน่วยงานแต่งกายดว้ยผา้ไทย ผา้พื้นเมือง ผา้ทอ ผา้ถ่ินจงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 29 มกราคม 2564 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการจดัประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดวดัศูนยก์ลางระดบัจงัหวดั วดัศูนยก์ลางระดบัอ าเภอ และ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณ เน่ืองในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา (วนัมาฆบูชา) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา โดยมี พระราชปริยติั 
เจ้าคณะจังหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุม ทั้ งน้ี มีคณะสงฆ์ และคณะกรรมการฯ
เขา้ร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 28-29 มกราคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ย นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ-
พระพุทธศาสนา ถวายสักการะแด่พระมหาเถระ ประกอบดว้ย พระเทพญาณเวที ท่ีปรึกษา
เจา้คณะภาค 6, พระราชปริยติั เจา้คณะจงัหวดัพะเยา, พระปัญญาพิศาลเถร เจา้คณะจังหวดั
พะเยา-น่าน (ธ), พระโพธิญาณรังสี เจา้คณะอ าเภอเมืองพะเยา (ธ), พระสุนทรกิตติคุณ รก.
เจา้อาวาสวดัศรีโคมค า พระอารามหลวง และพระครูโสภณปริยติัสุธี รองเจา้คณะจังหวดั
พะเยา ในโอกาสยา้ยมารับต าแหน่งใหม่

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา โดย นายโสไกร 
ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา จดัพิธีมอบปฏิทินหลวง
พุทธศกัราช 2546 พระราชทานส าหรับความสุขปีใหม่ ณ เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ให้แก่เจา้หน้าท่ี
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จ านวน 1 เล่ม และถวายแด่เจ้าอาวาส
วดัพระอารามหลวง โดยพระราชปริยติั เจา้คณะจงัวดัพะเยา จ  านวน 1 เล่ม 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานการประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ คร้ัง ท่ี  2 /2564 ประจ า เ ดือนกุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องประชุมส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดยมี คณะขา้ราชการส านักงานฯ เขา้ร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสมชาย จ าปารัตน์ ผู ้อ  านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพุทธศาสนา ร่วมสนองงานคณะสงฆ์และถวายค าแนะน าในการขอจัดตั้ ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวดัพะเยา ณ วดัพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
โดยมี พระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอวาสและรองเจ้าคณะอ าเภอจุน ให้การต้อนรับและ
น าคณะฯ ตรวจเยีย่มสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั ซ่ึงการสนองงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมด้วยเจา้หน้าท่ีส านักงานฯ ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
"สังฆะเพื่อสังคม" ธรรมยาตราบวชป่า ท าแนวกันไฟ และสร้างฝายชะลอน ้ า ป่าต้นน ้ าจุน 
ณ ห้องประชุมส านกังานเทศบาลต าบลจุน โดยมี พระครูนิปุณพฒันากิจ รองเจา้คณะอ าเภอจุน 
เป็นประธาน และลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานท่ีจดักิจกรรมร่วมกบัหวัหน้าเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
เวียงลอ ปลดัเทศบาลต าบลจุน นายก อบต.พระธาตุขิงแกง รพ.สต. และภาคีเครือข่าย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นตวัแทนของจงัหวดัพะเยา ในการน าเคร่ืองไทยธรรม 
ของเจา้คุณพระสินีนาฏ พิลาสกลัยาณี เพื่อน าไปถวายแด่ พระสุนทรกิตติคุณ ผูรั้กษาการ
เจา้อาวาสวดัศรีโคมค า พระอารามหลวง ต าบลเวียง อ  าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการการขอรับเงินอุดหนุน
บูรณะศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมศรีโคมค า 2 ศาลากลางจงัหวดัพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง 
รองผูว้่าราชการจังหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุม ทั้ งน้ี มีคณะกรรมการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2562 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมการด าเนินการขับเคล่ือนกิจกรรม
“วดัส่งเสริมสุขภาพ” และ ตลาดป้องกนั โควิด - 19 ณ วดัแม่ใส ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา โดยมี คณะสงฆว์ดัแม่ใส ไวยาวจักร คณะกรรมการวดั ส่วนราชการ อาทิ ส านกังาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดั สาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา รพ.สต. แม่ใส อบต.แม่ใส และโรงเรียน
ชุมชนบา้นแม่ใส ร่วมประชุมและขบัเคล่ือนกิจกรรมดงักล่าว ภายใตค้วามร่วมมือ หรือ “บวร”

