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พระพุทธศำสนำ รวมทัง้กำรปฏบิตังิำนตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง และสนองนโยบำยของรฐั  

ดงันัน้ เพื่อให้กำรปฏบิตังิำนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจงัหวดัพทัลุงสอดคลอ้งกบั
ภำรกจิและบูรณำกำร ทัง้ในมติติำมภำรกจิ มติพิืน้ที ่และมติยิุทธศำสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้ง จงึไดจ้ดัท ำแผนปฏบิตัิ
รำชกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจงัหวดัพทัลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นกรอบและ
ก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจงัหวดัพทัลุง โดยมนีโยบำย วสิยัทศัน์ พนัธ
กิจ ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร รวมถึงกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทัว่ไป 
1.1 สภาพทัว่ไป 

ประวติัความเป็นมา 
จงัหวดัพทัลุงในสมยัก่อนชื่อเมอืงพทัลุง ไม่ไดเ้ขยีนอย่างที่ปรากฏใหเ้หน็ จากหลกัฐาน

พบว่า       บนเหรยีญอแีปะพทัลุง พ.ศ.2426 เขยีนว่า พทัทะลุง และพตัลุง ในเอกสารของไทย ใช้
ต่างกนัมากมาย ไดแ้ก่ พตัะลุง พดัทลุง พทัธลุง พตัทลุง พฒัลุง พทัลุง ในเอกสารเบอรน์ีขององักฤษ
สมยัรชักาลที ่3 เขยีนว่า Bondelun และ Merdelong ของนายลามาร์ วศิวกรชาวฝรัง่เศส สมยัสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เขยีนว่า Bourdelun 

ความหมายของชื่อเมือง หมายถึง เมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับ
ขอ้เทจ็จรงิหลายประการ ค าว่า “พตั-พทั-พทัธ” ยงัไม่อาจทราบไดว้่าค าเดมิเขยีนอย่างไร ค าไหน ทราบ
เพยีงว่าใชเ้ป็นค าขึ้นต้น ส่วนค าพื้นเมอืงที่เรยีกว่า “ตะลุง” แปลว่า เสาล่ามช้างหรอืไม้หลกัผูกช้าง ชื่อ
บ้านนามเมอืงของพทัลุงที่เกี่ยวกบัช้าง มมีากหรอืจะเรยีกว่าเป็น “เมอืงชา้ง” กไ็ด ้โดยเฉพาะทางฝัง่
ตะวนัตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรดัซึ่งอยู่ตดิกบัเทอืกเขาบรรทดั มชีา้งป่าชุกชุมและในต านานนาง
เลอืดขาว ต านานเมอืงพทัลุง กล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสะด าหมอเฒ่านายกองชา้ง เลีย้งชา้งส่ง
เจา้พระยากรุงทองทุกปี ต่อมา   พระกุมารกบันางเลอืดขาวกไ็ดร้บัมรดกเป็นนายกองเลีย้งชา้ง สง่สว่ย 

จงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวตัิความเป็นมาอัน
ยาวนาน ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ดงัปรากฏหลกัฐานจากการค้นพบขวานหนิขดัในท้องที่ทัว่ไป
หลายอ าเภอใน  สมยัศรวีชิยั (พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ) บรเิวณเมอืงพทัลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รบั
วฒันธรรมอนิเดยี ในดา้นพระพุทธศาสนา ลทัธมิหายาน มหีลกัฐานคน้พบ เช่น พระพมิพด์นิดบิจ านวน
มากเป็นรูปพระโพธสิตัว ์         รูปเทวดา โดยคน้พบบรเิวณถ ้าคูหาสวรรค ์และถ ้าเขาอกทะลุ ต่อมาใน
พุทธศตวรรษที ่19 เมอืงพทัลุงไดต้ัง้ขึน้อย่างมัน่คงภายใต้การปกครองของกรุงศรอียุธยา มฐีานะเป็นเมอืง
ชัน้ตร ีซึง่นบัไดว้่าเป็นหวัเมอืงหนึ่งของ      พระราชอาณาจกัรทางใต ้ในสมยันัน้เมอืงพทัลุงมกัจะประสบ
ปัญหา การโจมตจีากกลุ่มโจรสลดัมาเลยอ์ยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มโจรสลดัราแจะอารู และอุยงคต
นะ ไดโ้จมตเีผาท าลายสรา้งความเสยีหายแก่เมอืงพทัลุงถงึสองครัง้ ปัญหาดงักล่าวนี้เป็นปัจจยัหนึ่ง ทีท่ า
ใหม้กีารยา้ยสถานทีต่ ัง้เมอืงอยู่เสมอ และกเ็ป็นเหตุหนึ่งทีท่ าใหช้าวเมอืงพทัลุงเป็นนกัต่อสูท้ีเ่ขม้แขง็ 

ในสมยัธนบุรแีละรตันโกสนิทร ์ไดม้กีารยา้ยสถานทีต่ ัง้เมอืงอกีหลายครัง้และได้ยกขึ้น     
เป็นเมอืงชัน้โทในรชักาล พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมอืงพทัลุงมผีู้น าที่มี
ความส าคญัในการสร้างความเจรญิ และความมัน่คงใหก้บับ้านเมอืงหลายท่าน อาท ิพระยาพทัลุง (ขุนคาง
เหลก็) พระยาวชิติเสนา (ทองขาว) พระยาอภยับรริกัษ์ (จุย้ จนัทรโ์รจน์วงศ์) (ข า) ส่วนประชาชนชาวเมอืง
พทัลุงกไ็ด ้    มบีทบาทในการร่วมมอื กบัผูน้ าต่อสูป้้องกนัเอกราชของชาตมิาหลายครัง้ เช่น เมื่อสงคราม
เก้าทพั (พ.ศ.2328 – 2329) พระมหาช่วย วดัป่าลไิลยก์ได้น าชาวพทัลุงต่อสูป้้องกนัการรุกรานของพม่า 
จนได้รบัความดีความชอบโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์ช่วยราชการเมืองพทัลุง  นอกจาก

๑ 



 

สงครามกบัพม่าแลว้ ชาวพทัลุงยงัมบีทบาทส าคญัในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศชาตใิน
หวัเมอืงภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอ    ว่าทางเมอืงหลวงได้มคี าสัง่ใหเ้กณฑ์ชาวพทัลุง พร้อมด้วย
เสบียงอาหารไปท าสงครามปราบปรามกบฏใน  หวัเมอืงมลายู เช่น กบฏไทรบุร ีพ.ศ.2373 และ 
พ.ศ.2381   ซึ่งบทบาทดงักล่าวนี้สะทอ้นใหเ้หน็ความส าคญัของเมอืงลุง ทางด้านการเมอืง การ
ปกครองในอดตีเป็นอย่างด ี

ครัน้รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ปฏริูปการปกครองเป็นแบบ
เทศาภบิาลใน พ.ศ.2437 และไดป้ระกาศจดัตัง้มณฑลนครศรธีรรมราชขึน้ เมื่อ พ.ศ.2439 ประกอบดว้ย
เมอืงต่างๆ คอื นครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา และหวัเมอืงทัง้ 7 ที่เป็นเมอืงปัตตานีเดมิ ส าหรบัเมอืง
พทัลุงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ คอื อ าเภอกลางเมอืง อ าเภออุดร อ าเภอทกัษณิ ขณะนัน้ตวั
เมอืงตัง้อยู่ทีต่ าบลล าป า จนกระทัง่ พ.ศ.2467 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ให้
ย้ายเมอืงพทัลุงมาอยู่ที่ต าบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบนั เพื่อจะได้อยู่ใกล้เสน้ทางรถไฟ และสะดวกในด้าน
ตดิต่อกบัเมอืงต่าง ๆ จากอดตีถงึปัจจุบนั เมอืงพทัลุงได้มกีารย้ายเมอืงหลายครัง้  สถานที่เคยเป็นที่ตัง้
เมอืงพทัลุงมาแลว้ ไดแ้ก่ 

• โคกเมอืงแกว้ ปัจจุบนั หมู่ที ่4 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน  
• บา้นควนแร่ ปัจจุบนั หมู่ที ่1 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง  
• เขาชยับุร ี(เขาเมอืง) ปัจจุบนั เขต 3 ต าบล คอื ต าบลชยับุร ีอ าเภอเมอืงพทัลุง       

ต าบลพนมวงัก ์และมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน  
• ท่าเสมด็ ปัจจุบนั ต าบลท่าเสมด็ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช  
• เมอืงพระรถ ปัจจุบนั หมู่ที ่1 ต าบลควนมะพรา้ว อ าเภอเมอืงพทัลุง  
• บา้นควนมะพรา้ว ปัจจุบนั หมู่ที ่2 ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลุง 
• บา้นม่วง ปัจจุบนั หมู่ที ่2 ต าบลพญาขนั อ าเภอเมอืงพทัลุง  
• บา้นโคกสงู ปัจจุบนั หมู่ที ่4 ต าบลล าป า อ าเภอเมอืงพทัลุง  
ต่อมาในปี  พ.ศ.  2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเ ป็นจังหว ัด

และอ าเภอไดย้กเลกิการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล ท าใหเ้มอืงพทัลุงมฐีานะเป็นจงัหวดัหนึ่ง  
นอกจากดา้นการเมอืงการปกครองแลว้ สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหนึ่งคอื ดา้นศาสนาและ

ศลิปวฒันธรรม เมอืงพทัลุงเคยมชีื่อเสยีงในการละเล่นพื้นเมอืง คอืหนังตะลุง มโนราห ์ลเิกป่า ส่วนดา้น
ศาสนา ได้มกีารทะนุบ ารุงพุทธศาสนาตัง้แต่อดตี มกีารพระราชทานพืน้ทีพ่ระกลัปานา วดัเขยีนบางแกว้ 
วดัสทงั       วดัพะโค๊ะ เพือ่บ ารุงรกัษาวดัใหเ้จรญิรุ่งเรอืงเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนา 

ขนาดและท่ีตัง้ 

จงัหวดัพทัลุงตัง้อยู่ทางภาคใต้ตอนกลาง ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือถึง 7 
องศา 53 ลบิดาเหนือ และลองจจิดูที ่9 องศา 44 ลปิดาตะวนัออก ถงึ 100 องศา 26 ลบิดาตะวนัออก ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงสายเอเซีย (หมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 858
กโิลเมตร    ตามเส้นทางรถยนต์ที่เลียบฝัง่ทะเลด้านตะวนัตก เป็นระยะทางประมาณ 1,200 กโิลเมตร 
และตามเสน้ทางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 846 กโิลเมตร 

๒ 



 

 จงัหวดัพทัลุงมคีวามยาวของจงัหวดัจากทางทศิเหนือไปทางทศิใต้ประมาณ 78 กโิลเมตร 
และความกว้างจากทางด้านทศิตะวนัออกไปทางทศิตะวนัตกเป็นระยะทางประมาณ 53 กโิลเมตร มพีื้นที่
ทัง้หมด ประมาณ 3,424.473  ตารางกิโลเมตร  หรอื 2,140,296 ไร่ โดยมอีาณาเขตติดต่อกับจงัหวดั
ใกลเ้คยีงดงันี้  

ทิศเหนือ  ตดิอ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช  และอ าเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา 

ทิศตะวนัออก  ตดิทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน ้าตดิต่อกบัอ าเภอระโนด อ าเภอกระแส
สนิธุ ์               อ าเภอสะทงิพระ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 

ทิศใต้     ตดิอ าเภอรตัภูม ิอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา และบางส่วนของอ าเภอควน
กาหลง จงัหวดัสตูล 

ทิศตะวนัตก   ติดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมือง 
อ าเภอนาโยง                อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลยีน จงัหวดั
ตรงั 

แผนท่ีจงัหวดัพทัลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 



 

สภาพภมิูประเทศ 
สภาพภูมปิระเทศของจงัหวดัพทัลุง มทีัง้ภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน ที่ราบลอนตื้น ที่ราบลุ่ม

และสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะในทะเลสาบสงขลา สามารถสรุปสภาพภูมิประเทศ ออกได้เป็น 3 
บรเิวณ ดงันี้ 

1) บรเิวณเทอืกเขาและที่ราบสูงด้านตะวนัตก มเีทอืกเขาบรรทดัทอดเป็นแนวยาวจาก      
ทศิเหนือ ตดิต่อกบัจงัหวดันครศรธีรรมราช จนถงึทศิใต้จดจงัหวดัสงขลา ความสูงจากระดบัน ้าทะเลโดย
เฉลี่ยประมาณ 40 - 800 เมตร  เริม่จากอ าเภอศรบีรรพต อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมดและอ าเภอป่า
บอน         มคีวามกวา้ง โดยเฉลีย่จากเทอืกเขาบรรทดัไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 10 กโิลเมตร 

2) บรเิวณทีร่าบสลบัที่ดอน มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลระหว่าง  5-15 เมตร  ลกัษณะเป็น
เนินเขาเตี้ย ๆ เริม่จากอ าเภอควนขนุน อ าเภอเมอืง อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน 
มคีวามกวา้งถดัจากบรเิวณที ่1 ไปทางทศิตะวนัออก จนจดเขตทางรถไฟประมาณ 20 กโิลเมตร 

3) บรเิวณทีร่าบลุ่มทางดา้นตะวนัออกเริม่จาก อ าเภอควนขนุน อ าเภอเมอืง อ าเภอเขาชยั
สน อ าเภอปากพะยนู มคีวามกวา้งเฉลีย่ประมาณ 10 กโิลเมตร ลกัษณะเป็นทีร่าบลุ่ม นอกจากนี้ตามชายฝัง่
ทะเลสาบสงขลาและทะเลน้อยเป็นป่าไมช้ายเลนและป่าเบญจพรรณ ทะเลสาบสว่นทีอ่ยู่ในเขตจงัหวดัพทัลุง
ม ี2 ตอน ไดแ้ก่    

-  ทะเลน้อย อยู่ตอนเหนือสุด มพีืน้ทีผ่วิน ้าประมาณ 17,500 ไร่ ชายฝัง่โดยรอบมคีวาม
ยาวประมาณ  20 กโิลเมตร สภาพเป็นน ้าจดื 

-  ทะเลสาบตอนใน หรือทะเลหลวง อยู่ในเขตอ าเภอเมอืง อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอปาก
พะยูน สภาพเป็นน ้าจดื ส่วนบรเิวณชายฝัง่รอบ ๆ เกาะต่าง ๆ ในเขตอ าเภอปากพะยูนสภาพเป็นน ้า
กร่อย 
สภาพภมิูอากาศ 

สภาวะอากาศ จังหวัดพัทลุ งมีลมมรสุมประจ าปีพัดผ่ าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ โดยลมมรสุมนี้จะพดัเอา ไอน ้าจากอ่าวไทยและ
มหาสมุทรอนิเดยีไปตกเป็นฝน ในบรเิวณต่าง ๆ ของจงัหวดั ปรมิาณฝนตกมากทีสุ่ด ในเดอืนพฤศจกิายน 
และเดอืนธนัวาคม โดยสภาพทัว่ไป  ในปีหนึ่ง ๆ จะมเีพยีง 2 ฤด ูเท่านัน้คอื  

- ฤดรู้อน  เริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์- กลางเดอืนกนัยายน   
- ฤดฝูน   เริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน – เดอืนมนีาคม  มฝีนตก  145 วนั  ปรมิาณ

น ้าฝนวดัได ้1,702.9 มลิลเิมตร 

การปกครองและประชากร 
ในปี พ.ศ.2563 จงัหวดัพทัลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ  65  ต าบล 670 หมู่บา้น 

โดยมอี าเภอ ดงันี้  
1. อ าเภอเมอืงพทัลุง  
2. อ าเภอกงหรา  
3. อ าเภอเขาชยัสน 
4. อ าเภอตะโหมด  

๔ 



 

5. อ าเภอควนขนุน  
6. อ าเภอปากพะยนู  
7. อ าเภอบางแกว้  
8. อ าเภอป่าบอน  
9. อ าเภอป่าพะยอม  
10. อ าเภอศรบีรรพต 
11. อ าเภอศรนีครนิทร ์  

ส่วนการบริหารส่วนท้องถ่ินในปัจจุบนั แบ่งเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
เทศบาลเมอืง 48 เทศบาลต าบล 24 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวนประชากรทัง้สิน้ 524,865 คน เป็นชาย 
255,838 คน      เป็นหญิง 269,027 คน จ านวนผู้ชายคดิเป็นร้อยละ 48.7 ของประชากรทัง้หมดและ
จ านวนผูห้ญงิคดิเป็นรอ้ยละ 51.3 ของประชากรทัง้หมด ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตเทศบาล 131,959 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.1          สว่นทีเ่หลอื 393,085 คน หรอืรอ้ยละ 74.9 อาศยัอยู่นอกเขตเทศบาล 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ ทีส่ าคญัของชาวจงัหวดัพทัลุง คอื การประกอบการเกษตรมกีารท าสวนยางพารา ท า

นาขา้ว และ ปาล์มน ้ามนั เพาะปลูกพชืไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น สบัปะรด ถัว่ลสิง ถัว่หรัง่ นอกจากนี้ยงัมอีาชีพ
รบัจา้ง ประกอบธุรกจิทางการคา้ และอุตสาหกรรมในครวัเรอืน 

จากรายงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดั
พทัลุงมมีลูค่ารวมผลติภณัฑ ์(GPP) ตามราคาประจ าปี 36,006 ลา้นบาท 
  มูลค่าผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยต่อหวั (PERCAPITA GPP) 73,213 บาท จดัเป็นอันดบัที่ 64 
ของประเทศและเป็นอนัดบัที ่13 ของภาคใต้ 

การสาธารณูปโภค 
  จงัหวดัพทัลุงมกีารประปา 2 แห่ง มกี าลงัผลิตรวม 11,388,000 ลูกบาศก์เมตร และมี
ระบบไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในจงัหวดัทัง้สิ้น 524.65 ล้านกิโลวตัต์/ต่อชัว่โมง ให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้า จ านวน 189,445 ราย 

การศึกษา  
ในปีการศกึษา 2562 มโีรงเรยีน ทัง้สิน้ 319 แห่ง มคีรูจ านวน 4,218 คน และ มนีักเรยีน

จ านวน  77,231 คน 

การสาธารณสุข  
ในปีงบประมาณ 2562 มโีรงพยาบาลรฐับาล  11  แห่ง  แพทย ์130  คน  พยาบาล 1,319  

คน จ านวนเตยีงผูป่้วย 835 เตยีง โดยมอีตัราสว่นประชากรต่อแพทย ์1 คน เท่ากบั 4,037  และประชากร
ต่อเตยีงผูป่้วย 1 เตยีง เท่ากบั 629 

การคมนาคมและขนส่ง 
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- ทางรถยนต์ มทีางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนเอเชีย) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตดัผ่านเกอืบกึ่งกลางตวัจงัหวดั นอกจากนี้ยงัมทีางหลวงทอ้งถิน่เสน้ทาง 
รพช.และเส้นทางของส่วนราชการอื่น ๆ สามารถเดินทางติดต่อภายในจงัหวดัและระหว่างจงัหวดัได้
โดยสะดวก 

- ทางรถไฟ เสน้ทางรถไฟสายใต้ ผ่านจงัหวดัพทัลุงตัง้แต่อ าเภอควนขนุน อ าเภอเมอืง
พทัลุง อ าเภอเขาชยัสน อ าเภอปากพะยูน และอ าเภอบางแก้ว เป็นระยะทางประมาณ 78 กโิลเมตร  มี
รถไฟ รบั – สง่ ผูโ้ดยสาร วนัละ 20 ขบวน และขบวนรถสนิคา้ผ่านประจ าทุกวนัๆ ละ 14 ขบวน  ซึง่เป็น
ทัง้รถด่วน รถเรว็และรถธรรมดา สามารถเดนิทางเชื่อมต่อกบัจงัหวดัขา้งเคยีง 

- ทางอากาศ จงัหวดัพทัลุงยงัไม่มสีนามบินเพื่อการพาณิชย์ แต่การเดนิทางโดยทาง
อากาศสามารถท าได้โดยอาศยัสนามบนิพาณิชย์ของจงัหวดัตรงั (ระยะทาง 70 กม.) สนามบนิพาณิชย์
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ระยะทาง 100 กม.) สนามบนินครศรธีรรมราช (ระยะทาง 100 กม.) 

- ทางน ้า ปัจจุบันการเดินทางโดยทางเรือ คงเหลือเพียงสายเดียว คือ สายที่ติดต่อ
ระหว่างพทัลุงกบัอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ซึง่มที่าเทยีบเรอืทีส่ าคญั 3 แห่ง คอื ท่าเทยีบเรอืล าป า อ าเภอ
เมอืงพทัลุง  ท่าเทยีบเรอืทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  และท่าเทยีบเรอืปากพะยนู  อ าเภอปากพะยนู 

1.2 การท่องเท่ียว 
จงัหวดัพทัลุงมทีรพัยากรด้านการท่องเที่ยวมากมาย ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยว

ประเภทธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวตัศิาสตร์ และศลิปวฒันธรรมเป็นแหล่งก าเนิดหนังตะลุง
มโนราหแ์ละยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ศลิปะการแสดง สบืทอดมาถงึปัจจุบนั 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

อ าเภอเมืองพทัลุง 
พระพุทธนิรโรคนัตรายชัยวฒัน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า "พระสี่มุมเมือง" เป็น

พระพุทธรูปประจ าภาคใต้และปูชนียวตัถุคู่บ้านคู่เมอืงของพทัลุง ประดิษฐาน อยู่ภายในศาลาจตุรมุข 
บรเิวณดา้นหน้าระหว่างศาลากลางจงัหวดักบัศาลจงัหวดัพทัลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อส ารดิ ปางสมาธทิี่
พระบาทสมเดจ็      พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 โปรดเกลา้พระราชทานไวท้ีจ่งัหวดัพทัลุง เมื่อ พ.ศ. 2511 

 
 

พระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒัน์จตุรทิศ 
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วดัคหูาสวรรค ์ตัง้อยู่เชงิเขาคหูาสวรรคใ์กล ้ๆ ตวัตลาดพทัลุงจะมทีางเลี้ยวซ้ายมอืทีเ่ขาหวั

แตก  จะเป็นทางไปสู่วดัถ ้าคูหาสวรรค์ วดันี้สร้างในสมยัอยุธยาและต่อมาได้รบัการยกฐานะขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงแห่งแรกในจงัหวดัพทัลุง ภายในถ ้ามพีระพุทธรูปปางมารวชิยัและปางไสยาสน์องค์ใหญ่
ประดษิฐานอยู่ ตามผนังถ ้าและบรเิวณหน้าถ ้ามจีารกึพระปรมาภไิธยย่อของพระมหากษตัรยิ์และเชื้อพระ
วงศห์ลายพระองค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภเูขาอกทะลุ จากวดัคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปบนทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบเขาอก

ทะลุตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวนัออกของสถานีรถไฟ ภูเขาอกทะลุเป็นสญัลกัษณ์ของพทัลุง มคีวามสูง
ประมาณ 250 เมตร มบีนัไดส าหรบัปีนขึ้นยอดเขาเพื่อชมววิทวิทศัน์ของเมอืงพทัลุงได้ ลกัษณะพเิศษ
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ของภูเขาลูกนี้ก็คอื มชี่องแลทะลุยอดภูเขาอยู่บรเิวณเกอืบตอนปลายของยอดเขา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
ภูเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ า้มาลยั เป็นถ ้าทีอ่ยู่ในเทอืกเขาเดยีวกบัเขาอกทะลุ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 2  

กโิลเมตร ระหว่างหลกักโิลเมตรที ่7- 8 ถ ้าแห่งนี้ถูกคน้พบและตัง้ชื่อตามพระธุดงคจ์ากภาคอสีานชื่อ พระ
มาลยั  ภายในถ ้ามลีกัษณะกวา้งขวางสลบัซบัซ้อน มหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามมากและมแีอ่งน ้าในอยู่ตอน
ในสุดของถ ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วดัวงั ตัง้อยู่ทีต่ าบลล าป าห่างจากตวัเมอืงไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 ประมาณ 6 

กโิลเมตร (ใชเ้สน้ทางสายเดยีวกบัเขาอกทะลุ) เป็นปูชนียสถานทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดัพทัลุง สรา้ง
โดย    พระยาพทัลุง (ทองขาว) ในสมยัรชักาลที ่3 และเคยเป็นสถานทีท่ าพธิถีอืน ้าพพิฒัน์สตัยาในสมยัต้น
รตันโกสนิทร ์ภายในโบสถ์มภีาพเขยีนฝาผนังเขยีนดว้ยสฝีุ่ นในรชักาลที ่4 เกี่ยวกบัพุทธประวตัแิละเทพ
พระประธานเป็นพระพุทธรูปปนูปัน้สมยัเดยีวกนั ในระเบยีงคดโดยรอบมพีระพุทธรูปปูนปั้น จ านวน 108 
องค ์

 



 

 
 
 
 

วดัวงั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วงัเจ้าเมืองพทัลุง (วงัเก่า-วงัใหม่) ตัง้อยู่ที่ต าบลล าป า ใกล้กับวดัวงั เดิมเป็นที่ว่า

ราชการและเป็นทีอ่ยู่อาศยัของเจา้เมอืงพทัลุง ปัจจุบนัยงัเหลอือยู่ส่วนหนึ่งคอื วงัเก่า สรา้งในสมยัพระยาพทัลุง 
(น้อย จนัทโรจน์วงษ์) เป็นผูว้่าราชการ ต่อมาวงัไดต้กทอดมาจนถงึนางประไพ มุตามะระ บุตรขีองหลวงศรวีร
ฉัตร ส่วนวงัใหม่สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภยับรริกัษ์จกัราวชิติพพิธิภกัด ี(เนตร จนัทโรจน์วงษ์) 
บุตรชายของพระยาพทัลุงซึ่งเป็นเจ้าเมอืงพทัลุง ปัจจุบนัทายาทตระกูล จนัทโรจน์วงษ์ ได้มอบวงันี้ให้
เป็นสมบตัขิองชาตแิละกรมศลิปากรไดป้ระกาศขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานแห่งชาตเิมื่อ พ.ศ. 2526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุสาวรียพ์ระยาทุกขราษฎร ์(ช่วย) ประดษิฐานอยู่ทีส่ามแยกท่ามหิร า ในเขตเทศบาล

เมอืงพทัลุง ตามประวตักิล่าวว่าพระยาทุกขราษฎร ์เดมิเป็นพระ ชื่อพระมหาช่วย จ าพรรษาอยู่ทีว่ดัป่าลิ
ไลยก ์     ในรชักาลที ่1 ซึง่ขณะนัน้เกดิสงคราม 9 ทพั พระมหาช่วยไดช้่วยพระยาพทัลุงน าชาวบา้นเขา้
ต่อต้านทพัพม่าจนแตกพ่าย ต่อมาจงึลาสกิขาบท แล้วได้รบัการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์  
ด ารงต าแหน่งผูช้่วยท าราชการเมอืงพทัลุง  มตี าแหน่ง “พระยา” เทยีบเท่าเจา้เมอืง 

๘ 

๘๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หาดแสนสุขล าป า อยู่เลยวัดวังไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 อีกประมาณ 2 
กโิลเมตร  เป็นหาดทรายทีม่ทีวิสนร่มรื่นรมิฝัง่ทะเลสาบสงขลาซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี  
กลางวงเวยีนมรีูปปั้นฝูงปลาล าป า มศีาลากลางน ้าชื่อว่า "ศาลาล าป าที่รกั" ส าหรบัชมทวิทศัน์บรเิวณ
ทะเลสาบ และจากบรเิวณชายหาดมสีะพานเชื่อมไปยงัเกาะลอย ซึ่งเป็นเกาะที่เกดิจากการทบัถมของ
ตะกอนปากน ้าล าป า  นอกจากนี้ ในบรเิวณทะเลสาบล าป า ยงัมฝีูงปลาโลมาหวับาตร ปรากฏให้เห็น
บ่อยครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมู่บ้านหตัถกรรม บ้านคอกววั ต าบลชยับุร ีห่างจากตวัเมอืงไปตามเส้นทางแยกไส

ยวน ประมาณ 6 กโิลเมตร เป็นหมู่บา้นหตัถกรรมผลติภณัฑก์ะลาทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัจนมชีื่อว่า“หมู่บา้นกะลา
เงนิล้าน”  เนื่องจากผู้น าชุมชน โดยนายปลื้ม  ชูคง ได้เป็นผู้รเิริม่สร้างสรรค์ใช้ภูมปัิญญาชาวบ้าน น า
กะลามะพรา้วอนัเป็นวสัดุพืน้บา้นธรรมชาตมิาออกแบบเป็นภาชนะใชส้อยในครวัเรอืน อุปกรณ์เครื่องใช้
เครื่องประดบั และได้เผยแพร่ความรู้ต่อไปจนมสีมาชิกกว่าร้อยรายรวมกันท าผลิตภณัฑ์กะลาทัว่ทัง้
หมู่บา้น ยิง่ไดร้บัการสง่เสรมิจากกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม จนกลายเป็นอุตสาหกรรมในหมู่บา้น สามารถ
ผลติผลติภณัฑจ์ากกะลามะพรา้วเป็นภาชนะประเภท ชอ้น ถว้ยกาแฟ ถว้ยน ้า กระบวยตกัน ้า ทพัพ ีจาน 
ชาม ไปจนถงึโคมไฟและเครื่องประดบันานาชนิด  ส่งตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย
กว่า 16 ประเทศ      
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อ าเภอกงหรา 
ควนนกเต้น (ควน คือ ภเูขาเล็ก) เป็นจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจงัหวดัพัทลุง 

ตัง้อยู่ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา การเดนิทาง มาทางถนนพานหมวย – โล๊ะจงักระ สาย 4122 เลี้ยว
ขวาเขา้ทางน ้าตกวงัตอ ประมาณ 5 กโิลเมตร การเดนิทางขึน้ไปบนควนนกเต้นนัน้ ต้องขึน้ไปดว้ยรถโฟวลิ 
รถธรรมดาไม่สามารถขึน้ไปถงึได ้แต่รถอกีอย่างทีส่ามารถน าพาเราไปทุกที ่เป็นรถทีอ่ยู่กบัตวัเรามาตลอด
นัน่กค็อืสองเทา้ของเรานัน่เอง สถานทีท่่องเทีย่วแห่งนี้ นักท่องเทีย่วสามารถพกัทีด่้านล่าง หรอืถ้าใครขี้
เกยีจตื่นเพื่อเดนิทางแต่เช้า     กส็ามารถเลอืกพกับนควนนกเต้นได ้ทีพ่กัควนนกเต้น มีทีพ่กัแบบบ้าน
เป็นหลงั และมเีตน้ทไ์วบ้รกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น ้าตกไพรวลัย์ ตัง้อยู่ในหน่วยพทิกัษ์ป่าบ้านพูด เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทดั ต าบล
คลองเฉลมิ เสน้ทางเขา้ชมใชเ้สน้ทางจากบา้นคลองหมวยไปตามถนนต าบลล าสนิธุ์-บา้นกงหรา (ทางหลวง
หมายเลข 4122) ประมาณ 20 กโิลเมตร ทางเขา้ชมน ้าตกอยู่ทางทศิตะวนัตก ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร 
เป็นน ้าตกขนาดใหญ่  มคีวามงดงามตามธรรมชาตเิงยีบสงบและร่มเยน็ อุดมไปดว้ยพรรณไมน้านาชนิด 
บรเิวณน ้าตกมลีานจอดรถและรา้นอาหารไวบ้รกิารดว้ย 

๑๐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น ้าตกปากราง ตัง้อยู่ในเขตต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา เป็นน ้าตกขนาดเล็กใน
หมู่บ้าน แต่มคีวามโด่งดงัเป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวทัว่ประเทศ ล่าสุดพฒันา สไลเดอร์เป็นแบบไฟเบอร์
กลาสทีแ่ขง็แรงเพื่อใหเ้ดก็ๆ และประชาชนไดส้นุกสนานกบัการเล่นน ้า น ้าตกแห่งนี้ จงึมนีักท่องเทีย่วมาเทีย่ว
ชมและเล่นน ้าจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีว ันหยุดหลายวัน สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ี
 
 
 

น ้าตกปากราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ าเภอเขาชยัสน 

บ่อน ้าร้อนธารน ้าเยน็ ตัง้อยู่บรเิวณเชิงเขาชยัสน ที่บรเิวณหน้าผาเชิงเขาชยัสนเป็น
ที่ตัง้ของธารน ้าเย็น ซึ่งตกแต่งให้เป็นสวนพกัผ่อน เลยไปอีกประมาณ 300 เมตร จะเป็นบ่อน ้าร้อน
อุณหภูมปิระมาณ 60 องศาเซลเซยีส เชื่อกนัว่าเป็นแอ่งน ้าศกัดิส์ทิธิใ์ชร้กัษาโรคบางอย่างได้ 

๑๑ 



 

ปัจจุบันได้ปรบัปรุงให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสถานที่อาบน ้า บ่อพกัน ้าร้อนมี
บรกิารอาบน ้าแร่ฝักบวั แช่อ่างอาคารที่พกัส าหรบันักท่องเที่ยว สถานที่จ าหน่ายสินค้าร้านจ าหน่าย
อาหารไวค้อยใหบ้รกิารมกีารปรบัปรุงภูมทิศัน์โดยรอบจงึเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนของครอบครวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วดัพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อยู่บนทางหลวงหมายเลข 4018 เลยที่ว่าการ

อ าเภอเขาชยัสนไปประมาณ 7 กโิลเมตร ในเขตบ้านบางแก้วตรง กโิลเมตรที่ 14 พอด ีจะมทีางเขา้อยู่
ด้านซ้ายมอื      วดัเขยีนตัง้อยู่รมิทะเลสาบสงขลา เป็นวดัเก่าแก่ที่มพีระธาตุบางแก้ว ซึ่งสร้างแบบ
เดยีวกบัพระมหาธาตุเจดยี์นครศรธีรรมราช แต่มขีนาดเล็กกว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเมอืงพทัลุง ซึ่งเชื่อกนัว่าสรา้งมาตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนต้น สนันิษฐานว่าพืน้ทีบ่รเิวณวดัเขยีนนี้ เป็น
ทีต่ ัง้ของเมอืงพทัลุงมาก่อน เพราะไดพ้บ    ซากปรกัหกัพงัของศลิาแลงและพระพุทธรูปมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 

แหลมจองถนน ตัง้อยู่ที่ต าบลจองถนน จากตวัเมอืงพทัลุง ไปตามเสน้ทางสายเพชร
เกษม  เลีย้วซา้ยผ่านอ าเภอเขาชยัสน ไปอกีประมาณ 12 กโิลเมตร รวมระยะทางจากตวัเมอืงประมาณ 39 
กโิลเมตร  และห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอเขาชยัสนประมาณ 12 กโิลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่บน
เนินดินและลาดชนัลงไปยงัชายทะเลสาบสงขลา ซึ่งมสีภาพเป็นน ้ากร่อยและสามารถมองเห็นทิวทศัน์  
เกาะแก่งต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

 

 

 

อ าเภอตะโหมด 
  น ้าตกตะโหมดหรือ น ้าตกหม่อมจุ้ย อยู่ห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 12 กโิลเมตร การ
เดนิทางใชเ้สน้ทางหมายเลข 4121 และต่อดว้ยเสน้ทางหมายเลข 4137 (อยู่ทางตอนใต้ของเมอืงพทัลุง) 
แยกจากทางหลวงหมายเลข 4 เขา้ไปจนถงึวดัตะโหมด  น ้าตกจะอยู่บรเิวณหน่วยพทิกัษ์สตัวป่์าตะโหมด 
ซึง่อยู่เลยวดัตะโหมดไป 4-5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกทีอ่ยู่ท่ามกลางป่าทีร่่มรื่น ลกัษณะของน ้าตกจะแบ่งเป็น
ชัน้ ๆ แต่ละชัน้มชีื่อต่างกนั มแีอ่งน ้าสามารถเล่นน ้าได ้มลีานกวา้งเหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ 
 
 
 
 
 

อ าเภอควนขนุน 
อทุยานนกน ้าทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ใชเ้สน้ทางหลวง

หมายเลข 4048  จากอ าเภอเมอืงพทัลุง - อ าเภอควนขนุน ไปสุดที่ทะเลน้อย ระยะทาง 32 กโิลเมตร      
ทางลาดยางตลอดทัง้สาย เป็นเขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย กรมป่าไม้ มพีื้นที่ประมาณ 422 ตาราง
กิโลเมตร (94%) และพื้นน ้า 28 กิโลเมตร (6%) ทะเลมคีวามกว้าง 5 กิโลเมตร และยาว 6 กิโลเมตร 
ความลึกเฉลี่ยราว 1.2 เมตร ปกคลุมด้วยพชืต่าง ๆ เช่น บวั จูด หญ้าน ้ากก ปรอื กง ทะเลน้อยเป็น
ทะเลสาบน ้าจดืทีม่ ีนกน ้า นก ประจ าถิน่และนกอพยพอยู่มากกว่า 187 ชนิด แยกออกเป็น นกประจ าถิน่ 
ซึง่อาศยัอยู่ตลอดปี และนกอพยพยา้ยถิน่มาในช่วงฤดหูนาว ระหว่างเดอืนตุลาคม – มนีาคม ซึง่เป็นช่วง
นกมปีระชากรมากทีสุ่ด ส่วนช่วงทีม่น้ีอยทีสุ่ดอยู่ในระหว่างเดอืนมถิุนายน – กนัยายน  อนัเป็นช่วงทีน่ก
น ้าท ารงั จ านวนนกที่มมีากได้แก่ นกวงศ์ นกยาง นกยางหวัไฟ นกยางโทนใหญ่ นกกาบบวัและนก
กระสาแดง วงศ์นกเป็ดน ้า เช่น นกเป็ดแดง เป็ดคบัแค       เป็ดลายและเป็ดผ ีวงศ์นกอญัชญั เช่น 

๑๓ 



 

นกอญัชญัคิว้ขาว นกกวกั นกอลีุม้ นกอลี ้า และนกคู๊ท วงศน์กพรกิ ไดแ้ก่ นกอแีจว นกพรกิ วงศน์กกาน ้า 
ไดแ้ก่ นกกาน ้าเลก็และนกกาน ้าใหญ่ วงศน์กตนีเทยีน และเหยีย่วต่าง ๆ เช่น เหยีย่วแดง นอกจากนี้ยงัมี
นกทีพ่บเหน็ประจ า ไดแ้ก่ นกกระแตแตแ้วด้ นกนางนวลแกรบเคราขาว นกกระเตน็น้อยธรรมดา และนก
นางแอ่นบา้น เป็นต้น ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการศกึษาธรรมชาตนิกและพรรณไม้น ้าที่ดทีีสุ่ด อยู่ในช่วง
เดือนตุลาคม – มนีาคม เพราะนอกจากจะพบเห็นนกจ านวนมากแล้ว ผนืน ้าอนักว้างใหญ่ไพศาลจะ
สวยงามตระการตาไปดว้ย บวัสาย สชีมพูบานสะพรัง่ไปทัว่ ทัง้ยงัมวีถิชีวีติชุมชนทีม่กีารประกอบอาชพี
หลากหลาย แต่โดดเด่นในการเป็นหมู่บ้านหตัถกรรมท าเสื่อกระจูดซึ่งเป็นวสัดุพื้นบ้านหลกั จากทะเล
น้อย 

ปัจจุบนั ทะเลน้อย ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นแรมซ่ารไ์ซด ์หรอืพืน้ทีชุ่่มน ้าของโลก เป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย เพื่อที่จะรกัษาระบบนิเวศ โดยรอบให้มคีวามยัง่ยนืและก าลงัได้รบัการพฒันาพื้นทีใ่ห้
เป็น       ศูนยศ์กึษาธรรมชาตทิีส่ าคญัแห่งหนึ่งของประเทศ มกีารควบคุมดูแลการจดักจิกรรมท่องเทีย่ว
เชงินเิวศในพืน้ทีท่ะเลน้อยอย่างระมดัระวงัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