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดย
นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา โดย นายประพนัธ์ เดชะบุญ สาธารณสุข
อ าเภอเมืองพะเยา ด าเนินการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ (เชิงรุก) 
ณ ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา มอบหมายให้นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ
พระพุทธศาสนา พร้อมคณะขา้ราชการ ร่วมพิธีเปล่ียนผา้ผูกเอว อนุสาวรียพ์่อขนุง าเมือง 
เน่ืองในงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ประจ าปี 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรียพ์่อขนุง าเมือง 
ริมกวา๊นพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา รักษาราชการแทน
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และประชาชนในจงัหวดั
พะเยา ร่วมในพิธีฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการ ร่วมพิธีข้ึนทา้วทั้ง 4 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ
สืบชะตากว๊านพะเยา เพ่ือขอขมาพระแม่คงคาพญาธุมะสิกขี พญานาคผูป้กปักรักษา
กว๊านพะเยา เน่ืองในงานบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ประจ าปี 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
พ่อขุนง าเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผูว้่าราชการจังหวดัพะเยา 
รักษาราชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี มีหัวหนา้ส่วนราชการ และ
ประชาชนในจงัหวดัพะเยา ร่วมในพิธีฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ออกตรวจเยีย่ม ติดตาม และอ านวยความ
สะดวกแก่คณะสงฆใ์นการจดัสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบจงัหวดัพะเยา 
อาทิ สนามสอบวดัศรีโคมค า สนามสอบวดัศรีอุโมงค์ค  า และสนามสอบเรือนจ าจังหวดั
พะเยา โดยในจงัหวดัพะเยามีสนามสอบธรรมศึกษา จ านวน 26 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 9 อ าเภอ 
ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 จงัหวดัพะเยา โดยนายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดั
พะเยา รักษาราชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในการถวายภตัตาหารเพล
และส่ิงของพระราชทาน (อุปกรณ์เคร่ืองเขียน) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง คร้ังท่ี 1 คร้ังหลัง ประจ าปี 2564 
ณ พระวิหารวดัศรีโคมค า อ  าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ทั้งน้ี ส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมด าเนินการจดัพิธีดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมด้วยคณะขา้ราชการส านักงานฯ ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และอ านวย
ความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจดัสอบบาลีสนามหลวง คร้ังท่ี 1 คร้ังหลงั ประจ าปี 2564
ณ สนามสอบวัดศรีโคมค า อ  าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยในจังหวัดพะเยา
มีสนามสอบบาลีสนามหลวง จ านวน 1 แห่ง มีผูเ้ขา้สอบจ านวน 125 รูป ทั้งน้ี การด าเนินการ
ดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา ร่วมการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา คร้ังท่ี 1/2564 ณ อาคารเรียน
พระปริยติัธรรม วดัศรีโคมค า อ  าเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา โดยมี พระราชปริย ั ติ 
เจา้คณะจงัหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี มีรอองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา 
เจา้คณะอ าเภอ รองเจา้คณะอ าเภอ พระเลขานุการฯ และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 จังหวดัพะเยา โดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผูว้่าราชการ
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพล และส่ิงของพระราชทาน 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง คร้ังท่ี 1 
คร้ังหลงั ประจ าปี 2564 (วนัท่ี 2) ณ พระวิหารวดัศรีโคมค า อ  าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
ทั้ งน้ี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ร่วมด าเนินการจัดพิธีดังกล่าวให้เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จงัหวดัพะเยา โดยนายพินิจ แกว้จิตคงทอง รองผูว้่าราชการ
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพล และส่ิงของพระราชทาน 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง คร้ังท่ี 1 
คร้ังหลงั ประจ าปี 2564 (วนัท่ี 3) ณ พระวิหารวดัศรีโคมค า อ  าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
ทั้ งน้ี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ร่วมด าเนินการจัดพิธีดังกล่าวให้เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา ถวายการต้อนรับพระเมธีวชิโรดม ศูนยว์ิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั และร่วมงาน 
"พลงัชุมชนรักษป่์าตน้น ้ าสู่สายธารกวา๊นพะเยา" การเดินธรรมยาตรา บวชป่า ท าฝายชะลอน ้ า 
ผนืป่าตน้น ้ าห้วยถ ้า ถ่ินท่ีอยูอ่าศยันกยงูไทย ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
โดยมี นายสวสัด์ิ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี มีส่วนราชการ อาทิ 
มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา อบต.แม่นาเรือ ผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน 
นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมท ากิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมพิธีตกับาตรขา้วเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา ณ ท่าเรือวดัติโลกอาราม 
จงัหวดัพะเยา โดยมี พระเมธีวชิโรดม ผูอ้  านวยการสถาบนัวิมุตยาลยั  ศูนยวิ์ปัสสนาสากลไร่เชิญตะวนั 
เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์  และมีนายพิ นิ จ แก้ วจิ ตคงทอง รองผู ้ว่ าราชการจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา ร่วมการประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุญาตใช้ท่ีดินของวดั (ท่ีธรณีสงฆ์) 
วดัศรีโคมค า พระอารามหลวง จังหวดัพะเยา ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา โดยมี พระราชปริยติั เจา้คณะจงัหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว 
ทั้งน้ี มีรองเจา้คณะจงัหวดัพะเยา เจา้คณะอ าเภอ ผูช่้วยเจา้อาวาส และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ร่วมกันปลูกผกัสวนครัวเพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่ประชาชน และเพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมัน่คงทางอาหาร 
สู่การปฏิบติัการ 90 วนั ณ บริเวณอาคารส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพุทธศาสนา และคณะข้าราชการลงพ้ืนท่ี เ พ่ือสนองงานคณะสงฆ์และ
ถวายค าแนะน าการเสนอเพ่ือส่งผลงานในการคดัเลือกอุทยานการศึกษาในวดั ประจ าปี 2564
ณ วดัเชียงบาน อ าเภอเชียงค า, วดับุญชุม อ าเภอดอกค าใต ้และวดัศรีสุพรรณ อ าเภอแม่ใจ 
ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพทุธศาสนา และคณะขา้ราชการส านกังานฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสนองงานคณะสงฆแ์ละ
ติดตามการใชจ่้ายเงินอุดหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์วดั ณ วดัก่ิวแกว้ อ  าเภอจุน จงัหวดัพะเยา 
และการถวายค าแนะน าการขอใชท่ี้ดินของทางราชการเพื่อสร้างวดั ณ ท่ีพกัสงฆ์ทุ่งวฒันาราม
และการกนัเขตจดัประโยชน์ในท่ีดินของวดั ณ วดัพระธาตุสบแวน อ าเภอเชียงค า ซ่ึงการ
ด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ
ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิ ธี  พร้อมกันน้ี  มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการจดัประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกวดัพฒันาตวัอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น วดัพฒันาตวัอย่าง และ
อุทยานการศึกษาในวดั ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั
พะเยา โดยมี พระโพธิญาณรังสี เจา้คณะอ าเภอเมืองพะเยา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายพินิจ แกว้จิตคงทอง รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการน้ี 
การการประชุมพิจารณาดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมด้วยคณะขา้ราชการส านักงานฯ และส านักเขตการศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เขต 6 กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวดัพะเยา 
ออกนิเทศ ติดตาม ก ากบัคุณภาพเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จงัหวดัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรม
วัดโพธาราม อ า เภอแม่ ใจ โรงเ รี ยนราชคฤห์ วิ ทยา อ า เภอเมื องพะเยา และโรงเรี ยน
สุวรรณคณานุสรณ์ อ าเภอดอกค าใต้ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการจดัประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการขออนุญาตสร้างวดัในพ้ืนท่ีบ้านภูเงิน ต าบลแม่ปืม และ
บา้นเกษตรสุข ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา โดยมี พระโพธิญาณรังสี เจา้คณะอ าเภอเมืองพะเยา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์
และนางสาวสมปรารถนา บุญยืน ปลดัอ าเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้ งน้ี
มีคณะกรรมการ ผูข้ออนุญาตสร้างวดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะขา้ราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา มอบหมายให้นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ
พระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และส านัก เขตการศึกษาพระปริย ัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เขต 6 กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวดัพะเยา 
ออกนิเทศ ติดตาม ก ากบัคุณภาพเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนป่าแขมวิทยา 
อ าเภอเชียงม่วน, โรงเรียนวดันาปรังวิทยา และโรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ วดัดอนไชย อ าเภอปง