การเดนิทางไปทะเลน้อย เดนิทางสะดวกทัง้ทางรถ ทางเรอื โดยทางเรอืนัน้ สามารถเดนิทาง
จากอ าเภอต่าง ๆ ทีอ่ยู่รมิทะเล เช่น อ าเภอระโนด อ าเภอสะทงิพระ และอ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา อ าเภอปาก
พะยูน   อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ส่วนทางรถไฟไปลงรถไฟทีส่ถานีปากคลอง จากนัน้ต่อรถยนต์ ไปทะเล
น้อยอกี 8 กโิลเมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอปากพะยูน 
หมู่เกาะส่ี เกาะห้า อยู่ในทะเลสาบสงขลา-พทัลุง ทอ้งทีอ่ าเภอปากพะยูน การเดนิทาง

สามารถเดนิทางไดจ้ากท่าเรอืต าบลล าป า ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร หรอืท่าเรอื อ าเภอปากพะยูน 
ระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง เกาะแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่ของนกนางแอ่น
ทะเลเป็นจ านวนมากจึงถูกเรยีกว่า เกาะรงันก และมกีารขอสมัปทานเพื่อน ารงันกเหล่านี้ไปจ าหน่าย 
สภาพธรรมชาตขิองเกาะนี้มคีวามงดงามมากแห่งหนึ่งของจงัหวดัพทัลุง พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

๑๔ 



 

เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 เคยเสดจ็ประพาสและทรงจารกึพระปรมาภไิธยย่อไว ้ณ บรเิวณหน้าผา และบรเิวณ
นี้ได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระองค์ท่านประดิษฐานไว้ด้วย การเที่ยวชมเกาะสี่ – เกาะห้า ซึ่งเป็นเขต
สมัปทานรงันกของเอกชน หมู่เกาะดงักล่าว มเีกาะกระ มถี ้า เจ้าแม่กวนอิม สามารถเดินเที่ยวชมได้
ตลอดทัง้เกาะ มศีาลาพ่อท่านคล้าย ต้นโพธิเ์งนิต้นโพธิท์อง มนีักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว จ านวนมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเทีย่วมาเลเซยีและสงิคโปร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอศรีบรรพต 
 อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า ตัง้อยู่ที่บ้านในวงั ต าบลเขาปู่  อยู่ห่างจากตัวจงัหวัด 

ประมาณ 37  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหมายเลข 41 ไปอ าเภอควนขนุน แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข 4164   สู่อ าเภอศรบีรรพต เขา้ไปประมาณ 17 กโิลเมตร แลว้แยกซ้ายไปอกี 4 กโิลเมตร กถ็งึที่
ท าการอุทยานฯ ซึ่งมสีภาพเป็นป่าดงดบิชื้น พชืพรรณไมท้ีส่ าคญัหลุมพอ เคีย่ม ตะเคยีนทอง สตัวป่์าที่
ส าคญั แรด สมเสรจ็ ลงิ นกต่าง ๆ มเีนื้อทีร่วมทัง้สิน้ประมาณ 433,750 ไร่ หรอื 694 ตารางกโิลเมตร ใน
บรเิวณอุทยานฯ มแีหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ คอื 

ถ า้มจัฉาปลาวน อยู่ใกล้กบัที่ท าการอุทยานแห่งชาต ิภายในถ ้ามหีนิงอกหนิย้อยแลดู
สวยงามดัง่หลบืม่าน มแีอ่งน ้ากวา้งประมาณ 400 ตารางเมตร และมฝีงูปลาว่ายวนไปมาอยู่ในแอ่ง แอ่ง
น ้านี้เกดิจากตน้น ้าซึง่ไหลผ่านทะลุเขาในวงั หน้าถ ้าเป็นผาหนิสนีิลและร่มรื่นดว้ยพรรณไมน้านาชนิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            น ้าตกเหรียงทอง อยู่ห่างจากชุมชนตลาดเขาปู่  ประมาณ 3 กโิลเมตร ต้นน ้าเกดิจาก
เทือกเขาบรรทดัและเทือกเขานครศรีธรรมราช และได้รบัการขนานนามว่า "น ้าตกร้อยชัน้" ชัน้ที่
สวยงามทีสุ่ดคอืชัน้ที ่13 ซึง่มจุีดชมววิสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ทะเลน้อย และเขาปู่  - เขาย่าได ้  

๑๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดชมวิวผาผึ้ง อยู่ห่างจากทีท่ าการกลางประมาณ 250 เมตร จุดเด่นของผาผึง้ คอื ใน

ราวประมาณเดอืนกุมภาพนัธ์ - เมษายน ของทุกปี จะมผีึ้งหลวงมาท ารงันับเป็นร้อยรงั บรเิวณหน้าผา
และเมื่อถงึฤดฝูนผึง้เหล่านี้กจ็ะทิ้งรงัปล่อยใหเ้ป็นรงัรา้ง ซึง่จะเป็นเช่นนี้ทุกปี บรเิวณจุดชมววิบนผาผึง้จะ
มองเหน็ทวิทศัน์ของอุทยานฯและพนัธุไ์มต้่าง ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทางเดินชมธรรมชาติ เป็นทางส าหรบัเดนิชมธรรมชาตอิยู่ในบรเิวณทีท่ าการอุทยานฯ 

ม ี2 เสน้ทาง เหมาะส าหรบัเดนิชมธรรมชาตเิพือ่เป็นการศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัพรรณไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อ าเภอบางแก้ว 
คลองหแูร่ ตัง้อยู่ที่ต าบลท่ามะเดื่อ โดยห่างจากตวัเมอืงพทัลุงประมาณ 33 กโิลเมตร         

ใช้เสน้ทางสายเพชรเกษมไปประมาณ 20 กโิลเมตร เลี้ยวซ้ายเขา้ถนนสายเขาชยัสน-จงเก (หมายเลข 
4081) และเลีย้วขวาบรเิวณหน้าทีท่ าการอ าเภอเขาชยัสนไปประมาณ 5 กโิลเมตร ถงึแหล่งท่องเทีย่วและ
บรเิวณทีว่่าการอ าเภอจะมรีถจกัรยานยนต์รบัจา้งไวค้อยบรกิารนักท่องเที่ยวทีจ่ะเขา้มาเทีย่วคลองหูแร่
อกีด้วย คลองหแูร่ มสีภาพเป็นล าคลองขนาดใหญ่ น ้าใสสะอาด พืน้คลองเป็นทรายและโขดหนิบรเิวณน ้า
ลกึ เหมาะแก่การพกัผ่อนหรอืลงเล่นน ้า มเีพงิและรา้นอาหารไวค้อยบรกิารนกัท่องเทีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หมู่บ้านหตัถกรรมรูปหนัง ทีต่ัง้ หมู่ 1 บา้นบางแก้ว ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้วเป็น

หมู่บา้นซึ่งมฝีีมอืทางการแกะหนังใหญ่ และหนังตะลุง ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากหมู่บา้นหตัถกรรมรูปหนังบางแก้ว 
มเีอกลกัษณ์โดดเด่น และมคีวามปราณีตงดงามการเดนิทางตามเสน้ทางจากสามแยกถนนเพชรเกษม ไปทาง
รถไฟระยะทาง 9 กโิลเมตร จากทางรถไฟไปอกี 200 เมตร ระยะทางจากจงัหวดัพทัลุงถงึหมู่บ้านประมาณ  
36 กโิลเมตร 
 

 

 

 

 

 

อ าเภอศรีนครินทร ์
น ้าตกโตนแพรทอง ตัง้อยู่หมู่ที่ 5 ต าบลล าสนิธุ์ อ าเภอศรนีครนิทร์ เดินทางจากตัว

เมอืงไปตามทางหลวงแผ่นดนิ (สายเพชรเกษม) หมายเลขที่ 4 ประมาณ 18 กโิลเมตร มทีางแยกถนน
สายบ้านกงหรา  ระยะประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงทางแยกบ้านโตนต่อไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 5 
กโิลเมตร ถงึน ้าตกโตน  แพรทอง มทีางน ้าไหลเป็นชัน้ ๆ ลดหลัน่ลงมา 

 
 

๑๖ 



 

 
 
 
 
น ้าตกเขาคราม ตัง้อยู่ในหมู่ที่ 10 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรนีครนิทร์ จากตวัเมอืงพทัลุง 

ไปตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ประมาณ 25 กโิลเมตร มทีางแยกตามถนนสายต้นไทรประมาณ 
6 กิโลเมตร ถ ึงบ้านเขาครามและต่อไปยงัตัวน ้าตกอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ถึงน ้าตกเขาครามที่
สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ถ า้สุมมะโน ตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านนา อยู่ห่างจากตวัเมอืงไปตามถนนสายพทัลุง – ตรงั 

(ทางหลวงแผ่นดนิสายเพชรเกษม) หมายเลข 4 ประมาณ 21 กโิลเมตร ตวัถ ้าอยู่ห่างจากถนนประมาณ 
500 เมตร เป็นถ ้าที่มหีนิงอกหนิย้อยและมหี้องโถงกว้างขวางใหญ่โต และร่มเยน็สวยงามวจิติรตระการตา
ตามธรรมชาต ิถ ้ามสีองชัน้ คอื ชัน้แรกเสมอกบัพืน้ราบและชัน้ใตด้นิ ภายในถ ้ายงัมพีระพุทธรูปปางต่าง ๆ 
หลายองค ์ปัจจุบนัถ ้าสุมโนนอกจากจะมคีวามสงบสวยงามตามธรรมชาตแิลว้ ยงัเป็นสถานทีว่ปัิสสนาที่มี
ชื่อเสยีงโด่งดงัในกลุ่มของผูท้ีแ่สวงหาธรรมะดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ า้พทุธโคดม ตัง้อยู่หมู่ที ่4 ต าบลบา้นนา เสน้ทางเดยีวกบัน ้าตกเขาคราม แต่ห่างจาก

ทางหลวงแผ่นดนิ  (สายเพชรเกษม) หมายเลข 4 ระยะทาง 3 กโิลเมตร 
 
 

๑๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทดั อยู่ที่ต าบลบ้านนา ห่างจากตวัเมอืงพทัลุงไปตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 167 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ จงัหวดัตรงั สงขลา สตูล ภูมปิระเทศ เป็นเทือกเขายาว เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร และ
พรรณไมม้คี่าอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประเพณีและศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

งานเทศกาลท่ีส าคญั  
งานเทศกาลล่องเรือ – แลนกทะเลน้อย เป็นงานประเพณีที่เริม่ขึ้นใหม่เมื่อปี 2541 

เพื่อเป็นกจิกรรมท่องเทีย่วพเิศษในปีท่องเที่ยวไทยและใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดของ
พทัลุง โดยมกีจิกรรมท่องเทีย่วเชงินิเวศ เป็นระยะเวลา 1 เดอืน (14 กุมภาพนัธ์ – 15 มนีาคม) ในช่วง
เวลาทีม่นีกและธรรมชาตสิวยงามทีสุ่ด สถานทีจ่ดังานอยู่ในบรเิวณเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อย กจิกรรม
ในงานเทศกาลล่องเรอืแลนกทะเลน้อย ในแต่ละวนัมกีจิกรรมใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วนัง่เรอืหางยาวเที่ยว
ชมนกและพรรณไมน้ ้า       การแสดงพืน้บ้าน การจ าหน่ายสนิค้าเกษตรและวถิชีวีติของชุมชนตลอดจน
เลอืกซือ้ผลติภณัฑพ์ืน้บา้นนานาชนิด 

 
 
 
 

๑๘ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวนัอนุรกัษ์มรดกไทยและมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง-โนรา เป็นงานที่จดัขึ้น

ในช่วงตน้เดอืนเมษายนของทุกปี เป็นการจดันิทรรศการการละเล่นพืน้บา้นปักษ์ใต ้และการประกวดหนัง
ตะลุงซึ่งได้รบัความสนใจจากศลิปินพื้นบ้านเขา้ร่วมประกวดด้วย จดัขึ้น ณ บรเิวณสนามหน้าศากลาง
จงัหวดัพทัลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชกัพระ) เป็นงานประเพณีที่จดัขึ้นในวนัขึ้น 14 – 15 

ค ่า และวนัแรม 1 ค ่า เดอืน 11 ตรงกบัวนัออกพรรษาจะมงีานประเพณีลากพระหรอืชกัพระ  ทัง้ทางบก
และ    ทางน ้า ส าหรบัจงัหวดัพทัลุงเป็นการลากพระทางบกจะมกีารตโีพน (กลอง) เพือ่ควบคุมจงัหวะใน
การลากพระของแต่ละวดั ซึ่งจะมผีูต้โีพนอยู่บนขบวนและเมื่อผ่านวดัต่าง ๆ กจ็ะมกีารตโีพนท้าทายกนั 
ท าใหม้กีารแข่งขนัตโีพนเกดิขึ้น จนกลายเป็นงานบุญออกพรรษาที่ยิง่ใหญ่ของชาวพทัลุง ซึ่งถอืว่าเป็น
วนัส าคญัที่สุดของงาน  เพราะมขีบวนลากพระแห่แหนไปรอบเมอืง กจิกรรมในงานที่ส าคัญมกีารแข่ง
โพนจากวดัต่าง ๆ ในจงัหวดัพทัลุง  และจงัหวดัใกลเ้คยีง จ านวนนบัรอ้ยโพน การประกวดขบวนแห่โพน  
ประกวดลลีาการตโีพน แสดงนาฏศลิป์  การซดัตม้ การประกวดแห่เรอืพระ พธิทีางศาสนา   

๑๙ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้าพื้นเมือง สนิคา้พืน้เมอืงของจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่จะเป็นหตัถกรรมพื้นบ้าน เช่น 

เครื่องจกัสานต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อมากก็คอื ผลิตภณัฑ์จากกระจูดซึ่งมมีากบรเิวณอุทยานนกน ้าทะเลน้อย 
ผลติภณัฑแ์กะรูปหนังตะลุงอ าเภอบางแก้ว ผลติภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว บา้นคอกววั ต าบลชยับุร ีเป็น
ต้น นอกจากนี้ มขีองฝากที่มชีื่อเสยีงของจงัหวดัพทัลุง ได้แก่ กาละแม บ้านนางลาด กล้วยฉาบ อ าเภอเมอืง
พทัลุง ขา้วสงัขห์ยด อ าเภอเมอืงพทัลุง  และกุง้แกว้ อ าเภอปากพะยนู 

 

 

 

สินค้าพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

                       กะละแมนางลาด         บีห้นุต านาน 

 

 

 

 

๒๐ 



 

 

  ข้าวสงัขห์ยด         ลูกหยีสามรส 

 

 

 

 

 

 

  ผลติภณัฑก์ะลา     ผลติภณัฑก์ระจดู 

 

 

 

 

 

     ปลาดกุร้า          กล้วยฉาบแก้ว 



1.3 การศาสนา
ข้อมลูพื้นฐานทางพระพทุธศาสนา 

ด้านการปกครองคณะสงฆ์
ข้อมลูพระราชาคณะ 

พระเทพวิริยาภรณ์
ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวดัคหูาสวรรค ์พระอารามหลวง

พระเทพปริยติัคณุ
ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัคหูาสวรรค ์พระอารามหลวง 

พระศรีปัญญาจารย์
ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจงัหวดัพทัลงุ เจ้าอาวาสวดัอินทราวาส

พระศรีธรรมประสาธน์ 
เจ้าคณะจงัหวดัพทัลงุ (ธรรมยตุ) เจ้าอาวาสวดัจรณาราม 

1
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โครงสร้างการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัพทัลงุ 

คณะสงฆ์จงัหวดัพทัลงุ

คณะสงฆ์สงักดัมหานิกาย คณะสงฆ์สงักดัธรรมยตุ

คณะสงฆอ์ ำเภอเมอืงพทัลุง คณะสงฆอ์ ำเภอเมอืงพทัลุง-ควนขนุน

คณะสงฆอ์ ำเภอกงหรำ คณะสงฆอ์ ำเภอเขำชยัสน-ปำกพะยนู

คณะสงฆอ์ ำเภอเขำชยัสน

คณะสงฆอ์ ำเภอควนขนุน

คณะสงฆอ์ ำเภอตะโหมด

คณะสงฆอ์ ำเภอปำกพะยนู

คณะสงฆอ์ ำเภอป่ำบอน

คณะสงฆอ์ ำเภอป่ำพะยอม

คณะสงฆอ์ ำเภอศรบีรรพต

คณะสงฆอ์ ำเภอบำงแกว้

คณะสงฆอ์ ำเภอศรนีครนิทร์

2
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โครงสร้างพระสงัฆาธิการระดบัจงัหวดั/อ าเภอ 

คณะสงฆส์งักดั
มหานิกาย

พระมหาเชยศกัด์ิ สนฺุทรธมฺ
โม

รก.เจ้าคณะอ าเภอควนขนุน

พระครขูนัตยาภิวฒัน์
เจ้าคณะอ าเภอปาก

พะยนู

พระครวิูจิตรธรรมวิภชั
เจ้าคณะอ าเภอเมือง

พทัลงุ

พระมหาบญุฤกษ์ ฐิตปญ
โญรก.เจ้าคณะอ าเภอป่า

พะยอม

พระครปูลดัวรธรรมวฒัน์
รองเจ้าคณะจงัหวดัพทัลุง

พระครขูนัติธรรมานันท์
เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว

พระครวิูจิตรคณานุกลู
เจ้าคณะอ าเภอกงหรา

พระครอูดุมสวุรรณสถิต
รก.เจ้าคณะอ าเภอเขาชยั

สน

พระครสูนุทรกิจจานุโยค
เจ้าคณะอ าเภอตะโหมด

พระครสิูริสุตคณุ
เจ้าคณะจงัหวดัพทัลุง

พระครกูาแก้ว
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพทัลงุ รปู

ท่ี 1

พระครสูตุธรรมาภิรกัษ์
เจ้าคณะอ าเภอศรีนครินทร์

พระมหาสมบติั ธมมฺโชโต
เจ้าคณะอ าเภอป่าบอน

พระครปูริยติัอมัพวาทร
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพทัลงุ รปู

ท่ี 2

พระครสูธุรรมวฒัน์
เจ้าคณะอ าเภอศรีบรรพต

3
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โครงสร้างพระสงัฆาธิการระดบัจงัหวดั/อ าเภอ 

คณะสงฆส์งักดัธรรมยตุ

พระครอูดุมปัญญาคณุ
เจ้าคณะอ าเภอเมืองพทัลงุ-ควนขนุน 

(ธ)

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจงัหวดัพทัลงุ (ธรรมยตุ)

พระครสูภุทัรศาสนกร
เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว (ธ)

พระครสูงัฆรกัษ์สาวิทย์ อธิโชโต 
เจ้าคณะอ าเภอเขาชยัสน-ปากพะยูน 

(ธ)

4
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ข้อมลูจ านวนพระสงัฆาธิการระดบัเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาส

ท่ี อ าเภอ

จ านวนพระสงัฆาธิการในปกครองคณะสงฆ ์

มหำนิกำย ธรรมยตุ รวม
ทัง้สิน้

จอ./รจอ. จต. จล./จร./รกจร. จอ. จต. จล./จร.