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการ ร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ พานพุ่มดอกไมส้ด 
เบ้ืองหน้าพระบรมสาทิสลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว เน่ืองในวนัท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว และร่วมพิธีวนัขา้ราชการพลเรือน ประจ าปี 2564 
ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา 
รักษาราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานการประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ  ค ร้ั ง ท่ี  3 / 2564 ประจ า เ ดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา โดยมี คณะขา้ราชการส านักงานฯ เขา้ร่วมประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา เขา้ร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา โดยมี พระครูโสภณปริยติัสุธี 
รองเจ้าคณะจังหวดัพะเยา เป็นประธานการประชุม ทั้ งน้ี มีวดัท่ีเข้าร่วมโครงการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมการประชุมคณะกรมการจงัหวดัและหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังท่ี 
3/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยหัวหน้า-
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผู ้ว่าราชการ-
จงัหวดัพะเยา รักษาราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 1 เมษายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ พระวิหาร
วดัศรีโคมค า โดยมี นายพินิจ แกว้จิตคงทอง รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 2 เมษายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
พะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ร่วมถวายเคร่ืองสักการะพานพุ่มดอกไม้สด
เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ เน่ืองในวนัอนุรักษ์มรดไทย และวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 
2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ณ ศาลาประชาคมจงัหวดัพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา 
รักษาราชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดั   เป็นประธาน ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และประชาชน
ชาวจงัหวดัพะเยา เขา้ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ท าวตัรเช้า เจริญจิตตภาวนาปฏิบติัธรรม และรับฟังการแสดง
พระธรรมเทศนา โครงการเข้าว ัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดหลวงราชสัณฐาน อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และพทุธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ จ านวนมาก