1 เมอืงพทัลุง 4 10 63 - 1 4 82

2 กงหรำ - 1 8 - - - 9

3 เขำชยัสน 1 3 27 - 1 3 35

4 ควนขนุน 4 7 41 1 - 1 54

5 ตะโหมด 1 1 6 - - - 8

6 ปำกพะยนู 1 5 26 - - 3 35

7 ป่ำบอน 1 2 20 - - - 23

8 ป่ำพะยอม - 1 10 - - - 11

9 ศรบีรรพต - 1 7 - - - 8

10 บำงแกว้ 1 2 10 2 1 5 21

11 ศรนีครนิทร์ 1 2 12 - - - 15

รวม 14 35 230 3 3 16 301

5
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รายนามพระสงัฆาธิการของคณะสงฆ์จงัหวดัพทัลงุ
สงักดัมหานิกาย

❖ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18
1. พระเทพวริยิำภรณ์ วดัคหูำสวรรค ์พระอำรำมหลวง
2. พระเทพปรยิตัคิุณ วดัคหูำสวรรค ์พระอำรำมหลวง

❖ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจงัหวดั
1. พระศรปัีญญำจำรย์ วดัอนิทรำวำส อ.เมอืงพทัลุง

❖ เจ้าคณะจงัหวดั/เจ้าคณะอ าเภอ/รองเจ้าคณะอ าเภอ
1. เจำ้คณะจงัหวดัพทัลุง : พระครสูริสิุตคุณ วดัอมัพวนำรำม อ.เมอืงพทัลุง
2. เจำ้คณะอ ำเภอเมอืงพทัลุง : พระครวูจิติรธรรมวภิชั  วดัจนิตำวำส อ.เมอืงพทัลุง
3. เจำ้คณะอ ำเภอควนขนุน :พระมหำเชยศกัดิ ์สุนฺทรธมฺโม วดัสุนทรำวำส อ.ควนขนุน
4. เจำ้คณะอ ำเภอกงหรำ : พระครวูจิติรคณำนุกูล วดัหวัหมอน อ.เมอืงพทัลุง
5. รก.เจำ้คณะอ ำเภอป่ำพะยอม : พระมหำบุญฤกษ์ ฐติปญโญ วดัเขำโพรกเพลง อ.ควน

ขนุน
6. เจำ้คณะอ ำเภอศรบีรรพต : พระครสูุธรรมวฒัน์ วดัพกุิลทอง อ.ควนขนุน
7. เจำ้คณะอ ำเภอตะโหมด : พระครสูุนทรกจิจำนุโยค วดัตะโหมด อ.ตะโหมด
8. เจำ้คณะอ ำเภอบำงแกว้ : พระครขูนัตธิรรมำนนัท์ วดัหว้ยเนียง อ.บำงแกว้
9. เจำ้คณะอ ำเภอปำกพะยนู : พระครขูนัตยำภวิฒัน์ วดัดอนประดู่ อ.ปำกพะยนู
10. รก.เจำ้คณะอ ำเภอเขำชยัสน : พระครอูดุมสวุรรณสถติ วดัสวุรรณประดษิฐำรำม อ.เขำชยัสน
11. เจำ้คณะอ ำเภอศรนีครนิทร ์: พระครสูุตธรรมำภริกัษ์ วดัล ำกะ อ.ศรนีครนิทร์
12. เจำ้คณะอ ำเภอป่ำบอน : พระมหำสมบตั ิธมฺมโชโต วดัหลกัสบิ อ.ป่ำบอน 
13. รองเจำ้คณะอ ำเภอเมอืงพทัลุง รปูที ่1  : พระครกูำแกว้ วดัโคกชะงำย อ.เมอืงพทัลุง
14. รองเจำ้คณะอ ำเภอเมอืงพทัลุง รปูที ่2 : พระครปูรยิตัอิมัพวำทร วดัอมัพวนำรำม อ.เมอืง

พทัลุง

❖เจ้าคณะต าบล
อ าเภอเมืองพทัลุง

1. เจำ้คณะต ำบลท่ำแค : พระครสูรินิิตสิำร วดัท่ำแค ต.ท่ำมหิร ำ 
2. เจำ้คณะต ำบลควนมะพรำ้ว : พระครกูววีรำภรณ์ วดับำ้นสวน ต.ควนมะพรำ้ว 
3. เจำ้คณะต ำบลนำโหนด : พระครอุูดมสงัฆคุณ วดัศำลำไมไ้ผ่ ต.ท่ำแค 
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4. เจำ้คณะต ำบลท่ำมหิร ำ : พระครพูสิฐิพฒันคุณ วดัอภยำรำม ต.ท่ำแค 
5. เจำ้คณะต ำบลชยับุร ี: พระครพูสิฐิวรธชั วดัเขำ ต.ชยับุรี
6. เจำ้คณะต ำบลต ำนำน : พระครสูุมนศำสนำทร วดัทุ่งลำน ต.ต ำนำน 
7. เจำ้คณะต ำบลล ำป ำ : พระครนูิยมวหิำรธรรม วดัวหิำรเบกิ ต.ล ำป ำ 
8. เจำ้คณะต ำบลคหูำสวรรค ์: พระครศูรกีนัตศลีำลงักำร  วดันิโครธำรำม ต.คหูำสวรรค ์
9. เจำ้คณะต ำบลปรำงหมู ่: พระครศูรรีตันชยั วดัปรำงคช์ยั ต.ปรำงหมู่

อ าเภอกงหรา
1. เจำ้คณะต ำบลกงหรำ : พระครสูุตธรรมวภิชั  วดัพงักิง่ ต.สมหวงั

อ าเภอเขาชยัสน
1. เจำ้คณะต ำบลเขำชยัสน : พระครชูยำนุกจิโกศล วดัโคกพญำ ต.เขำชยัสน
2. เจำ้คณะต ำบลหำนโพธิ ์: พระครอุูดมสุวรรณสถติ วดัสุวรรณประดษิฐำรำม ต.เขำชยัสน
3. เจำ้คณะต ำบลควนขนุน : พระมหำนพสนิ เขมธมฺโม วดับรรพตพนิิต ต.เขำชยัสน

อ าเภอควนขนุน
1. เจำ้คณะต ำบลทะเลน้อย : พระครกูำชำด วดัประดู่หอม ต.ทะเลน้อย
2. เจำ้คณะต ำบลพนมวงัก ์: พระครศูำสนกจิจำทร วดัลำนแซะ ต.นำขยำด
3. เจำ้คณะต ำบลชะมวง : พระครวูจิติรกจิจำภรณ์ วดัโคกโดน ต.โตนดดว้น
4. เจำ้คณะต ำบลนำขยำด : พระครกูติตธิรรมำวุธ วดัทำ้ยวงั ต.ชะมวง
5. เจำ้คณะต ำบลมะกอกเหนือ : พระครโูสภณกติยำทร วดัภเูขำทอง ต.มะกอกเหนือ
6. เจำ้คณะต ำบลปันแต : พระครปูลดัประสทิธิ ์ปสฏโฐ วดัทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย

อ าเภอตะโหมด
1. เจำ้คณะต ำบลตะโหมด : พระครปูระยตุธรรมธชั วดัตะโหมด ต.ตะโหมด

อ าเภอบางแก้ว
1.เจำ้คณะต ำบลนำปะขอ : พระครนูวิฐิสุวรรณกำร วดัช่ำงทอง ต.นำปะขอ
2.เจำ้คณะต ำบลท่ำมะเดื่อ : พระครรูงัสธีรรมโสภติ วดัลอน ต.โคกสกั
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อ าเภอปากพะยนู
1.เจำ้คณะต ำบลเกำะนำงค ำ : พระครสูุวฒัน์ปิยคุณ วดัสุภำษติำรำม ต.เกำะนำงค ำ
2.เจำ้คณะต ำบลปำกพะยนู : พระครปูระโชตสิริธรรม วดัหวัควนตก ต.ดอนประดู่
3.เจำ้คณะต ำบลดอนประดู่ : พระครปูระภศัรธ์รรมวำท ีวดัหวัเตย ต.ดอนทรำย
4.เจำ้คณะต ำบลดอนหำรเทำ : พระครอูดุลธรรมโชต ิวดัหว้ยเรอื ต.หำรเทำ
5.เจำ้คณะต ำบลฝำละม ี: พระครสูถตินรธรรม วดัควนนำงพมิพ ์ต.ฝำละมี
อ าเภอป่าบอน

1.เจำ้คณะต ำบลโคกทรำย : พระครรูตันศลีคุณ วดัควนแสวง ต.โคกทรำย
2.เจำ้คณะต ำบลป่ำบอน : พระครวูสิุทธธิรรมวชัร์ วดัป่ำบอนต ่ำ ต.ป่ำบอน
อ าเภอป่าพะยอม

1.เจำ้คณะต ำบลป่ำพะยอม : พระครสูุตกจิจำทร วดัลำนขอ่ย ต.ลำนขอ่ย
อ าเภอศรีนครินทร์

1.เจำ้คณะต ำบลบำ้นนำ : พระครสูุธรรมวตัร วดัทุ่งยำว ต.ชุมพล
2.เจำ้คณะต ำบลล ำสนิธุ์ : พระปลดัส ำเรงิ ฐติญำโณ วดัปณุณำวำส ต.บำ้นนำ
อ าเภอศรีบรรพต

1.เจำ้คณะต ำบลศรบีรรพต : พระครบูรรพตบุญญำกร วดัถ ้ำ ต.เขำปู่

สงักดัธรรมยตุ
❖เจ้าคณะจงัหวดั/เจ้าคณะอ าเภอ

1. เจำ้คณะจงัหวดัพทัลุง (ธ) : พระศรธีรรมประสำธน์ วดัจรณำรำม อ.เขำชยัสน 
2. เจำ้คณะอ ำเภอเมอืง-ควนขนุน (ธ)  : พระครอุูดมปัญญำคุณ วดัควนพนำงตุง  อ.ควน

ขนุน
3. เจำ้คณะอ ำเภอบำงแกว้ (ธ) :พระครสูุภทัรศำสนกร  วดัปัณณำรำม อ.บำงแกว้ 
4. เจำ้คณะอ ำเภอเขำชยัสน – ปำกพะยนู (ธ) : พระครสูงัฆรกัษ์สำวทิย์ อธโิชโต วดัท่ำมะเดื่อ อ.

บำงแกว้
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อ าเภอเมืองพทัลงุ
1. เจำ้คณะต ำบลคหูำสวรรค(์ธ) : พระครพูศิำลธรรมภชัน์ วดัภผูำภมิขุ ต.คหูำสวรรค์

อ าเภอเขาชยัสน
1. เจำ้คณะต ำบลเขำชยัสน (ธ) : พระปลดัพงษ์ศกัดิ ์ธรีว โส วดัหวัเขำชยัสน ต.เขำชยัสน

อ าเภอปากพะยนู
1. เจำ้คณะต ำบลท่ำมะเดื่อ (ธ) : พระครมูงคลวฒัน์ วดับำงแกว้ผดุงธรรม ต.ท่ำมะเดื่อ
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๑.๔ ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา

ข้อมลูพระภิกษุ สามเณร 

ท่ี อ าเภอ

จ านวนพระภิกษุ สามเณร ในปกครองคณะสงฆ ์ จงัหวดัพทัลงุ

มหานิกาย ธรรมยตุ รวม
ทัง้ส้ินพระภิกษุ สามเณร รวม พระภิกษุ สามเณร รวม

1 เมอืงพทัลุง 271 7 278 12 - 12 290

2 กงหรำ 12 - 12 - - - 12

3 เขำชยัสน 103 1 104 14 1 15 119

4 ควนขนุน 230 - 230 9 - 9 239

5 ตะโหมด 28 - 28 - - - 28

6 ปำกพะยนู 41 - 41 6 - 6 47

7 ป่ำบอน 97 - 97 - - - 97

8 ป่ำพะยอม 52 - 52 - - - 52

9 ศรบีรรพต 34 - 34 - - - 34

10 บำงแกว้ 57 - 57 12 - 12 69

11 ศรนีครนิทร์ 46 - 46 - - - 46

รวม 971 8 979 53 1 54 1,033
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพทุธศาสนา : ด้านศาสนสถาน
วดัในปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัพทัลงุ จ าแนกตามสงักดั

❖ วดัรำษฎร ์จ ำนวน 248 วดั 
❖ อำรำมหลวง จ ำนวน 1 วดั

ท่ี อ าเภอ สงักดัมหานิกาย สงักดัธรรมยตุ รวม

1 เมอืงพทัลุง 63 4 67

2 ควนขนุน 42 1 43

3 ปำกพะยนู 26 4 30

4 เขำชยัสน 28 3 31

5 ป่ำบอน 19 0 19

6 บำงแกว้ 10 5 15

7 ศรนีครนิทร์ 12 0 12

8 ป่ำพะยอม 10 0 10

9 กงหรำ 8 0 8

10 ตะโหมด 6 0 6

11 ศรบีรรพต 7 0 7

รวม 231 17 248
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อทุยานการศึกษาในวดั วดัพฒันาตวัอย่างและวดัพฒันาตวัอย่างท่ีมีผลงาน
ดีเด่น

❖ อทุยานการศึกษาในวดั จ านวน ๓ วดั
1. วดัควนพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2560)
2. วดัหวัเตย อ ำเภอปำกพะยนู (เมื่อ พ.ศ.2561)
๓. วดัเขำแดงตะวนัออก อ ำเภอเมอืงพทัลุง (เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓)

❖ วดัพฒันาตวัอย่าง จ านวน  1๒  วดั
1. วดัประดูห่อม อ ำเภอเมอืงพทัลุง (เมื่อ พ.ศ.2535)
2. วดัวดัป่ำลไิลยก์ อ ำเภอเมอืงพทัลุง (เมื่อ พ.ศ.2540)
3. วดับำ้นสวน อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2560)
4. วดัพกุิลทอง อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2561)
5. วดัหำรเทำ อ ำเภอปำกพะยนู (เมื่อ พ.ศ.2515-2518)
6. วดันำปะขอ อ ำเภอบำงแกว้ (เมื่อ พ.ศ.2534)
7. วดัอุดมวรำรำม อ ำเภอเขำชยัสน (เมื่อ พ.ศ.2534) 
8. วดัโพธญิำณวรำรำม อ ำเภอเขำชยัสน (เมื่อ พ.ศ.2543)
9. วดัพระบรมธำตุเจดยีเ์ขยีนบำงแกว้ อ ำเภอเขำชยัสน (เมื่อ พ.ศ.2533)
10. วดัสมหวงั อ ำเภอกงหรำ (เมื่อ พ.ศ.2533)
11. วดัถ ้ำ อ ำเภอศรบีรรพต (เมื่อ พ.ศ.2538)
๑๒. วดัหวัเตย อ ำเภอปำกพะยนู (เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓)
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❖ วดัพฒันาตวัอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น จ านวน 1๒ วดั

1. วดัคหูำสวรรค ์พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมอืงพทัลุง  (เมื่อ พ.ศ.2516-2535)
2. วดัภผูำภมิุข อ ำเภอเมอืงพทัลุง  (เมื่อ พ.ศ.2547)
3. วดัทุง่ลำน อ ำเภอเมอืงพทัลุง  (เมื่อ พ.ศ.2541)
4. วดัสุวรรณวชิยั อ ำเภอควนขนุน   (เมื่อ พ.ศ.2540)
5. วดัลำนแซะ อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2556)
6. วดัป่ำตอ อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2551)
7. วดัสุนทรำวำส อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2561)
8. วดัดอนศำลำ อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2560)
9. วดัรตันวรำรำม อ ำเภอบำงแกว้  (เมื่อ พ.ศ.2531)
10.วดัตะโหมด  อ ำเภอตะโหมด  (เมื่อ พ.ศ.2530)
11.วดัทำ่ลำด อ ำเภอเขำชยัสน  (เมื่อ พ.ศ.2539)
๑๒.วดับำ้นสวน อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓)

โครงการสวนสมุนไพรในวดั
❖วดัท่ีเข้าร่วมโครงการสวนสมนุไพรในวดั จ านวน  5 วดั

1. วดัพงัดำน ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน
2. วดัเขำโพรกเพลง ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน
3. วดัเขำแดงตะวนัออก ต ำบลพญำขนั อ ำเภอเมอืงพทัลุง
4. วดัควนแพรกหำ ต ำบลแพรกหำ อ ำเภอควนขนุน
5. วดัป่ำลไิลยก์ ต ำบลล ำป ำ อ ำเภอเมอืงพทัลุง
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ศาสนสมบติักลาง/วดัร้าง

รายการ วดั แปลง ไร่ งาน วา

วดัรำ้งทีข่ ึน้ทะเบยีน 51 57 411 3 56

เอกสำรสทิธิท์ีด่นิเป็นโฉนดทีด่นิ 33 36 276 - 57

เอกสำรสทิธิท์ีด่นิเป็น นส.3,นส.3 ก 1 13 99 2 34

เอกสำรสทิธิท์ีด่นิเป็น สค.1 6 6 26 1 -

ยงัไมอ่อกเอกสำรสทิธิท์ีด่นิ 2 2 18 3 25

ด ำเนินกำรจดัประโยชน์ 37 41 311 - 4.9
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ข้อมูลพื้นฐานทางพระพทุธศาสนา : ด้านศาสนศึกษา
ข้อมลูส านักเรียนพระปริยติัธรรม แผนกธรรม-บาลี  

มจี ำนวน 2 ส ำนกัเรยีน 
1. ส ำนกัเรยีนคณะจงัหวดัมหำนิกำย
2. ส ำนกัเรยีนคณะจงัหวดัธรรมยตุ

ข้อมลูโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกบาลี
มจี ำนวน 1 โรงเรยีน 

1. โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกบำล ีประจ ำจงัหวดั (วดัคหูำสวรรค)์
ข้อมลูพระปริยติันิเทศก์

มจี ำนวน 5 อตัรำ 

ท่ี ช่ือ-ฉายา วิทยฐานะ วดั อ าเภอ ปีท่ี
แต่งตัง้

น.ธ. ป.ธ
.

สำมญั

1 พระครสูริสิุตคุณ เอก 5 พธ.บ. อมัพวนำรำม เมอืงพทัลุง 2561

2 พระครกูำแกว้ เอก 5 M.A. โคกชะงำย เมอืงพทัลุง 2561

3 พระครศูรปัีญญำวรคุณ เอก 6 ป.4 คหูำสวรรค์ เมอืงพทัลุง 2561

4 พระมหำปรชีำ ภรูภิทฺโท เอก 4 - คหูำสวรรค์ เมอืงพทัลุง 2561

5 พระศรธีรรมประสำธน์ เอก 7 ร.บ. จรณำรำม หำนโพธิ ์ 2561
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ข้อมูลครสูอนพระปริยติัธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
ครสูอนพระปรยิตัธิรรม  แผนกธรรม มจี ำนวน 18 อตัรำ และครสูอนพระปรยิตัธิรรม  

แผนกบำล ี มจี ำนวน 6 อตัรำ

ท่ี ครแูผนกธรรม                    
(ช่ือ-ฉายา)

วิทยฐานะ วดั อ าเภอ อบรม
เม่ือ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครอูำคมสทิธเิวช เอก - ขนัประชำสรรค์ ศรนีครนิทร์ 2551

2 พระจริภำส อทฺิธญิำโณ เอก - ควนแร่ เมอืงพทัลุง 2551

3 พระมหำจเร ปญฺญำธโร เอก - คหูำสวรรค์ เมอืงพทัลุง 2554

4 พระมหำสรำวุฒ ิสรำวุฑฺโฒ เอก 3 คหูำสวรรค์ เมอืงพทัลุง 2561

5 พระครสูมหุจ์ริำยทุธ จริำยทฺุโธ เอก - โคกครีี เมอืงพทัลุง 2552

6 พระปลดับุญเชดิ อำทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด 2559

7 พระประเทอืง ฐำนิสฺสโร เอก - ต ำนำน เมอืงพทัลุง 2557

8 พระครปูลดัประสทิธิ ์ ปสฎโฐ เอก - ทะเลน้อย ควนขนุน 2551

9 พระครศูรรีตันชยั เอก - ปรำงคช์ยั เมอืงพทัลุง 2558

10 พระครวูสิุทธธิรรมวชัร์ เอก - ป่ำบอนต ่ำ ป่ำบอน 2551

11 พระปลดัส ำเรงิ ฐติญำโณ เอก - ปณุณำวำส ศรนีครนิทร์ 2558

12 พระครสูุธรรมวฒัน์ เอก - พกุิลทอง ควนขนุน 2551
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ข้อมูลครสูอนพระปริยติัธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี

ท่ี ครแูผนกธรรม                    
(ช่ือ-ฉายา)

วิทยฐานะ วดั อ าเภอ อบรม
เม่ือ

น.ธ
.

ป.ธ.

13 พระครพูพิฒัน์กติตคิุณ เอก - ควนปรงิ ควนขนุน 2551

14 พระมรกต อคฺคปญฺโญ เอก ป.โท ไรเ่หนือ กงหรำ 2561

15 พระปลดัทวศีกัดิ ์ชุตมินฺโต เอก - หว้ยเนียง บำงแกว้ 2558

16 พระครปูระภศัรธ์รรมวำที เอก - หวัเตย ปำกพะยนู 2551

17 พระครพูสิฐิพฒันคุณ เอก - อภยำรำม เมอืง
พทัลุง

2551

18 พระครพูศิำลธรรมภชัน์ เอก - ภผูำภมิขุ
(ธ)

เมอืง
พทัลุง

2551

ท่ี ครแูผนกบาลี                    
(ช่ือ-ฉายา)

วิทยฐานะ วดั อ าเภอ อบรม
เม่ือ

น.ธ
.

ป.ธ.

1 พระมหำพงษ์พนัธ ์ว สพนฺโธ เอก 6 คหูำ
สวรรค์

เมอืงพทัลุง 2538

2 พระมหำสุวรรณ อธวิโร เอก 7 คหูำ
สวรรค์

เมอืงพทัลุง 2543

3 พระมหำศกัดิศ์รี สริธิมฺโม เอก 5 คหูำ
สวรรค์

เมอืงพทัลุง 2553

4 พระมหำบุญสนิ มหำวโีร เอก 6 คหูำ
สวรรค์

เมอืงพทัลุง 2558

5 พระครสูุตธรรมำภริกัษ์ เอก 4 ล ำกะ ศรนีครนิทร์ 2542

6 พระมหำจริวฒัน์ อภวิฑฺฒโน เอก 7,พธ.บ. คหูำ
สวรรค์

เมอืงพทัลุง 2561
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ข้อมูลพื้นฐานทางพระพทุธศาสนา : ด้านการเผยแผ่
ข้อมูลพระจริยานิเทศก์

มจี ำนวน  2  รปู  : 
1. พระครกูววีรำภรณ์ วดับำ้นสวน อ.เมอืงพทัลุง
2. พระครปูลดัวรธรรมวฒัน์ วดัคหูำสวรรค ์อ.เมอืงพทัลุง

ข้อมูลพระบณัฑิตเผยแผ่
มจี ำนวน  3  รปู 

1. พระครสูุตธรรมำภริกัษ์ วดัล ำกะ อ.ศรนีครนิทร์
2. พระครโูสภณกติยำทร วดัภเูขำทอง อ.ควนขนุน
3. พระครสูุตธรรมวภิชั วดัพงักิง่ อ.กงหรำ

ข้อมูลพระธรรมทูต
มจี ำนวน  46  รปู  :

พระธรรมทตู ฝ่ำยบรหิำรของศูนยง์ำนพระธรรมทตู สำยที ่9 จงัหวดัพทัลุง  มจี ำนวน 5 รปู
ท่ี ช่ือ-ฉายา วิทยฐานะ วดั ต าแหน่งทาง

ปกครอง
น.ธ. ป.ธ

.

1 พระครสูริสิุตคุณ เอก 5 อมัพวนำรำม จจ.พทัลุง

2 พระศรธีรรมประสำธน์ เอก 7 จรณำรำม จจ.พทัลุง(ธ)

3 พระครปูรยิตัอิมัพวำทร เอก 5 อมัพวนำรำม ผจร.วดัอมัพวนำ
รำม

4 พระมหำชวนิท์ ชวนปญฺ
โญ

เอก 4 อมัพวนำรำม -

5 พระมหำผกำโชค สวุฑฺฒ
โน

เอก 3 อมัพวนำรำม -
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พระธรรมทตู ฝ่ายบริหารของหน่วยก ากบังานพระธรรมทตู สายท่ี 9 จงัหวดัพทัลงุ   
มจี ำนวน 12 รปู    

ท่ี ช่ือ-ฉายา วิทยฐานะ วดั ต าแหน่ง

น.ธ. ป.ธ
.

1 พระครวูจิติรธรรมวภิชั เอก - จนิตำวำส หน.อ.เมอืงพทัลุง

2 พระครสูุตธรรมำภริกัษ์ เอก 4 ล ำกะ หน.อ.ศรี
นครนิทร์

3 พระครขูนัตยำภรณ์ เอก 3 บำ้นสวน (อ.ควน
ขนุน)

หน.อ.ควนขนุน

4 พระครอุูดมปัญญำคุณ เอก - ควนพนำงตุง รหน.อ.ควนขนุน

5 พระครปูภศัรค์ุณำทร เอก - ท่ำลำด หน.อ.เขำชยัสน

6 พระครขูนัตยำภวิฒัน์ เอก - ดอนประดู่ หน.อ.ปำกพะยนู

7 พระครสูงัวรธรรมจำรี โท - ทุ่งนำรี หน.อ.ป่ำบอน

8 พระครขูนัตธิรรมำนนัท์ เอก - หว้ยเนียง หน.อ.บำงแกว้

9 พระครสูุนทรกจิจำนุโยค เอก - ตะโหมด หน.อ.ตะโหมด

10 พระครวูจิติรคณำนุกูล เอก - หวัหมอน หน.อ.กงหรำ

11 พระครสูุธรรมวฒัน์ เอก - พกุิลทอง หน.อ.ควนขนุน

12 พระครสูริวินัคณำรกัษ์ เอก - ป่ำพะยอม หน.อ.ป่ำพะยอม
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พระธรรมทตู ฝ่ายปฏิบติัการ  สายท่ี 9 จงัหวดัพทัลงุ   มีจ านวน  29 รปู       

ท่ี ช่ือ-ฉายา วิทยฐานะ วดั อ าเภอ

น.ธ
.

ป.ธ.

1 พระครกูววีรำภรณ์ เอก 4 บำ้นสวน เมอืงพทัลุง

2 พระจริภำส อทฺิธญิำโณ เอก 1-2 ควนแร่ เมอืงพทัลุง

3 พระครศูรปัีญญำวรคุณ เอก 6 คหูำสวรรค์ เมอืงพทัลุง

4 พระอธกิำรสมพงศ ์ปิยธมฺโม เอก 1-2 สุวรรณวหิำรน้อย เมอืงพทัลุง

5 พระครสูุมนศำสนำทร เอก - ทุ่งลำน เมอืงพทัลุง

6 พระครสูมหุจ์ริำยทุธ จริำยทฺุโธ เอก - โคกครีี เมอืงพทัลุง

7 พระครอุูดมสงัฆคุณ เอก - ศำลำไมไ้ผ่ เมอืงพทัลุง

8 พระสมหุอุ์ทยั สนฺตสิุโข เอก - ควนอนิทรน์ิมติร เมอืงพทัลุง

9 พระครใูบฎกีำโกวทิ โกวโิท เอก 1-2 บำ้นสวน เมอืงพทัลุง

10 พระมหำชวนิท์ ชวนปญฺโญ เอก 4 อมัพวนำรำม เมอืงพทัลุง

11 พระมหำสมชำย อนฺิทสุวณฺโณ เอก 3 เขำแดง
ตะวนัออก

เมอืงพทัลุง

12 พระครสูุตธรรมวภิชั เอก 3 พงักิง่ กงหรำ

13 พระครปูภศัรค์ุณำทร เอก - ท่ำลำด เขำชยัสน
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ท่ี ช่ือ-ฉายา วิทยฐานะ วดั อ าเภอ

น.ธ
.

ป.ธ.

14 พระครวูจิติรกจิจำภรณ์ เอก - โคกโดน ควนขนุน

15 พระครศูำสนกจิจำทร เอก - ลำนแซะ ควนขนุน

16 พระครขูนัตยำภรณ์ เอก 3 บำ้นสวน ควนขนุน

17 พระครวูสิุทธปิรยิตัคิุณ เอก 4 ควนแพรกหำ ควนขนุน

18 พระครสูุนทรกจิำนุโยค เอก - ตะโหมด ตะโหมด

19 พระครปูระยตุธรรมธชั เอก - ตะโหมด ตะโหมด

20 พระอธกิำรสุจนิต ์สหชฺโช เอก - โหล๊ะจนักระ ตะโหมด

21 พระปลดับุญเชดิ อำทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด

22 พระครนิูวฐิสุวรรณกำร เอก - ช่ำงทอง บำงแกว้

23 พระครปูระภศัรธ์รรมวำที เอก - หวัเตย ปำกพะยนู

24 พระครปูระโชตสิริธรรม เอก - หวัควนตก ปำกพะยนู

25 พระครรูตันศลีคุณ เอก - ควนแสวง ป่ำบอน

26 พระมหำธนญักรณ์ จนฺทวณฺโณ เอก 3 หนองนก ป่ำบอน

27 พระครวูุฒสิำครธรรม เอก - โดนคลำน ป่ำพะยอม

28 พระปลดัส ำเรงิ ฐติญำโณ เอก - ปณุณำวำส ศรนีครนิทร์

29 พระใบฎกีำจตุพฒัน์ วณฺณธโร เอก - ถ ้ำ ศรบีรรพต
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ข้อมูลส านักปฏิบติัธรรมประจ าจงัหวดั
มีจ านวน 16 แห่ง 

แห่งท่ี ส านักปฏิบติัธรรม ต าบล อ าเภอ

1 ป่ำลไิลยก์ ล ำป ำ เมอืงพทัลุง

2 ถ ้ำสุมะโน บำ้นนำ ศรนีครนิทร์

3 ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม

4 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด

5 หวัเตย ดอนทรำย ปำกพะยนู

6 ทุ่งลำน ต ำนำน เมอืงพทัลุง

7 หำรเทำ หำรเทำ ปำกพะยนู

8 ท่ำลำด ควนขนุน เขำชยัสน

9 รตันวรำรำม ท่ำมะเดื่อ บำงแกว้

10 บำ้นสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน

11 พกุิลทอง ชะมวง ควนขนุน

12 ลำนแซะ นำขยำด ควนขนุน

13 ควนแสวง โคกทรำย ป่ำบอน

14 กงหรำใหม่ กงหรำ กงหรำ

15 เขำแดงตก ปรำงหมู่ เมอืงพทัลุง

16 แหลมจองถนน จองถนน เขำชยัสน
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ข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)
มีจ านวน 62 หน่วย 

ท่ี ช่ือหน่วย                              
อ.ป.ต.

ท่ีตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วดั ต าบล อ าเภอ

1 ท่ำแค ท่ำแค ท่ำแค เมอืงพทัลุง

2 ท่ำมหิร ำ ควนอนิทรน์ิมติร ท่ำมหิร ำ เมอืงพทัลุง

3 นำโหนด หวัหมอน นำโหนด เมอืงพทัลุง

4 เขำเจยีก เขำเจยีก เขำเจยีก เมอืงพทัลุง

5 โคกชะงำย โคกมะมว่ง โคกชะงำย เมอืงพทัลุง

6 ควนมะพรำ้ว บำ้นสวน ควนมะพรำ้ว เมอืงพทัลุง

7 นำท่อม นำท่อม นำท่อม เมอืงพทัลุง

8 ปรำงหมู่ ปรำงหมูใ่น ปรำงหมู่ เมอืงพทัลุง

9 ล ำป ำ ป่ำลไิลยก์ ล ำป ำ เมอืงพทัลุง

10 ต ำนำน โคกครีี ต ำนำน เมอืงพทัลุง

11 ชุมพล ทุ่งยำว ชุมพล ศรนีครนิทร์

12 ล ำสนิธุ์ คงหติ ล ำสนิธุ์ ศรนีครนิทร์

13 กงหรำ กงหรำใหม่ กงหรำ กงหรำ
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ท่ี ช่ือหน่วย                              
อ.ป.ต.

ท่ีตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วดั ต าบล อ าเภอ

14 มะกอกเหนือ บำ้นสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน

15 โตนดดว้น ป่ำตอ โตนดดว้น ควนขนุน

16 ปันแต สุนทรำวำส ปันแต ควนขนุน

17 นำขยำด เขำโพรกเพลง นำขยำด ควนขนุน

18 ทะเลน้อย โคกศกัดิ ์ ทะเลน้อย ควนขนุน

19 ควนขนุน สุวรรณวชิยั ควนขนุน ควนขนุน

20 ตะแพน ตะแพน ตะแพน ศรบีรรพต

21 ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม

22 ลำนขอ่ย ลำนขอ่ย ลำนขอ่ย ป่ำพะยอม

23 เกำะเต่ำ คลองใหญ่ เกำะเต่ำ ป่ำพะยอม

24 ป่ำบอน ป่ำบอนบน ป่ำบอน ป่ำบอน

25 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด

26 ควนขนุน ท่ำลำด ควนขนุน เขำชยัสน

27 โคกมว่ง ควนยวน โคกมว่ง เขำชยัสน

28 จองถนน พระบรมธำตุเจดยี์
เขยีนบำงแกว้

จองถนน เขำชยัสน

29 หำนโพธิ ์ หำนโพธิ ์ หำนโพธิ ์ เขำชยัสน
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ท่ี ช่ือหน่วย                              
อ.ป.ต.

ท่ีตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วดั ต าบล อ าเภอ

30 ดอนทรำย หวัเตย ดอนทรำย ปำกพะยนู

31 ดอนประดู่ ดอนประดู่ ดอนประดู่ ปำกพะยนู

32 ปำกพะยนู รตันำรำม ปำกพะยนู ปำกพะยนู

33 เกำะหมำก บำงนำครำช เกำะหมำก ปำกพะยนู

34 หำรเทำ หำรเทำ หำรเทำ ปำกพะยนู

35 นำปะขอ นำปะขอ นำปะขอ บำงแกว้

36 ท่ำมะเดื่อ รตันวรำรำม ท่ำมะเดื่อ บำงแกว้

37 รม่เมอืง กลำง รม่เมอืง เมอืงพทัลุง

38 ชยับุรี แจง้ ชยับุรี เมอืงพทัลุง

39 พญำขนั เขำแดงตะวนัออก พญำขนั เมอืงพทัลุง

40 บำ้นนำ บำ้นนำ บำ้นนำ ศรนีครนิทร์

41 อ่ำงทอง ขนั อ่ำงทอง ศรนีครนิทร์

42 เขำชยัสน โพธญิำณวรำรำม ควนขนุน เขำชยัสน

43 แหลมโตนด แหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน

44 ดอนทรำย หรงัแคบ ดอนทรำย ควนขนุน

45 พนมวงัก์ ทุ่งขงึหนงั พนมวงัก์ ควนขนุน
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ท่ี ช่ือหน่วย                              
อ.ป.ต.

ท่ีตัง้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วดั ต าบล อ าเภอ

46 แพรกหำ ควนแพรกหำ แพรกหำ ควนขนุน

47 ชะมวง พกุิลทอง ชะมวง ควนขนุน

48 เกำะนำงค ำ สุภำษติำรำม เกำะนำงค ำ ปำกพะยนู

49 ฝำละมี อมัพะวนั ฝำละมี ปำกพะยนู

50 คลองทรำยขำว ไรเ่หนือ คลองทรำยขำว กงหรำ

51 สมหวงั สมหวงั สมหวงั กงหรำ

52 ชะรดั ควนขีแ้รด ชะรดั กงหรำ

53 แมข่รี แมข่รปีระชำรำม แมข่รี ตะโหมด

54 เขำปู่ ถ ้ำ เขำปู่ ศรบีรรพต

55 โคกทรำย ควนแสวง โคกทรำย ป่ำบอน

56 หนองธง หนองนก หนองธง ป่ำบอน

57 ทุ่งนำรี ทุ่งนำรี ทุ่งนำรี ป่ำบอน

58 บำ้นพรำ้ว โดนคลำน บำ้นพรำ้ว ป่ำพะยอม

59 โคกสกั หว้ยเนียง โคกสกั บำงแกว้

60 พนำงตุง ควนพนำงตุง พนำงตุง ควนขนุน

61 ท่ำมะเดื่อ ท่ำมะเดื่อ ท่ำมะเดื่อ บำงแกว้

62 เขำชยัสน อุดมวรำรำม เขำชยัสน เขำชยัสน
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ข้อมูลพระวิปัสสนาจารย์
มีจ านวน 29 รปู

ท่ี ช่ือ-ฉายา วดั อ าเภอ

1 พระครสูริสิุตคุณ อมัพวนำรำม เมอืงพทัลุง

2 พระครวูจิติรคณำนุกูล หวัหมอน เมอืงพทัลุง

3 พระครปูระโชตสิริธรรม หวัควนตก ปำกพะยนู

4 พระใบฎกีำจตุพฒัน์ วณฺณธโร ถ ้ำ ศรบีรรพต

5 พระครวูสิุทธปิรยิตัคิุณ ควนแพรกหำ ควนขนุน

6 พระประสงค ์ปโมทโิต ตะโหมด ตะโหมด

7 พระชยั อธมิตฺุโต หวัเตย ปำกพะยนู

8 พระอธกิำรจติรกร ภรูปิญฺโญ หน้ำถ ้ำเขำพงั
อฐิ

ควนขนุน

9 พระครปูระภศัรธ์รรมวำที หวัเตย ปำกพะยนู

10 พระครอูดุลธรรมโชติ หว้ยเรอื ปำกพะยนู

11 พระกฤษดำ ธมฺมทโีป หวัเตย ปำกพะยนู

12 พระครนูิตธิรรมวุฒิ ศุภศำตรำรำม เขำชยัสน

13 พระสมหุภ์เูมธ ภมูปิญโญ หว้ยลกึ ปำกพะยนู

14 พระจริพฤทธิ ์พลธมฺโม ท่ำลำด เขำชยัสน

15 พระทรงเกยีรต ิกตฺิตญิำโณ ตะโหมด ตะโหมด

16 พระมหำวรวทิย์ ตนฺตปิำโล วงั เมอืงพทัลุง
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ท่ี ช่ือ-ฉายา วดั อ าเภอ

17 พระอธกิำรอคัรษิฏเดช รตนฺิธโร ปำกสระ เมอืงพทัลุง

18 พระครใูบฎกีำปรชีำ อุปสนฺโต โตนด บำงแกว้

19 พระครสูถตินรธรรม ควนนำงพมิพ์ ปำกพะยนู

20 พระสมหุปิ์ยะ ปิยจตฺิโต ควนถบ เมอืงพทัลุง

21 พระอธกิำรเจยีร ยโสธโร ชุมแสง ปำกพะยนู

22 พระชยัมงคล ฐติธมฺโม ทำ้ยวงั ควนขนุน

23 พระสุชำต ิชำคโร ศรสีุคนธำวำส ศรบีรรพต

24 พระสมหุแ์สงนรนิทร ์ตสฺิสโร ไทรพอน ปำกพะยนู

25 พระอัน้ โกสโล สุนทรำวำส ควนขนุน

26 พระศรชยั กตฺิตสิำโร เขำ ชยับุรี

27 พระพนอง สุรตฺตโน กุฏภิกัดสีงัวร เมอืงพทัลุง

28 พระอ ำพล สุพโล ควนกรวด เมอืงพทัลุง

29 พระสุรยินั สมฺปตฺโต แจง้ เมอืงพทัลุง

28

๔๘



ข้อมูลพระนักเทศน์
มีจ านวน 29 รปู

ท่ี ช่ือ-ฉายา วดั อ าเภอ

1 พระครสูริสิุตคุณ อมัพวนำรำม เมอืงพทัลุง

2 พระครใูบฏกีำโกวทิ โกวโิท บำ้นสวน เมอืงพทัลุง

3 พระปลดัปรชีำ อโนมปญฺโญ หวัหมอน เมอืงพทัลุง

4 พระมหำสมชำย อนฺิทสุวณฺโณ เขำแดงตะวนัออก เมอืงพทัลุง

5 พระขวญั ชำตำสโภ ป่ำลไิลยก์ เมอืงพทัลุง

6 พระมหำจเร ปญฺญำธโร คหูำสวรรค์ เมอืงพทัลุง

7 พระอธเิทพ วรทฺิธโิก บำ้นสวน เมอืงพทัลุง

8 พระมหำสหสั สริวณฺโณ ควนมะพรำ้ว เมอืงพทัลุง

9 พระครปูลดัประสำน ฐติสโีล ภผูำภมิขุ เมอืงพทัลุง

10 พระครปูลดัภำณุมำศ อธปิปฺญฺ
โญ

โพธิต์ ำนำน เมอืงพทัลุง

11 พระอธกิำรสนอง ธมฺมำวุโธ นำท่อม เมอืงพทัลุง

12 พระพเิชยีร ปญฺญำธโร ลำนแซะ ควนขนุน

13 พระชยัมงคล ฐติธมฺโม ทำ้ยวงั ควนขนุน

14 พระเฉลมิ คุณธำโร บำ้นสวน ควนขนุน
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ท่ี ช่ือ-ฉายา วดั อ าเภอ