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 6 เมษายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
ถวายราชสักการะ เน่ืองในวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วนัท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจ าปี 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวดัพะเยา โดยมี 
นายชุติเดช มีจนัทร์ รองผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา รักษาราชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดั
เป็นประธาน ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และชาวจงัหวดัพะเยา ร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา
ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2564 (ป๋ีใหม่เมือง)โดยการสระเกล้าด าหัวขอพร
นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา และเจา้หน้าท่ีอาวุโส 
ณ ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ทั้งน้ี บรรยากาศเป็นไปดว้ยความอบอุ่น

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านักงานฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสนองงานคณะสงฆ์และ
ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์วดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วดัศรีเมืองมาง อ าเภอเชียงม่วน (บน) วดัหงส์หิน (กลาง) และวดัก่ิวแกว้ (ล่าง) อ าเภอจุน 
จงัหวดัพะเยา ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ลงพ้ืนท่ีถวายค าแนะน าและตรวจเยี่ยม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ท่ีไดรั้บความเสียหายจากวาตภยั ณ โรงเรียน
ห้วยขา้วก ่าวิทยา อ าเภอจุน และติดตามการใชจ่้ายเงินอุดหนุนสมทบการซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนป่าแขมวิทยา อ าเภอเชียงม่วน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย และไดรั้บการตอ้นรับจากคณะผูบ้ริหาร คณะครูโรงเรียนเป็นอยา่งดี

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมด้วยคณะขา้ราชการส านักงานฯ ลงพ้ืนท่ีถวายค าแนะน าการบริหาร
จดัการศาสนสมบติัวดั และติดตามอาการอาพาธของพระครูสิริบุญวตัร (บุญรอด ปุริตวตฺโต) 
อายุ 91 พรรษา 71 เจา้อาวาสวดับุญยืน ณ วดับุญยืน ต าบลนาปรัง อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
โดยมี เจา้คณะต าบลนาปรัง เลขานุการเจา้คณะอ าเภอปง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ไวยาวจักร และ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ร่วมด าเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานการประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ คร้ัง ท่ี  3/2564 ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
โดยมี คณะข้าราชการส านักงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ ง น้ี 
ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนตเ์พ่ือความเป็นสิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
พะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ร่วมเปิดงานพิธีท าบุญปล่อยปลา สืบชะตา
เพ่ือความเป็นสิริมงคล น ารายไดส้มทบทุนก่อสร้างห้องแสดงผลงานนกัเรียนและส่งเสริมอาชีพ
แก่นกัเรียนโรงเรียนฟากกวา๊นวิทยาคม ณ อ่างเกบ็น ้ าป่าไมบ้า้นห้วยลึก อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดั
พะเยา โดยมี พระสุนทรกิตติคุณ ผูรั้กษาการแทนเจา้อาวาสวดัศรีโมค า เป็นประธานฝ่ายสง์  
และว่าท่ีร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงค นายอ าเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่าย์ราวาส ทั้ งน้ี 
มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผูบ้ริหาร ครู และผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินร่วมพิธีฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมสนองงานคณะสงฆแ์ละน าวตัถุดิบ 
ไปสนับสนุนวัดท่ีมีความพร้อมในการออกโรงทานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ วดัหัวข่วงแก้ว 
อ  าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ทั้ งน้ี ถือเป็นการด าเนินกิจกรรมดา้นสาธารณสงเคราะห์
ของวดั ร่วมกบันายอ าเภอเมืองพะเยา และผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้ น ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในการถวายประกาศจงัหวดัพะเยา เร่ือง 
การสร้างวดั ตามท่ี นายสมโภช ค าคง ไดข้ออนุญาตสร้างวดัสังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ณ 
บ้าน ร่ อ งแมด ห มู่ ท่ี  4  ต าบล ทุ่ ง ร ว งทอง  อ  า เ ภ อ จุน  จังหวัดพะ เ ย า  โ ดย มี 
ประธานท่ีพกัสงฆ์สิบสองปันนา พระสงฆ์ ร่วมอนุโมทนา ทั้ งน้ี มีคณะข้าราชการ
ส านกังานฯ พทุธศาสนิกชนในพื้นท่ี ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศสร้างวดัดงักล่าวดว้ย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงาน ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสนองงานคณะสงฆ ์
ในการตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือขออนุญาตสร้างวัด ณ ท่ีพักสงฆ์ม่อนเอกคีรีรมณียธรรม 
ต าบลห้วยแก้ว อ  าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้ น ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในการถวายประกาศจงัหวดัพะเยา เร่ือง 
การสร้างวดั ตามท่ี นายใหม่ แกว้บุญเถิง ไดข้ออนุญาตสร้างวดัสังกดัคณะสงฆม์หานิกาย 
ณ บ้านฐานพัฒนา หมู่ท่ี 16 ต าบลฝายกวาง อ  าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยมี
พระครูสุภทัรพรหมคุณ เจา้คณะอ าเภอเชียงค า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจา้คณะต าบล
ประธานท่ีพกัสงฆ ์ร่วมอนุโมทนา ทั้งน้ี มีพทุธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าวดว้ย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้ น ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ลงพื้นท่ีสนองงาน
คณะสงฆ์ และถวายค าแนะน าการขอรับงบประมาณอุดหนุนบูรณและปฏิสังขรณ์วดั 
ณ วดับา้นปุ ต าบลเจดียค์  า อ  าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการ
จดัพิธีตกับาตรขา้วเหนียววนัพุธ (ตกับาตรทุกวนัพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จงัหวดัพะเยา 
ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์
ผูว้่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