15 พระสุรชยั โชตโิก พกุิลทอง ควนขนุน

16 พระนรนิทร ์นรำธโีป โคกโดน ควนขนุน

17 พระอธกิำรสุชำต ิโชตปิญฺโญ ทุ่งขงึหนงั ควนขนุน

18 พระครวูจิติรกจิจำภรณ์ โคกโดน ควนขนุน

19 พระสมหุไ์พบลูย ์กตฺิตกิโร ควนพนำงตุง ควนขนุน

20 พระครปูระภศัรธ์รรมวำที หวัเตย ปำกพะยนู

21 พระครสูุตกจิสุนทร โคกทรำย ป่ำบอน

22 พระมหำกติต ิจนฺทสโร ทุ่งนำรี ป่ำบอน

23 พระปลดันวม กววิ โส ควนเพง็ ป่ำบอน

24 พระมหำรตันำพร ทฆีำยโุก หว้ยทรำย ป่ำบอน

25 พระมหำชลนรำดร อุชุจำโร โคกทรำย ป่ำบอน

26 พระครสูุตธรรมวภิชั ล ำกะ ศรนีครนิทร์

27 พระครขูนัตธิรรมำนนัท์ หว้ยเนียง บำงแกว้

28 พระครปูภศัรค์ุณำทร ท่ำลำด เขำชยัสน

29 พระใบฎกีำชยัวุฒ ิชยวุฑโฒ หว้ยแตน เขำชยัสน
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1.5 การเงินการคลงั 
งบประมาณของส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ปีงบประมาณ 256๔ 

รายการ ได้รบัจดัสรร ใช้จริง 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าเช่าบา้น 

งบลุงทุน 
- ครุภณัฑค์อมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คส าหรบังานประมวลผล 

งบอดุหนุน 
- โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมฯ 
- การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาล ี
- เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ 
- เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศ 
- เงินอุดหนุนการดำเนนิงานสำนกัปฎิบัติธรรม 
- เงินอุดหนุนการจัดงานวนัสำคัญ 
- เงินอุดหนุนการดำเนนิงานหน่วยเผยแผ่พระฯ 
- เงินอุดหนุนโครงการสรา้งความปรองดองฯ 
- เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ 
- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสงัขรณ์วัดฯ 
- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสงัขรณ์พระอารามหลวง 
- เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่ 
- เงินอุดหนุนการดำเนนิงานพระธรรมทูตและบุคลากร 
- เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยสนับสนนุวดัเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย Covid 
- เงินอุดหนุนโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข 
- เงินอุดหนุนตรวจการคธสงฆ ์
- เงินอุดหนุนวัดพฒันาตัวอย่างทีม่ีผลงานดีเด่น 
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1.6 การวิเคราะห์ภาวะและศกัยภาพการศาสนาจงัหวดัพทัลุง 

ปัจจยัภายใน 

จดุแขง็ (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 

1. ผูบ้รหิารองคก์รมวีสิยัทศัน์มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันางาน
อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรผูป้ฏบิตังิานมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจปฏบิตังิาน 
และมวีสิยัทศัน์ 
3. องคก์รมคีวามเป็นเอกเทศและความพรอ้มดา้น
อาคารสถานที ่เทคโนโลยสีารเทศ 
4. มกีารมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน 
5. น าความคดิและทฤษฎกีารบรหิารจดัการสมยัใหม่
มาปรบัใชใ้นเชงิปฏบิตั ิ
 

1. ขาดบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น 
2. งบประมาณส าหรบัการประชาสมัพนัธไ์ม่เพยีงพอ 
3. ครุภณัฑเ์ครื่องพมิพไ์ม่เพยีงพอกบับุคลากร 

ปัจจยัภายนอก 
โอกาส อปุสรรค 

1. มวีดัและพุทธศาสนสถานทีม่ศีลิปกรรมเก่าแก่โดด
เด่นสวยงามและทรงคุณค่า 
2. จงัหวดัใหค้วามส าคญัต่อวดัและสนับสนุน สง่เสรมิ 
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
3. มอีงค์กรทีจ่ดักจิกรรมสง่เสรมิเผยแผ่หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย 
4. มกีฎหมายทีใ่หก้ารคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
5. มวีดัทีม่ชีื่อเสยีงในหลายๆ ดา้นเป็นทีรู่จ้กัในหมู่
นักท่องเทีย่ว 
6. มบีุคลากรภายนอกทางพระพุทธศาสนาทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มชีื่อเสยีงสนบัสนุนกจิการของ
ส านักงาน 
7. นโยบายการท่องเทีย่วเป็นอยู่ในกระแสการ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและพระพุทธศาสนา 
8. นโยบายรฐับาลและมหาเถรสมาคมสง่เสรมิการ
ปฏบิตังิานและโครงการระดบัชาต ิ
9. กระแสการเขา้วดั/ท าบุญ/ปฏบิตัธิรรมอยู่ในความ
สนใจของพุทธศาสนิกชน 
10. กระแสความตื่นตวัในการธ ารงไวซ้ึง่อตัลกัษณ์และ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

1. สงัคมวตัถุนิยมและความเจรญิกา้วหน้าทางดา้น
เทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ท าใหพ้ฤตกิรรมของคน
เปลีย่นแปลงไป 
2. ประชาชนใหค้วามส าคญัดา้นคุณธรรมจรยิธรรมลด
น้อยลง 
3. ภาวะความถดถอยของเศรษฐกจิในทุกระดบั 
4. หน่วยงานภาครฐัและเอกชนบุกรุกทีด่นิวดั/วดัรา้ง 
5. งบประมาณในการอุดหนุนบูรณะพฒันาวดัไม่
เพยีงพอต่อวดัทีม่สีภาพช ารุดทรุดโทรม 
6. วดั/วดัรา้งขาดเอกสารสทิธทิีด่นิ ท าใหท้ีด่นิถูกบุก 
7. พระภกิษุ – สามเณร บางวดัมจี านวนน้อย 
8. พระภกิษุมคีวามเหลื่อมล า้ทางวุฒกิารศกึษา 
9. การสง่เสรมิและพฒันาเกีย่วกบัมรดกทาง
พระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไม่ต่อเนื่อง 
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11. นโยบายทีท่ าใหว้ดัมกีารตืน่ตวัในการพฒันาวดั
อย่างต่อเนื่อง 

 



 

ส่วนท่ี 2 
นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร ์

 

1. ความเป็นมาของการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 

ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  พ.ศ. 
2546 มาตรา 9 ก าหนดว่าการบรหิารราชการเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิต์่อภารกิจภาครฐั ให้ส่วนราชการ
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกจิใด ส่วนราชการต้องจดัท าแผนปฏบิตัริาชการไว้เป็น
การล่วงหน้า               (2) การก าหนดแผนปฏบิตัริาชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมรีายละเอยีด
ขัน้ตอน ระยะเวลา และงบประมาณทีจ่ะต้องใชใ้นการด าเนินการของแต่ละขัน้ตอน เป้าหมายของภารกจิ 
ผลสมัฤทธิข์องภารกิจ และตวัชี้วดัความส าเร็จของภารกิจ และระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
จดัท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนปฏบิตัิราชการประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบรหิาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้  มกีารตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามนโยบายไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเรว็ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุงได้ก าหนดทศิทางขององค์กรให้สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์      
พนัธกจิ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตรข์องส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2560 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 นโยบายของรฐับาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา รวมทัง้ การบูรณาการในมิติพื้นที่กับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝัง่อ่าวไทย 
แผนพฒันาจงัหวดัพทัลุง และแผนพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวดัพทัลุง  ให้เกิดความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกบัแผน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ตวัชี้วดั และเป้าหมายการด าเนินงาน 
และคาดหวงัว่าแผนปฏบิตัริาชการส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ประจ าปีงบประมาณ 2564 จะ
เป็นเครื่องมือส าหรบัการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชดัเจน และผลักดนัให้การด าเนินงานเกิดผล
สมัฤทธิ ์บรรลุเป้าประสงค์และน าไปสู่วสิยัทศัน์ขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทีช่ดัเจน 

2. วตัถปุระสงคข์องแผน 
 1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพื่อให้ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง น าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. กรอบแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 
 3.1 นโยบายของรฐับาล (พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี) 
  รฐับาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้แถลงนโยบายการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ ตามรฐัธรรมนูญ ฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2557  มจีานวน 11 ดา้น ดงันี้ 
  1)  การปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 

๕๓ 



 

  2)  การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ 
  3)  การลดความเหลื่อมล ้าของสงัคมและการสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิารของรฐั 
  4)  การศกึษาและเรยีนรู ้การทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 
  5)  การยกระดบัคุณภาพบรกิารดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6)  การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
  7)  การสง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน 
  8)  การพฒันาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
       การวจิยัและการพฒันา และนวตักรรม 
  9)  การรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากร และการสรา้งสมดุลระหว่าง 
       การอนุรกัษ์กบัการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
  10)  การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั 
       ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
  11)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

      นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

 นโยบายท่ี 2  การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใชค้วามรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 

เข้าถึง และพฒันามาใช้ตามแนวทางกลัยาณมติรแบบสนัติวธิี ส่งเสรมิการพูดคุยสนัติสุขกบัผู้มคีวาม
คดิเหน็ต่างจากรฐั สร้างความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุตธิรรมตามหลกันิตธิรรมและหลกัสทิธมินุษยชน
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ ของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสงัคม ขจดัการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ ้าเตมิปัญหาไม่ว่าจากผู้มี
อทิธพิลในท้องถิน่ หรอืเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมอืง  ทัง้จะเพิม่ระดบัปฏสิมัพนัธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศทีอ่าจช่วยคลีค่ลายปัญหาได ้

      นโยบายท่ี 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 4.1 จดัใหม้กีารปฏริูปการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยใหค้วามส าคญัทัง้การศกึษาในระบบและ
การศกึษาทางเลอืกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรยีนรู้ พฒันาตนได้เต็มตาม
ศกัยภาพ ประกอบอาชพีและด ารงชวีติไดโ้ดยมคีวามใฝ่รูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสม เป็นคนดมีคีุณธรรม สรา้ง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล ้า และพฒันา
ก าลงัคนใหเ้ป็นทีต่อ้งการเหมาะสมกบัพืน้ที ่ทัง้ในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกจิบรกิาร 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของผูเ้รยีนและลกัษณะพืน้ทีข่องสถานศกึษา และปรบัปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยมืเงนิเพื่อการศกึษาให้มปีระสทิธิภาพเพื่อเพิม่โอกาสแก่ผู้ยากจนหรอืด้อยโอกาส จดัระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมสีทิธเิลอืกรบับรกิารการศกึษาทัง้ในระบบโรงเรยีนและนอก

๕๔ 



 

โรงเรยีน โดยจะพจิารณาจดัใหม้คีูปองการศกึษาเป็นแนวทางหนึ่ง ประกอบอาชพีและด ารงชวีติไดโ้ดยมี
ความใฝ่รูแ้ละทกัษะ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนบัสนุนใหอ้งคก์รทางศาสนามี
บทบาทส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งสนัตสิุขและความปรองดอง
สมานฉนัทใ์นสงัคมไทยอย่างยัง่ยนื และมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมตามความพรอ้ม 
         3.2 กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
                ยุทธศาสตรช์าตมิวีสิยัทศัน์ คอื “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ 
ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก่ 

1) ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง 
2) ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 
4) ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 
5) ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
6) ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 3.3  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
                 ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ ศ 2560 
2564) 

วิสยัทศัน์ : สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน 
 กรอบวสิยัทศัน์แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่12 ใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทศิทางการพฒันาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง  มคีวามมัน่คง และ
ยัง่ยนื สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 
 กรอบวิสยัทศัน์และเป้าหมาย  

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีป่ระเทศก าลงัประสบอยู่ท าใหก้ารก าหนดวสิยัทศัน์แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่12 ยงัคงมี
ความต่อเนื่องจากวสิยัทศัน์แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่11 และกรอบหลกัการของการวางแผนที ่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ยดึคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาอย่างม ีส่วนร่วม การ
พฒันาทีย่ดึหลกัสมดุล ยัง่ยนื โดยวสิยัทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่12 ตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัการก าหนดทศิทางการพฒันาทีมุ่่งสูก่ารเปลีย่นผ่านประเทศไทย จากประเทศทีม่รีายไดป้านกลางไปสู่
ประเทศที่มรีายได้สูง มคีวามมัน่คงและยัง่ยนื สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วสิยัทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ของประเทศ  

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตทิี ่สศช. ไดจ้ดัท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มกีารกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่ง
และโลจสิตกิส์ของภูมภิาคสู่ความเป็นชาตกิารค้าและบรกิาร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง

๕๕ 



 

ผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมนีวตักรรมสูงทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม 
  เป้าหมาย  
  1. การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสูร่ายไดส้งู  
 2. การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศและการสร้างสงัคมสูง
วยัอย่างมคีุณภาพ  
 3. การลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม  
 4. การสรา้งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
 5. การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 มีเป้าหมายส าคัญ จ านวน 6 
เป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทศันคติและพฤติกรรมตาม
บรรทดัฐานทีด่ขีองสงัคม 

2) การลดความเหลื่อมล ้าทางดา้นรายไดแ้ละความยากจน การเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมที่
มคีุณภาพอย่างทัว่ถงึ 

3) ระบบเศรษฐกจิมคีวามเขม้แขง็และแข่งขนัได้ โครงสร้างเศรษฐกจิปรบัสู่เศรษฐกจิฐาน
บรกิารและดจิทิลั มผีูป้ระกอบการรุ่นใหม่และเป็นสงัคมผูป้ระกอบการ 

4) ทุนทางธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้มสามารถสนับสนุนการเตบิโตที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม มคีวามมัน่คงอาหาร พลงังาน และน ้า เพิม่พืน้ทีป่่าไมร้อ้ยละ ๔๐ ของพืน้ทีป่ระเทศ 

5) มัน่คงในเอกราชและอธิปไตย สงัคมปลอดภยั สามคัค ีสร้างภาพลกัษณ์ดีและเพิ่ม
ความเชื่อมัน่ของนานาชาตติ่อประเทศไทย 

6) มรีะบบบรหิารจดัการภาครฐัที่มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบไดก้ระจาย
อ านาจและมสีว่นร่วมจากประชาชน 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 มีวิสยัทศัน์ คือ 
“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

 1) ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ 
 2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม 
 3) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 4) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 5) ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ 
  ความมัง่คัง่และยัง่ยนื 
 6) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
 และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 
 7) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ 
 8) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

๕๖ 



 

 9) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 
 10) ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา 

           3.4 นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
  นโยบายความมัน่คงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการด้านความมัน่คงของภาครฐัในระยะ 5 ปี  โดยได้ประเมนิสภาวะแวดล้อมทางภูมริฐัศาสตร์
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมัน่คงน าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการ
ด าเนินการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ และความมัน่คงของประเทศ ทัง้นี้ นโยบายความมัน่คงแห่งชาติฉบบั
ใหม่ได้ก าหนดล าดบัความส าคญั โดยพจิารณาความเสีย่งและผลกระทบต่อความมัน่คงที่เป็นแก่นหลกัของ
ชาติ  ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในด้านต่าง ๆและ
ภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ” โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ  ส่วนที่  1 
นโยบายเสรมิสรา้งความมัน่คงทีเ่ป็นแก่นหลกัของชาติ  และสว่นที ่2 นโยบายความมัน่คงแห่งชาตทิัว่ไป 
ซึ่งการจดัสรรทรพัยากรจะใหน้ ้าหนักต่อนโยบายเสรมิสร้างความมัน่คงที่เป็นแก่นหลกัของชาต ิแต่ทัง้นี้
นโยบายความมัน่คงแห่งชาตทิัง้สองส่วนต้องได้รบัการขบัเคลื่อนไปพร้อม ๆ กนั เพื่อให้เกดิภาพแห่ง
ความส าเรจ็โดยรวม และสามารถรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตไิดอ้ย่างครบถ้วน ทัง้เสถยีรภาพ ความเป็น
ปึกแผ่นของประเทศ และการมจุีดยนืที่ชดัเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมเีกียรตแิละ  ศกัดิศ์ร ีใน
ประชาคมโลกกรอบความคดิหลกัในการก าหนดนโยบาย ไดค้ านึงถงึค่านิยมหลกัของชาต ิซึง่เป็นสิง่ทีค่น
ในชาตจิะต้องยดึถอืและพงึรกัษาไวร้่วมกนั และผลประโยชน์แห่งชาตซิึง่เป็นความมุ่งประสงคข์องชาติ ที่
จะท าใหค้่านิยมหลกัของชาตดิ ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง ต่อเนื่อง 
 นโยบายดงักล่าว และแนวทาง สรปุสาระส าคญั ประกอบด้วย 

1. ค่านิยมหลกัของชาต ิโดยยดึถอืตามค่านิยมหลกัของชาต ิ12 ประการ ตามขอ้เสนอของ
นายกรฐัมนตร ี
 2. ผลประโยชน์แห่งชาต ิประกอบดว้ย 
  (1)  การมเีอกราช อธปิไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรฐั  
  (2)  การด ารงอยู่อย่างมัน่คง ยัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาติ 
 (3) การด ารงอยู่อย่างมัน่คงของชาตแิละประชาชนจากภยัคุกคามทุกรปูแบบ  
 (4)  การอยู่ร่วมกนัในชาตอิย่างสนัตสิุข เป็นปึกแผ่น มัน่คงทางสงัคม ท่ามกลาง 
  พหุสงัคมและการมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 
  (5)  ความเจรญิเตบิโตของชาต ิความเป็นธรรม และความอยู่ดมีสีุขของประชาชน 
 (6)  ความยัง่ยนืของฐานทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ความมัน่คงทางพลงังานอาหาร 
 (7)  ความสามารถในการรกัษาผลประโยชน์ของชาตภิายใตก้ารเปลีย่นแปลงของ 
  สภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ  
 (8)  การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตปิระสานสอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคม 
  อาเซยีนและประชาคมโลกอย่างมเีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี

๕๗ 



 

 3. วสิยัทศัน์ “ชาตมิเีสถยีรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมคีวามมัน่คงในชวีติ ประเทศมี
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภยัจากภยัคุกคามขา้มพรมแดน พรอ้มเผชิญวกิฤตการณ์    มบีทบาทเชงิ
รุกในประชาคมอาเซยีน และด าเนินความสมัพนัธก์บันานาประเทศอย่างมดีุลยภาพ” 

4. วตัถุประสงค์ของนโยบาย 9 ข้อ ที่ส าคญั คอื เพื่อรกัษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข และเสรมิสร้างส านึกคนในชาตใิห้ม ี           ความ
จงรกัภกัดแีละธ ารงรกัษาไวซ้ึง่สถาบนั รวมถงึเพือ่การสนบัสนุนการสรา้งความปรองดองในชาต ิตลอดจน
ให้จงัหวดัชายแดนภาคใต้มคีวามปลอดภยั นอกจากนี้เพื่อการเตรยีมความพร้อมของชาต ิการพฒันา
ศกัยภาพการป้องกนัประเทศ และการอยู่ร่วมกบัประเทศต่าง ๆ อย่างสนัต ิ
 5. นโยบายได้จดัล าดบัความส าคญั โดยพจิารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมัน่คงที่
เป็นแก่นหลกัของชาต ิอนัเกี่ยวขอ้งกบัความอยู่รอดปลอดภยัและผลกระทบต่อความมัน่คงและภูมคิุม้กนั
ของชาตใินภาพรวม โดยแบ่งเป็นเกณฑส์ าคญั 2 สว่น ไดแ้ก่ 
 (1) นโยบายเสรมิสรา้งความมัน่คงทีเ่ป็นแก่นหลกัของชาต ิ3 นโยบาย คอื 

 - เสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาต ิและการปกครองระบอบ 
  ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

 - สรา้งความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉนัทใ์นชาต ิ
 - ป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 (2) นโยบายความมัน่คงแห่งชาตทิัว่ไป 13 นโยบาย คอื 

- จดัระบบบรหิารจดัการชายแดนเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขา้มพรมแดน 
- สรา้งเสรมิศกัยภาพการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุมคามขา้มชาติ 
- ปกป้องรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล 
- จดัระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมอืง 
- เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และภูมคิุม้กนัความมัน่คงภายใน 
- เสรมิสรา้งความมัน่คงของชาตจิากภยัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
- เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์ 
- รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- เสรมิสรา้งความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร 
- พฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตเิพือ่เสรมิความมัน่คงของชาติ 
- เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 
- พฒันาระบบงานข่าวกรองใหม้ปีระสทิธภิาพ 
- เสรมิสรา้งดุลยภาพในการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี 9 ด้าน  ดงัน้ี 
1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม  
2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื   
3. ยุทธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
4. ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื 