ระหว่างวนัท่ี 24-25 มิถุนายน 64 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา จดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวดัและประเมินผลสถานศึกษา ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา เพ่ือถวายและให้ความรู้แก่ผูบ้ริหาร คณะครู ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบติังาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา โดยมี
พระมหาจิตรการก์ อภิปุญฺโญ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัม่วงชุมวิทยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์
และนายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส และกล่าวเปิดการอบรมฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
การขออนุญาตสร้างวดั ณ บา้นห้วยทรายขาว ต าบลห้วยแกว้ อ  าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 
โดยมี พระครูวมิลขนัตยาภรณ์ เจา้คณะอ าเภอภูกามยาว เป็นท่ีปรึกษากรมมการ นายกิตติไกร 
ฝีปากเพราะ นายอ าเภอภูกามยาว เป็นประธานกรรมการ พร้อมดว้ยผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ินร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการส านักงานฯ ลงพ้ืนท่ีสนองงานคณะสงฆ์การ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีการขอใช้ท่ีดินของทางราชการ (ส.ป.ก.) เพื่อสร้างวัด ณ ท่ีพักสงฆ์
ป่าภาวนาภิรมณ์ ในพ้ืนท่ีบา้นห้วยทรายขาว ต าบลห้วยแกว้ อ  าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 
โดยมีคณะสงฆ์ ผูน้ าชุมชน ร่วมอ านวยความสะดวก ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ลงพ้ืนท่ีสนองงานคณะสงฆ ์นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักศาสนศึกษา จงัหวดัพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ ส านกัศาสนศึกษา อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอภูกามยาว และอ าเภอดอกค าใต ้
โดยมี พระครูสุภทัรพรหมคุณ เจา้คณะอ าเภอเชียงค า ประธานฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์
จงัหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้งน้ี การนิเทศ ติดตาม ดงักล่าว มีข้ึนระหว่างวนัท่ี 28-30 มิถุนายน 
2564 ครอบคลุมส านกัศาสนศึกษาทั้ง 17 แห่ง ของจงัหวดัพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านักงานฯ ร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5” จงัหวดัพะเยา ณ วดัหยว่น อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
โดยมี พระครูโสภณปริยติัสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แ ละ
นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ ์นายอ าเภอเชียงค า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมดว้ยคณะสงฆอ์ าเภอ
เชียงค า ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรเชียงค า ผูน้ าทอ้งท่ีทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีไหวส้าบูรพกษตัริยเ์มืองพะเยา ตกับาตรขา้วเหนียว และกิจกรรมสภากาแฟ
ยามเช้า ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง (ข่วงวัฒนธรรม) กว๊านพะเยา ทั้ งน้ี  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ด าเนินการร่วมด าเนินการจัดพิธีตักบาตรฯ และมีหัวหน้า
ส่วนราชการ คณะขา้ราชการ นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมท าบุญปล่อยปลาเพ่ือการกุศล เน่ืองใน
โอกาสสัปดาห์วนัเข้าพรรษา เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางด้าน
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี 
พระครูพิศาลสรกิจ เลขานุการเจา้คณะจงัหวดัพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายมานะ 
พิริยพฒันา ผูอ้  านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย
คณะท างาน และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมชาย จ าปารัตน์ ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการและ
กิจการพระพุทธศาสนา พร้อมดว้ยเจา้หน้าท่ีส านักงานฯ ร่วมพิธีปักหมายเขตท่ีดินท่ีไดรั้บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วดัปงสนุก และวดัทุ่งมอก อ าเภอเชียงม่วน จังหวดัพะเยา 
โดยมี พระครูนันทบุรีพิทักษ์ เจ้าคณะอ าเภอเชียงม่วน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ 
ว่าท่ี รท.บ ารุง ค  าไว นายอ าเภอเชียงม่วน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้ งน้ี มีคณะสงฆ ์
พทุธศาสนิกชน ร่วมพิธีดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานการประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ คร้ังท่ี 4/2564 ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา โดยมี 
คณะข้าราชการส านักงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ งน้ี ก่อนเร่ิม
การประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนตเ์พ่ือความเป็นสิริมงคล ทั้งน้ี การประชุมฯ มีข้ึนเป็น
ประจ าทุกเดือนเพื่อติดตามการด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีไหวส้าบูรพกษตัริยเ์มืองพะเยา ตกับาตรขา้วเหนียว และกิจกรรมสภากาแฟ
ยามเช้า ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง (ข่วงวัฒนธรรม) กว๊านพะเยา ทั้ งน้ี  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัพะเยา ด าเนินการร่วมด าเนินการจัดพิธีตักบาตรฯ และมีหัวหน้า
ส่วนราชการ คณะขา้ราชการ นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ สนองงานคณะสงฆ ์ออกนิเทศ ติดตาม ก ากบั
คุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวดัพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนวดัหย่วนวิทยา อ าเภอเชียงค า, โรงเรียนวดัม่วงชุมวิทยา 
อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา มอบหมายให้สมชาย จ าปารัตน์ ผู ้อ  านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ
พระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ออกนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
และติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยา อ าเภอเชียงม่วน ซ่ึงการด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา มอบหมายให้สมชาย จ าปารัตน์ ผู ้อ  านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการ
พระพุทธศาสนา และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ออกนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
และติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ วดัดอนไชย และโรงเรียนนาปรังวิทยา อ าเภอปง ทั้งน้ี
การด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมดา้นศาสนพิธี การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา 
งานรัฐพิธี ราษฎร์พิธี ประจ าปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติธรรมวดัศรีโคมค า จังหวัดพะเยา 
โดยจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 29-30 กรกฎาคม 2564 และมีขา้ราชการ ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป 
เยาวชนเข้าร่วมอบรมฯ ทั้ งน้ี การด าเนินจัดการอบรมฯ เป็นการบูรณาการของ สนง.
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ร่วมกบั สนง.พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั
พะเยา และกลุ่มอ านวยการพิธีการศพท่ีไดรั้บพระราชทานท่ี 8 พะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการพฒันาศกัยภาพพระเลขานุการ 
คณะสงฆ์อ าเภอเชียงค า ณ ห้องประชุมวดัเชียงบาน ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปริยติั เจ้าคณะจังหวดัพะเยา เป็นประธาน ทั้ งน้ี
มีพระเลขานุการเจา้คณะอ าเภอ รองเจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล ร่วมอบรมฯ

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านักงานฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บา้นรักษาศีล 5” จงัหวดัพะเยา ร่วมกบัคณะสงฆ์ ผูน้ าชุมชน ณ วดัร้อง หมู่ท่ี 1 ต าบล
ร่มเยน็ อ  าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

ระหว่างวนัท่ี 13-15 สิงหาคม 2564 จังหวดัพะเยา โดยส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ด าเนินการจดัอบรมปฏิบติัธรรมน าความสุขดว้ยหลกัพุทธธรรมสู่สังคมท่ีเอ้ือ
อาทรต่อกนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ส านกัปฏิบติัธรรมวดัอนาลโยทิพยาราม (ธ) 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี พระโพธิญาณรังสี เจ้าอาวาสและเจ้าส านัก
ปฏิบติัธรรมวดัอนาลโยทิพยาราม (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบติัธรรม ทั้งน้ี 
มีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 50 คน และด าเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการท่ีจงัหวดัก าหนด

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามผล
การด าเนินงานโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 หนเหนือ และคณะกรรมการ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
โครงการฯ ณ วดัร้อง หมู่ท่ี 1 ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา โดยมี คณะสงฆจ์งัหวดั
พะเยา คณะสงฆอ์ าเภอเชียงค า ส่วนราชการโดยนายพินิจ แกว้จิตคงทอง รองผูว้่าราชการจงัหวดั
พะเยา นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ผูน้ าทอ้งท่ี 
ร่วมถวายการตอ้นรับและรายงานผลการด าเนินงานฯ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา มอบหมายใหน้ายสุรเชษฐ ์เสนตระกลูชยั นกัวิชาการศาสนาช านาญการ และคณะฯ 
ร่วมกบัส านักเขตการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา แขต 6 ออกนิเทศ และติดตาม
ประเมินผลการจดัการศึกษา ส าหรับเด็กเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ 
วดัโพธาราม อ าเภอแม่ใจ และโรงเรียนราชคฤห์วิทยา อ าเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา  เ ป็นประธานการประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ คร้ัง ท่ี  5/2564 ณ ห้องประชุมส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
โดยมี คณะข้าราชการส านักงานฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ ง น้ี 
ก่อนเร่ิมการประชุมฯ ไดร่้วมกนัไหวพ้ระสวดมนตเ์พ่ือความเป็นสิริมงคล 