๕๘ 



 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม  

6. ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื   
7. ยุทธศาสตรก์ารปรบัปรุงรฐัวสิาหกจิ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

 8. ยุทธศาสตรก์ารปรบัปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยขีองชาตใิหเ้กดิความมัน่คงอย่าง
ทดัเทยีมในอาเซยีนและประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และการทุจรติอย่างยิง่ยนื 
 ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
 1. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปัจจุบนั  
 2. ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน มอีุดมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพือ่สว่นรวม  
 3. กตญัญ ูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์ 
 4. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศกึษา เล่าเรยีน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
 5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
 6. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดตี่อผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เขา้ใจ เรยีนรู ้การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขทีถู่กตอ้ง  
 8. มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่  
 9. มสีต ิรูต้วั รูค้ดิ รูท้ า รูป้ฏบิตั ิตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
 10. รู้จักตนเองอยู่ได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย 
จ าหน่าย และขยายกจิการ เมื่อมคีวามพรอ้ม โดยมภีูมคิุม้กนัทีด่ ี 
 11. มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง ๆ หรอืกเิลส มี
ความละอายเกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา  
 12. ค านึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม และต่อชาต ิมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

         3.5 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดก้ าหนดไว ้๖ ยุทธศาสตร ์
และรายการค่าด าเนินการภาครฐั ดงันี้ 

1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง 
2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
3. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
๕. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 การจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตร์ มกีารก าหนดประเดน็  ขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน และมอบหมายรองนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตร ีเพื่อก ากบัการจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณา
การเชงิยุทธศาสตร ์ในเบือ้งตน้ก าหนดไว ้28 แผนบูรณาการ คอื  

๕๙ 



 

 (1) การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ 
 (2) การขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
 (3) การจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ 
 (4) การป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 
 (5) การพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ 
 (6) การสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (7) การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ  
 (8) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์
 (9) การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั   
 (10) การสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา  
 (11) การสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 
 (12) การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
 (13) การพฒันาฝีมอืแรงงานไปสูไ่ทยแลนด ์4.0 
 (14) การพฒันาศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 
 (15) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 
 (16) การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
      (17) การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเขม้แขง็ 
       (18) การจดัการปัญหาทีด่นิท ากนิ  
 (19) การพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 

 (20) การสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอายุ 
 (21) การบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 
 (22) การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 (23) การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
 (24) การป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
 (25) การปฏริปูกฎหมายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม 
 (26) การอ านวยความสะดวกทางธุรกจิ 
 (27) การสง่เสรมิการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 (28) การสง่เสรมิการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ 

3.6 ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ     
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2543  
นายกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้  

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิ  
(1) กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิพ.ศ. 2549  



 

 
     (2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2556  
ขอ้ 2 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิมภีารกจิเกี่ยวกบัการด าเนินงานสนองงาน

คณะสงฆแ์ละรฐั โดยการท านุบ ารุง ส่งเสรมิกจิการพระพุทธศาสนา ใหก้ารอุปถมัภ์ คุม้ครองและส่งเสรมิ 
พัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนา รวมทัง้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยคณะสงฆ ์และกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดวทิย
ฐานะ ผูส้ าเรจ็วชิาการพระพุทธศาสนา รวมทัง้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) รบัสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบรหิารการ
ปกครองคณะสงฆ ์ 

 (3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
(4)  ส่ ง เสริม  ดูแล  รักษา และท า นุบ ารุ งศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง

พระพุทธศาสนา  
 (5) ดแูล รกัษา และจดัการวดัรา้งและศาสนสมบตักิลาง 

(6) พฒันาพุทธมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา  
(7) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศกึษาเพือ่พฒันาความรูคู้่คุณธรรม 

 (8) สนบัสนุนและสง่เสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง้ในประเทศและ 
ต่างประเทศ รวมทัง้การเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก 

(9) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรอื
ตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย  

ขอ้ 3 ใหแ้บ่งสว่นราชการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (1) ส านกังานเลขานุการกรม 
   (2) กองพุทธศาสนศกึษา 
  (3) กองพุทธศาสนสถาน  
  (4) กองสง่เสรมิงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   (5) ส านกังานพุทธมณฑล   
   (6) ส านกังานศาสนสมบตั ิ
   (7) ส านกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม  
 ข. ราชการบริหารส่วนภมิูภาค  

 ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั  

๖๐ 



 

ขอ้ 4 ในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิใหม้กีลุ่มตรวจสอบภายใน เพือ่ท าหน้าที่หลกั ใน
การตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน และสนับสนุนการปฏบิตังิานของส านักงาน รบัผดิชอบ
งาน ขึน้ตรงต่อผูอ้ านวยการ โดยมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงนิ และการบญัชีของ
ส านกังาน 

(2) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
 ขอ้ 5 ในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิให้มกีลุ่มพฒันาระบบบรหิาร เพื่อท าหน้าที่

หลกั ในการพฒันาการบรหิารของส านักงานใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์มปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า รบัผดิชอบงาน 
ขึน้ตรงต่อผูอ้ านวยการ โดยมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

         (1) เสนอแนะและให้ค าปรกึษาแก่ผู้อ านวยการเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการ ภายในส านักงาน  

         (2) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานเกี่ยวกับการพฒันาระบบราชการภายใน
ส านกังาน  

         (3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบัหน่วยงานกลางต่าง 
ๆ และสว่นราชการในส านกังาน  

         (4) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

       ขอ้ 6 ในส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิใหม้ศีูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ เพือ่ท า
หน้าทีห่ลกัในการบูรณาการและขบัเคลื่อนแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และ  การส่งเสรมิ  
คุม้ครองจรยิธรรมในส านกังาน รบัผดิชอบงานขึน้ตรงต่อผูอ้ านวยการ โดยมอี านาจหน้าที ่ 

          (1) เสนอแนะแก่ผู้อ านวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบของส่วนราชการในส านักงาน รวมทัง้จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั และนโยบายของรฐับาลที่
เกีย่วขอ้ง เสนอต่อผูอ้ านวยการ  
          (2) ประสานงาน เร่งรดั และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตาม
แผนปฏบิตั ิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ 
          (3) รบัข้อร้องเรยีนเรื่องการทุจรติ การปฏิบตัิ หรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดย
มชิอบของเจา้หน้าทีใ่นส านกังาน และสง่ต่อไปยงัสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
         (4) คุม้ครองจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
         (5) ประสานงาน เร่งรดั และตดิตามเกีย่วกบัการด าเนินการตาม (3) และ (4) และ
ร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบกบัสว่นราชการและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

๖๑ 



 

        (6) ตดิตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในส านักงาน และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อผู้อ านวยการและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
        (7) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
       ขอ้ 7 ส านกังานเลขานุการกรม มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการเกี่ยวกบังานบรหิารทัว่ไปและปฏบิตังิานสารบรรณของส านกังาน 
  (2)  ด าเนินการเกีย่วกบังานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านกังาน 
  (3)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของส านักงาน และเผยแพร่กิจกรรม
ความกา้วหน้า ในงานดา้นต่าง ๆ ของส านกังาน  
 (4)  ด าเนินการเกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีการงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของส านกังาน 
  (5)  จดัระบบงานและบรหิารงานทรพัยากรบุคคลของส านกังาน 
  (6)  ด าเนินการเกี่ยวกบังานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสญัญา งาน
เกีย่วกบัความรบัผดิในทางแพง่ อาญา งานคดปีกครอง และงานคดอีื่นทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องส านกังาน  

(7)  จดัท าและประสานแผนปฏบิตังิานของส านักงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนแม่บทการส่งเสรมิกจิการพระพุทธศาสนา ตัง้และจดัสรรงบประมาณศาสนสมบตักิลาง ด าเนินการ
เกี่ยวกบังานโครงการพเิศษ งานความร่วมมอืกบัต่างประเทศ รวมทัง้เร่งรดั ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน ตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสงักดั  

(8)  จดัระบบการจดัเกบ็ การประมวล และการใชป้ระโยชน์ขข้อ้มูลของหน่วยงานใน
สงักดั และเป็นศูนยข์อ้มลูของส านกังาน 

(9)  ด าเนินการงานรบัเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละงานประสานราชการ 
 (10) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ขอ้ 8 กองพุทธศาสนศกึษา มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

 (1)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จดัการศึกษา
วชิาการ พระพุทธศาสนา การจดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม และรบัผดิชอบงานการศกึษาของคณะสงฆ ์และ
การศกึษาอื่นทีเ่กีย่วกบัพระพุทธศาสนา  
 (2)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา 
วเิคราะหท์างวชิาการเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา เพือ่เป็นแหล่งความรูท้ีเ่ป็นระบบและอา้งองิได้  
 (3)  สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
พระปรยิตัธิรรม 
 (4)  สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในสถานศกึษาทุกระดบั รวมทัง้การนิเทศ ตดิตาม 
และประเมนิผลการศกึษาทุกประเภท  

๖๒ 



 

 (5)  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 ขอ้ 9 กองพุทธศาสนสถาน มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการเกี่ยวกบัการสรา้ง การตัง้ การรวม การยา้ย การยุบเลกิ และการขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อวดั การขอรบัพระราชทานวิสุงคามสมีา การยกวดัร้างให้เป็นวดัที่มีพระภิกษุ อยู่จ า
พรรษา การขอพระราชทานยกวดัราษฎรข์ึน้เป็นพระอารามหลวง และการจดัท าทะเบยีนวดั 

  (2)  ส่งเสรมิและพฒันาวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้แหล่งภูมปัิญญา และแหล่ง
ท่องเทีย่ว ของชุมชน 

  (3)  ด าเนินการเกี่ยวกบัการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคาร ศาสน
สมบตั ิทางพระพุทธศาสนาตามที่ไดร้บัมอบหมาย การบูรณปฏสิงัขรณ์ และการจดัระเบยีบของวดัและศา
สนสถานทางพระพุทธศาสนา ใหร้กัษาไวซ้ึง่คุณค่าทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา  

 (4)  ด าเนินการส ารวจรงัวดัที่ดิน การขอออกหนังสอืส าคญัที่ดิน และการตรวจสอบ
คน้ควา้ หลกัฐานทีด่นิของวดั วดัรา้ง และศาสนสมบตักิลาง  

 (5)  ด าเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย การยกเว้นภาษีอากรเพื่อการ
บูรณปฏสิงัขรณ์ วดัทีย่กฐานะ และสง่เสรมิฐานะเป็นวดัทีม่พีระภกิษุอยู่จ าพรรษา  

 (6)  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 ขอ้ 10 กองสง่เสรมิงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
 (1)  เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

รวมทัง้ตดิตามประเมนิผล  
 (2)  ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและ

สนับสนุนคณะสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
 (3)  ด าเนินการเกี่ยวกบังานพุทธศาสนสมัพนัธ์และประสานงานกบัองค์การหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศดา้นพระพุทธศาสนา  
 (4)  ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกบัการด าเนินการให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาโลก  
 (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพฒันา
บุคลากร ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 (6)  สง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 (7)  ประสานงานและสนับสนุนวดัไทยในต่างประเทศและคณะสงฆไ์ทยทีไ่ปปฏบิตัิ
ศาสนกจิในต่างประเทศ รวมทัง้ถวายการสนับสนุนพระภกิษุชาวต่างประเทศทีม่าศกึษาและปฏบิตัธิรรม  
ในประเทศไทย  
 (8)  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

๖๓ 



 

 ขอ้ 11 ส านกังานพุทธมณฑล มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
 (1)  ด าเนินการเกี่ยวกบัการก่อสร้าง ดูแล บ ารุง รกัษา และบรหิารกิจการ พุทธ

มณฑล  
 (2)  ด าเนินการเกี่ยวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการจดัสร้างพุทธ

มณฑล และคณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานทีค่ณะกรรมการอ านวยการจดัสรา้งพุทธมณฑลแต่งตัง้  
 (3)  จัดส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น

ศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา 
 (4)  ด าเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ทาง

พระพุทธศาสนา  
 (5)  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอื

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ขอ้ 12 ส านกังานศาสนสมบตั ิมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัด
ประโยชน์ และพฒันารายไดใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

 (2)  ดแูล รกัษา และจดัการวดัรา้งและศาสนสมบตักิลาง 
 (3)  ควบคุม แนะน า และใหค้วามช่วยเหลอืในการจดัการศาสนสมบตัขิองวดั  
 (4)  ด าเนินการจดัเก็บรายได้และรกัษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามที่

ได้รบัมอบหมาย  
 (5)  รวบรวมข้อมูลในการจัดท างบประมาณและจัดหารายได้ ให้เ ป็นไปตาม

งบประมาณศาสนสมบตักิลางประจ าปี  
 (6)  เป็นส านกังานนายทะเบยีนทรพัยส์นิของวดัรา้งและศาสนสมบตักิลาง 

 (7)  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 ขอ้ 13 ส านกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
 (1)  รบัสนองงานตามพระบญัชาและพระกรณียกจิของสมเดจ็พระสงัฆราช 

  (2)  รบัสนองงานการบรหิารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถร-สมาคม
แต่งตัง้  
  (3)  รบัสนองงานเกี่ยวกบัการบรหิารการปกครองคณะสงฆ ์การขอพระราชทานสมณ
ศกัดิ ์การถวายนิตยภตั และการจดัท าทะเบยีนประวตัพิระสมณศกัดิ ์และพระสงัฆาธกิาร 
  (4) ด าเนินการและประสานงานกบัคณะสงฆใ์นการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย
ค าแนะน าแก่พระภกิษุ สามเณร ทีม่อีาจารไม่สมควรแก่สมณวสิยั 

 (5)  ด าเนินการและประสานงานเกีย่วกบัการคุม้ครองพระพุทธศาสนา  
 (6)  เ สนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการ ในการคุ้ มครอง

พระพุทธศาสนา 
 (7)  จดัและสนบัสนุนการศกึษาอบรมพระสงัฆาธกิาร 

๖๔ 



 

 (8)  บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้  ผลงานวิจัย และวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา แก่พระสงัฆาธกิาร  

 (9) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

  ขอ้ 14  ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อ

ก าหนดนโยบาย ในระดบัจงัหวดั รวมทัง้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  
 (2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของ

หน่วยงาน ในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั รวมทัง้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรค ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

  (3)  ส่ง เสริม  ดูแล  รักษา และท า นุบ ารุ งศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา รวมทัง้ดแูล รกัษา และจดัการวดัรา้งและศาสนสมบตักิลางในจงัหวดั 

  (4)  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้วดัเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้และแหล่งภูมปัิญญาของ
ชุมชน รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ศีูนยก์ลางในการจดักจิกรรมทางพระพุทธศาสนาของจงัหวดั 

 (5)  สง่เสรมิ สนบัสนุน และประสานงานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ 
ด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทัง้ดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ภายในจงัหวดัใหผู้เ้รยีนมคีวามรูคู้่คุณธรรม และพฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  

(6)  รบัสนองงาน ประสานงาน และสนบัสนุนกจิการและการบรหิารการปกครอง 
คณะสงฆ ์ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุม้ครองพระพุทธศาสนา 

  (7)  ส่งเสรมิและประสานการด าเนินงานในการปฏบิตัศิาสนพธิแีละกจิกรรม ในวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

  (8)  ปฏบิตังิานตามกฎหมายในความรบัผดิชอบของส านักงาน ซึ่งก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าทีข่องผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 (9)  ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้งหรอื
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทาง/สาระส าคญัภาพรวมของส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 
 

๖๕ 



 

วิสยัทศัน์ (VISION) 
“องคก์รขบัเคลื่อนกจิการพระพุทธศาสนาสูค่วามมัน่คงยัง่ยนื และสงัคมด ารงศลีธรรมน าสนัติ

สุขอย่างยัง้ยนื” 
 

พนัธกิจ (MISSION) 
 1. เสรมิสรา้งใหส้ถาบนัและกจิการทางพระพุทธศาสนามคีวามมัน่คงยัง่ยนื 
     2. สนับสนุนสง่เสรมิและจดัการการศกึษาสงฆ ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพือ่พฒันาใหม้ี
ความรูคู้่คุณธรรม     
 3. จดัการศกึษาสงฆเ์พือ่ผลติ และพฒันาศาสนทายาททีเ่ป่ียมปัญญาพุทธธรรม      เผย
แผ่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใหเ้จรญิงอกงาม และร่วมสรา้งสงัคมพุทธธรรมทีม่คีวามเขม้แขง็ 
    4. ด าเนินการใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
    5. พฒันาการดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัใิหเ้ป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ
สงัคมเพือ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามพนัธกจิ 

 
ยุทธศาสตร ์(STRATEGY) 

 ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันาระบบการศกึษาสงฆ ์ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่2 การปลูกฝังความเขา้ใจเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาใหก้บัสงัคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาสูอ่งคก์รทีโ่ดดเด่น  
 ยุทธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิงานศาสนสงเคราะห ์ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่6 เพิม่ความคุม้ค่าใหแ้ก่ศาสนสมบตั ิ

 
เป้าประสงค ์(GOAL) 
 1. สถาบนัพระพุทธศาสนามคีวามมัน่คงและยัง่ยนื 
 2. พระสงฆม์คีวามรูใ้นหลกัธรรมอย่างลกึซึง้  และสามารถเผยแผ่หลกัธรรมไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและมคีวามทนัสมยัรวมทัง้มคีวามรูเ้รื่องสงัคม  ความเปลีย่นแปลงของสงัคมในทุกมติิ 
 3. ประชาชนทุกเพศทุกวยัไดเ้ขา้ถงึหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปพฒันา
คุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ ท าใหส้งัคมมคีวามสุขดว้ยหลกัพุทธธรรม 
  4. เพิม่ศาสนทายาทเพือ่สบืสานพุทธศาสนาใหเ้กดิความมัน่คงและยัง่ยนื 
     5.  ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นวชิาการและกจิกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดบั
โลก     
     6. เพิม่มลูค่าศาสนสมบตัใิหเ้กดิประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสงูสุด  
        7. จดัระบบองค์กรส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตใิห้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนให้
พระพุทธศาสนามัน่คง ยัง่ยนื และสงัคมมคีวามรูด้ว้ยหลกัพุทธธรรม 
 



 

 
 
 
ค่านิยม (CORE VALUE)  
 สง่เสรมิพุทธธรรมน าชวีติ มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน มจีติบรกิาร ประสานสามคัคี 

 ส่งเสริมพุทธธรรมน าชีวิต หมายถึง การสนับสนุน  ส่งเสริมการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างมคีวามสุขชุมชนเขม้แขง็ก่อใหเ้กดิสงัคมคุณธรรม 

 มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ด าเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

 มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รบับริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ให้บรกิารและช่วยเหลอืผูร้บับรกิารด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตอืรอืร้นต่อการตอบสนอง  ความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

 ประสานสามคัค ีหมายถงึ เคารพผูร้่วมงาน ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและ
เสยีสละเพือ่ประโยชน์สว่นรวม 