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา พร้อมดว้ยคณะขา้ราชการส านกังานฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการในการก าหนด
แนวทางการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวชุมชนบา้นถ ้า เพ่ือรองรับการฟ้ืนตวัของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านถ ้ า
อ  าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลดัจงัหวดัพะเยา เป็นประธาน
การประชุมดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา พร้อมด้วยคณะขา้ราชการส านักงานฯ เขา้ร่วมการประชุมเพ่ือสนองงาน
คณะสงฆแ์ละถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อ  าเภอภูซาง เก่ียวกบั
การบริหารจัดการศาสนสมบัติวดั ศาสนสถาน รวมถึงการเงินและบัญชีวดั ณ โรงเรียน
ม่วงชุมวิทยา โดยมี พระมหาจิตรการก์ อภิปุญฺโญ เจา้คณะอ าเภอภูซาง เป็นประธาน ทั้งน้ี 
มีเจา้อาวาสวดัไวยาวจักร และคณะกรรมการวดั เขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.  2564 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีไหวส้าบูรพกษัตริย์เมืองพะเยา ตักบาตรข้าวเหนียว พิธีบังสุกุ ลออุทิศให้
อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัพะเยา แลอะพิธีใส่บาตรวนัพุธ สืบสานฮีตฮอยลอา้นนา ณ ลอานอนุสาวรีย์
พ่อขุนง าเมือง (ข่วงวฒันธรรม) กว๊านพะเยา ทั้งน้ี ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา 
ด าเนินการร่วมด าเนินการจัดพิธีตักบาตรฯ แลอะมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ 
นกัท่องเท่ียว แลอะพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่อาว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 16 กนัยายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญเสาะสะดือเมืองภูกามยาวข้ึนประดิษฐาน, พิ ธีถวาย
เคร่ืองสักการะบวงสรวงเทพยดาอารักษแ์ละเจา้ผูค้รองเมืองภูกามยาว พิธีเจริญพระพุทธมนต์
บวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว ณ ลานพิธีสะดือเมืองภูกามยาว บริเวณด้านหน้ า
อาคารส านกังานพระพุทธศาสนา จ.พะเยา โดยมี พระเทพญาณเวที ท่ีปรึกษาเจา้คณะภาค 6
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายโชคดี อมรวฒัน์ ผูว้่าราชการจังหวดัพะเยา เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ทั้งน้ี มีหวัหนา้ส่วนราชการ และพทุธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.  2564 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีไหวส้าบูรพกษตัริยเ์มืองพะเยา พิธีเปล่ียนผา้ผูกเอวพ่อขุนง าเมือง พิธีบงัสุกุล
อุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปฺฺมมหาเถร) อดีตเจา้อาวาสวดัศรีโมค า และพิธี
ใส่บาตรวันพุธ สืบสานฮีตฮอยล้านนา ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง (ข่วงวัฒนธรรม) 
กว๊านพะเยา ทั้งน้ี ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา ด าเนินการร่วมด าเนินการจดัพิธีฯ
โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการ คณะขา้ราชการ นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.  2564 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู ้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีไหวส้าบูรพกษตัริยเ์มืองพะเยา และพิธีใส่บาตรวนัพุธ สืบสานฮีตฮอยลา้นนา 
ณ ลานอนุสาวรียพ์่อขุนง าเมือง (ข่วงวฒันธรรม) กว๊านพะเยา ทั้งน้ี ส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพะเยา ด าเนินการร่วมด าเนินการจดัพิธีฯโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะขา้ราชการ 
นกัท่องเท่ียว และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดงักล่าว

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วนัท่ี 29 กนัยายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้น ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวดัพะเยา ร่วมพิธีสืบชะตาให้กับ นายโชคดี อมรวฒัน์ ผูว้่าราชการจังหวดัพะเยา 
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวดัพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และ
นายอ าเภอ ในโอกาสเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2564 ณ อาคารปฏิบติัธรรมวดัศรีโคมค า 
ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยมี พระเทพญาณเวที ท่ีปรึกษาเจา้คณะภาค 6
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้ งน้ี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะขา้ราชการ และพุทธศาสนิกชน 
ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกนั

จังหวัดพะเยา



ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัพะเยำ

โทรศพัท ์๐ ๕๔๔๘ ๐๑๖๓ www.pyo.onab.go.th

วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 นายโสไกร ใจหมั้ น ผู ้อ  านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพะเยา เป็นประธานในการถวายประกาศจงัหวดัพะเยา เร่ือง 
การสร้างวดั ตามท่ี นายภาคภูมิ จันทราภรณ์ ไดข้ออนุญาตสร้างวดัสังกดัคณะสงฆ์
ธรรมยุต ณ บา้นภูเงิน หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่ปืม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา โดยมี 
ประธานท่ีพกัสงฆป่์าภูเงิน พระสงฆ ์ร่วมอนุโมทนา ทั้งน้ี มีคณะขา้ราชการส านกังานฯ 
พทุธศาสนิกชนในพื้นท่ี ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศสร้างวดัดงักล่าวดว้ย

จังหวัดพะเยา



 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสอแนะ  
 

ปัญหา และอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร             
เพ่ือสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ (กพด.) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา 

❖ โรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดด้ำเนินงานครบ 8 เป้าหมาย แต่การรายงานยังไมค่รบทุกตัวช้ีวดั 

❖ การจัดทำรูปเลม่รายงานมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 

❖ การจัดทำรายงานใหด้ำเนินการให้ครบทุกตัวช้ีวัด (โดยใช้แบบรายงานตามแผน กพด.)  

❖ การจัดรปูเลม่รายงานควรมี สารบัญ คำสั่ง ตารางจำแนกเป้าหมายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่เกีย่วข้องและภาคผนวก 
เพื่อใส่หลักฐานอ้างอิงทีเ่กี่ยวข้อง 

ปัญหา และอุปสรรคในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

❖ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ข้อเสนอแนะ 

❖ ประสาน ประชาสมัพันธ์ และแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบถึงแนวทางในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  

 

 