คณุธรรมจริยธรรมส าหรบัข้าราชการ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง เป็นสงัคมหนึ่งทีต่้องการใหบุ้คลากรมคีุณธรรม
จรยิธรรมให้บุคลากรมกีรอบคุณธรรมจรยิธรรมเป็นแนวทางปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล และเพื่อสร้าง
แรงศรทัธาองค์กร สร้างแรงจูงใจ ให้เกดิความสามคัครี่วมกนัปฏบิตังิานเป็นทมี เพื่อให้มุ่งผลสมัฤทธิส์ู่
เป้าหมายทีต่ ัง้ไวร้่วมกนัในการปฏบิตังิานและการบรหิารงานทุกระดบัต้องอาศยัหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 
ส าหรบัขา้ราชการ คอื การใช้หลกัธรรมปฏบิตัใินการบรหิารงานทุกระดบั ตัง้แต่ ระดบัปฏบิตักิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัต้น ระดบักลาง หรอืระดบัสงู ใหไ้ดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพสูง โดยการปกครองและบรหิารที่ด ี
(Good  Governance) 
  การปกครองและบรหิารทีด่ ีตามหลกัธรรมปฏบิตันิัน้  ผูบ้รหิารงานต้องม ี “ประมุขศลิป์”   
คอื คุณลกัษณะความเป็นผู้น าที่ด ี(Good  Leadership) อนัเป็นคุณสมบตัทิี่ดทีี่ส าคญั ของหวัหน้าฝ่าย
บรหิารลงมาถงึหวัหน้างานทุกระดบัใหส้ามารถปกครอง  และบรหิารองค์กรทีต่นรบัผดิชอบ  ใหด้ าเนินไป
ถงึความ ส าเรจ็อย่างไดผ้ลด ี มปีระสทิธภิาพสงู และใหถ้งึความเจรญิ รุ่งเรอืง และสนัตสิุข อย่างมัน่คง 
  คุณลกัษณะความเป็นผู้น าที่ดนีัน้ เป็นทัง้ศาสตร์ (Science)  และศลิป์ (Arts) กล่าวคอื 
สามารถ ศกึษาวเิคราะหว์จิยัขอ้มูลอย่างมรีะบบ (Systematic Study) จากพฤตกิรรมและวธิกีารปกครอง
การบรหิาร องคก์รใหส้ าเรจ็ดว้ยด ีมปีระสทิธภิาพสูงมาแลว้ ประมวลขึน้เป็นหลกั หรอื ทฤษฎ ี(Theory) 
ตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Method)  ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทาง การปฏบิตังิานของหวัหน้าฝ่าย
บรหิาร  ให้เกิด ประโยชน์แก่การปกครองการบรหิารที่ดี (Good  Governance) กล่าวคอื ให้บรรลุผล
ส าเรจ็ดว้ยดมีปีระสทิธ ิภาพสูงได ้ เพราะเหตุนัน้  ประมุขศลิป์  คอื คุณลกัษณะความเป็นผูน้ าทีด่ ีจงึชื่อ
ว่า เป็นศาสตร ์(Science) 
  นอกจากนี้ คุณลกัษณะความเป็นผู้น าที่ดีนัน้ ยงัเกิดจากการที่บุคคลได้เคยศึกษาหา
ความรู ้ ฝึกฝน อบรม บ่มนิสยั และเคยปฏบิตัพิฒันาสภาวะความเป็นผูน้ าทีด่มีาแต่ก่อน คอื แต่อดตีกาล 

๖๖ 



 

จนหล่อหลอมบุคลกิภาพและสภาวะความเป็นผู้น าที่ด ีปลูกฝัง เพิม่พูน อยู่ใน จติสนัดานยิง่ขึ้นต่อๆ มา
จนถงึปัจจุบนั ประมุขศลิป์ คอื คุณลกัษณะของความเป็นผูน้ าทีด่เีช่นนี้  ชื่อว่า เป็นศลิป์ (Arts)  ซึ่งกค็อื 
“บุญบารม”ี  
คุณธรรม จรยิธรรม ส าหรบัขา้ราชการ นัน้  ประกอบดว้ยหลกัธรรม ๔ ประการ คอื 

 ๑. หลกัการครองตน 
 ๒. หลกัการครองงาน 
 ๓. หลกัการครองคน 
 ๔. หลกัธรรมาภบิาล 
 
 

หลกัการครองตน 
 หลกัการครองตน  ประกอบด้วยหลกัธรรมดงัต่อไปน้ี 
 ๑. เป็นผูม้บีุคลกิภาพทีด่ ี คอื เป็นผูม้สีุขภาพกาย และ สุขภาพจติทีด่ี 
 ๑.๑ มสีุขภาพกายที่ดี คอื เป็นผู้มสีุขภาพอนามยัที่ดี  มที่วงท่ากิรยิา รวมทัง้การแต่งกาย ที่
สุภาพ เรยีบรอ้ย ดงีาม สะอาด และดสูงา่งามสมฐานะ 
 ๑.๒ มสีุขภาพจติทีด่ ีคอื เป็นผูม้อีธัยาศยัใจคอทีง่าม เป็นคนด ีมศีลีธรรม ไดแ้ก่ ศรทัธา ศลี สุตะ 
จาคะ วริยิะ สต ิสมาธ ิและปัญญา 
  ผูม้ศีรทัธา หมายถงึ เป็นผูรู้จ้กัศรทัธาบุคคล  และขอ้ปฏบิตัทิีค่วรศรทัธา  ไม่ลุ่มหลง งมงาย
ในทีต่ ัง้แห่งความลุ่มหลง 
  ผูม้ศีลี คอื ผูท้ีรู่จ้กัส ารวมระวงั ความประพฤตปิฏบิตัทิางกาย และทางวาจา ใหเ้รยีบร้อยดี
งาม  ไม่ประพฤตเิบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 
  ผูม้สีุตะ คอื ผูไ้ดเ้รยีนรูท้างวชิาการ  และไดศ้กึษาคน้คว้าในวชิาชพีด ี
  ผูม้จีาคะ คอื เป็นผูม้จีติใจกวา้งขวาง  ไม่คบัแคบ  รูจ้กัเสยีสละ 
  ผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือในหน้าที่ 
รบัผดิชอบ 
  ผูม้สีต ิคอื ผูรู้จ้กั ยบัยัง้ ชัง่ใจ  รูจ้กัคดิไตร่ตรองใหร้อบคอบ  ก่อนคดิ พดู ท า 
  ผูม้สีมาธ ิคอื ผูม้จีติใจตัง้มัน่  ขม่กเิลสนิวรณ์ 
  ผูม้ปัีญญา คอื ผูม้ปัีญญาอนัเหน็ชอบรอบรูท้างเจรญิ  ทางเสือ่มแห่งชวีติ  ตามทีเ่ป็นจรงิ 
 ๒. ผูม้กีลัยาณมติตธรรม คอื ผูม้คีุณธรรมของมติรทีด่ ี๗ ประการ คอื 
 ๑) เป็นผูน่้ารกั (ปิโย) คอื เป็นผูม้จีติใจกอปรดว้ยเมตตากรุณาพรหมวหิาร 
 ๒) เป็นผูน่้าเคารพบูชา (ครุ) คอื เป็นผูท้ีส่ามารถเอาเป็นทีพ่ึง่อาศยั  เป็นทีพ่ึง่ทางใจ 
 ๓) เป็นผู้น่านับถอื น่าเจรญิใจ(ภาวนีโย) ด้วยว่าเป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดแีล้ว ควรแก่การ
ยอมรบัและยกย่องนบัถอืเอาเป็นเยีย่งอย่างได ้
 ๔) เป็นผู้รู้จกัพูดจาโดยมเีหตุผลและหลกัการ (วตัตา) รู้จกัชี้แจง แนะน า ให้ผู้อื่น เขา้ใจด ีแจ่ม
แจง้  เป็นทีป่รกึษาทีด่ ี

๖๗ 



 

 ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอให้
ค าแนะน าต่างๆ ได ้(วจนกัขโม) 
 ๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง หรอืเรื่องที่ยุ่งยากซบัซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรง
ประเดน็ได ้(คมัภรีญั จะ กะถงั กตัตา) 
 ๗) ไม่ชกัน าในอฐานะ (โน จฏัฐาเน นิโยชะเย) คอืไม่ชกัจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข) หรอื ไป
ในทางทีเ่หลวไหลไรส้าระ หรอืทีเ่ป็นโทษ เป็นความทุกข ์ เดอืดรอ้น 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการครองงาน 
 หลกัการครองงาน  ประกอบด้วยหลกัธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ได้แก่ 
 1.๑ ฉันทะ ความรกังาน คอื จะต้องเป็นผู้รกังานที่ตนมหีน้าที่รบัผดิชอบอยู่ และทัง้จะต้อง
เอาใจใส่กระตอืรอืร้นในการเรยีนรู้งาน และเพิม่พูนวชิาความรู้ความสามารถในการท ากจิการงาน และ 
มุ่งมัน่ทีจ่ะท างานในหน้าทีร่บัผดิชอบหรอืกจิการงานอาชพีของตนใหส้ าเรจ็เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
 1.๒ วริยิะ ความเพยีร คอื จะตอ้งเป็นผูม้คีวามขยนัหมัน่เพยีร ประกอบด้วยความอดทน ไม่
ย่อทอ้ต่อความยากล าบากในการประกอบกจิการงานในหน้าทีห่รอืในอาชพีของตน จงึจะถงึความส าเร็จ 
และความเจรญิกา้วหน้าได ้
  1.๓ จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ที่จะท างานได้ส าเร็จด้วยดี  มี
ประสทิธภิาพนัน้จะตอ้งเป็นผูเ้อาใจใสต่่อกจิการงานทีท่ า และมุ่งกระท างานอย่าง 
ต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จ ไม่ทอดทิ้งหรอืวางธุระเสียกลางคนั ไม่เป็นคนจบัจด หรอืท างานแบบท าๆ 
หยุดๆ 
  หวัหน้าหน่วยงานหรอืผูบ้รหิารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ตดิตามผลงานและ/หรอื ตรวจ
งาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ารของตน  เพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉัย ตดัสนิใจ และสัง่การให้
กจิการงาน ทุกหน่วยด าเนินตามนโยบายและแผนงาน  ใหถ้งึความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
  1.๔ วมิงัสา ความเป็นผูรู้จ้กัพจิารณาเหตุสงัเกตผลในการปฏบิตังิานของตนเอง และของ
ผู้น้อยหรอืของผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาว่า ด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรอืไม่ได้ผลส าเร็จ 
หรอืมคีวามคบืหน้าไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม่เพยีงไร มอีุปสรรคหรอืปัญหาทีค่วรไดร้บัการ 
ปรบัปรุงแก้ไขวธิีการท างาน  หรอืวธิีการบรหิารกิจการงานนัน้ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ได้อย่างไร 
ขัน้ตอนนี้ เป็นการน าขอ้มูลจากจากทีไ่ดต้ดิตามประเมนิผลงานหรอืตรวจงานนัน้แหละมาวเิคราะห ์วจิยั  
ให้ทราบเหตุผล ของปัญหาหรอือุปสรรคข้อขดัข้องในการท างาน  แล้วพจิารณาแก้ไขปัญหาเหล่านัน้  
และปรบัปรุงพฒันาวธิ ีการท างานใหด้ าเนินไปสูค่วามส าเรจ็  ใหถ้งึความเจรญิกา้วหน้ายิง่ๆ ขึน้ไปได ้

๖๘ 



 

  อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ข้อ “วิมงัสา” คือความเป็นผู้รู้จกัพิจารณาเหตุสังเกตผลในการ
ท างาน ให้ได้ผลดีนี้ กล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง จะเห็นมขี้อปฏิบตัิที่จะช่วยให้การปฏิบตัิงานใน
หน้าทีร่บัผดิชอบ  หรอืในการประกอบสมัมาอาชวีะใหไ้ดผ้ลดแีละมคีวามเจรญิมัน่คงยิง่กว่าขอ้อื่นๆ อกี ที่
ในวงวชิาการบรหิารไดศ้กึษาวจิยัเหน็ผลดมีาแลว้ ไดแ้ก่ 
  ก) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ( Initiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative) โครงการ
ใหม่ๆ ที ่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สงัคม และประเทศชาตแิละวธิกีารท างานใหม่ๆ  ใหก้ารปกครอง 
การบรหิาร กจิการงานไดบ้งัเกดิผลด ี มปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ 
  ข) มคีวามคดิพฒันา (Development)  คอื เป็นนักพฒันาปรบัปรุงแก้ไขสิง่ทีล่า้หลงั หรอื
ขอ้บกพร่องในการท างานใหด้ขีึน้อยู่เสมอ 

 ค) เป็นผู้มีส านึกในภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง คือ          
มสี านึกในความรบัผดิชอบต่อตนเอง โดยการศกึษาหาความรู้เพิม่พูนศกัยภาพ และส านึกในการสร้าง
ฐานะ  ของตนและมสี านึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม  คอืต่อครอบครวั ต่อองคก์รและหมู่คณะ 
ที่ตนรบัผดิชอบอยู่ และต่อสงัคมประเทศชาติให้เจรญิสนัตสิุข และมัน่คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ส านึกใน
หน้าที่ รับผิดชอบต่อสถาบันหลักทัง้ ๓ ของประเทศ ชาติไทยเรา คือ สถาบันชาติ ๑ สถาบัน
พระพุทธศาสนา ๑ และสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์๑ เพราะสถาบนัหลกัทัง้ ๓ นี้ หากสถาบนัใดคลอนแคลน 
ไม่มัน่คง ไม่ว่า จะเป็นเพราะถูกศตัรภูายใน และ/หรอื ศตัรจูากภายนอกรุกราน  ย่อมกระทบกระเทอืนถงึ
สถาบนัหลกัอื่นๆ ของชาตไิทยเรา  ใหพ้ลอยคลอนแคลนอ่อนแอไปดว้ย 

 ผู้น าที่ด ีจงึย่อมต้องส าเหนียก และจกัต้องมคีวามส านึก ในหน้าที่ความ รบัผดิชอบต่อ
สถาบนัหลกัทัง้ ๓ นี้ อย่างจรงิใจ และจะต้องรบัช่วยกนัด าเนินการใหค้วามคุม้ครอง ป้องกนั แก้ไข บ ารุง 
รกัษา อย่างเขม้แขง็จรงิจงั และต่อเนื่อง ใหเ้กดิความเจรญิและความสนัตสิุขอย่างมัน่คง ใหไ้ด้ 

 ฆ) มคีวามมัน่ใจตนเอง (Self  Confidence) สูง นี้หมายถงึ มคีวามมัน่ใจ โดยธรรม คอื 
มคีวามมัน่ใจในความรู้ ความสามารถ สตปัิญญาและวิสยัทศัน์ และทัง้คุณธรรม คอื ความเป็นผู้มศีลี มี
ธรรมอนัตนได้ศกึษาอบรมมาดแีล้ว  มใิช่มคีวามมัน่ใจอย่างผดิๆ ลอยๆ อย่างหลงตวัหลงตน  ทัง้ๆ ที่
แท้จรงิ ตนเองหาได้มคีุณสมบตัแิละคุณธรรมดสีมจรงิไม่ และจกัต้องรู้จกัแสดงความ มัน่ใจ ในเวลาคดิ 
พดู ท า ใหเ้หมาะสมกบั    กาละเทศะ บุคคล สถานที ่ 
 
หลกัการครองคน 
 หลกัการครองคน  ประกอบด้วยหลกัธรรมดงัต่อไปน้ี 
 ๑. รู้จกัหลกัปฏบิตัติ่อกนัด้วยด ีระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัลูกน้อง หรอืผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาตาม
หลกัธรรมของพระพุทธเจา้ ชื่อ “เหฏฐมิทศิ” มเีนื้อความว่า 
 “เหฏฐมิทศิ” คอื ทศิเบือ้งต ่า  เจา้นายหรอืผูบ้งัคบับญัชา พงึบ ารุงบ่าว คอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ดว้ยสถาน ๕ คอื 
 ๑.๑ ด้วยการจดังานให้ตามก าลงั  กล่าวคอื มอบหมายหน้าที่การงานให้ตามก าลงัความรู้ 
สตปัิญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job - รูจ้กัใชค้นใหถู้กกบังาน) 

๖๙ 



 

 ๑.๒ ดว้ยการใหอ้าหารและบ าเหน็จรางวลั  กล่าวคอื เมื่อท าด ี กร็ูจ้กัยกย่องชมเชย  และ/หรอื 
สนับสนุน อุดหนุน ใหไ้ดร้บับ าเหน็จรางวลั เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งตามสมควรแก่ฐานะ  เมื่อท าไม่ด ี ก็
ให้ค าตกัเตอืน แนะน า สัง่สอน ให้พฒันาสมรรถภาพให้ดขีึ้น  ถ้าไม่ยอมแก้ไขพฒันาตนให้ดขีึ้น  ก็ต้อง
ต าหนิ  และมโีทษตามกฎเกณฑ ์ โดยชอบธรรม 
 ๑.๓ ดว้ยการรกัษาพยาบาลในยามเจบ็ไข ้กล่าวคอื ต้องรูจ้กัดูแลสารทุกข ์สุกดบิของ ผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชา  ไม่เป็นผูแ้ลง้น ้าใจ คอืไม่ปฏบิตักิบัลูกน้อง  หรอืผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 
 ๑.๔ ด้วยแจกของมรีสดแีปลกๆ ให้กนิ หมายความว่า ให้รู้จกัมนี ้าใจแบ่งปันของกนิ ของใช้
ดีๆ  ใหลู้กน้อง 
 ๑.๕ ดว้ยปล่อยในสมยั คอื รูจ้กัใหลู้กน้อง หรอืผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาไดล้าพกัผ่อนบา้ง 
  สว่นบ่าว หรอืลูกน้องผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  เมื่อเจา้นาย หรอืผูบ้งัคบับญัชา  ท านุบ ารุง
อย่างนี้แลว้  กพ็งึปฏบิตัอินุเคราะหเ์จา้นาย  ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยสถาน ๕  ตอบแทนดว้ยเช่นกนั คอื 
  (๑) ลุกขึน้ท างานก่อนนาย คอื ใหร้บัสนองงานผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความขยนัขนัแขง็ ควร
มาท างานก่อนนาย หรอืผูบ้งัคบับญัชา อย่างน้อยกม็าใหท้นัเวลาท างานไม่มาสายกว่านาย หรอื สายกว่า
เวลาท างานตามปกต ิ
  (๒) เลกิการท างานทหีลงันาย คอื ท างานดว้ยความขยนัขนัแขง็ แมเ้ลกิ กค็วรเลกิทหีลงั
นาย หรอืผูบ้งัคบับญัชา อย่างน้อยกอ็ยู่ท างานใหเ้ตม็เวลา ไม่หนีกลบัก่อนเวลาเลกิงาน 
  (๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ คือ มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ไม่คดโกงนาย หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ไม่คอรร์ปัชัน่ ไม่เรยีกรอ้งตอ้งการโดยไม่เป็นธรรม หรอืเกนิเหตุ 
  (๔) ท างานให้ดขีึ้น คอื ต้องรู้จกัพฒันาคุณวุฒ ิความรู้ ความสามารถ และวสิยัทศัน์ใน
การ ท างาน ใหไ้ดผ้ลด ีมปีระสทิธภิาพสงู 
  (๕) น าคุณของนายไปสรรเสรญิ คอื รูจ้กัน าคุณความดขีองเจา้นาย ผูบ้งัคบับญัชา ไปยก
ย่องสรรเสรญิ ตามความเป็นจรงิ ในทีแ่ละโอกาสอนัสมควร 
  กล่าวโดยย่อ ผูบ้งัคบับญัชา กบัผู้อยู่ใตบ้งัคบับญัชา  พงึปฏบิตัติ่อกนั  ดงัค านกัปกครอง 
นกับรหิารแต่โบราณกล่าวว่า “อยู่สงูใหน้อนคว ่า  อยู่ต ่าใหน้อนหงาย” 
  “อยู่สูงให้นอนคว ่า” หมายความว่า เป็นผู้ปกครอง ผู้บงัคบับญัชา หรอืเป็นผู้น าคน พงึ 
ดูแลเอาใจใส่ ท านุบ ารุง ผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอืลูกน้องดว้ยด ี คอืดว้ยความเป็นธรรมตามหลกัธรรมของ
พระพุทธเจา้  ตามทีก่ล่าวขา้งต้นนี้  เพื่อใหลู้กน้อง หรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชามขีวญัก าลงัใจในการสนองงาน
ได้เต็มที่  อย่าให้ลูกน้อง หรอืผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาเกิดความรู้สกึท้อถอย ว่าท าดสีกัเท่าใด ผู้ใหญ่ ก็ไม่
เหลยีวแล ดงัค าโบราณท่านว่า 
   มปีาก  กม็เีปล่า  เหมอืนเต่าหอย 
   เป็นผูน้้อย  แมท้ าด ี ไม่มขีลงั 
  หรืออย่าให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคบับัญชา เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต ่าใจว่า ผู้ใหญ่ไม่ 
ยุตธิรรม  มกัเลอืกปฏบิตัไิม่เสมอกนั  ดงัค าทีว่่า (เรา) ท างานทัง้วนั  ไดพ้นัหา้ (ส่วนคนอื่น) เดนิไปเดนิ
มา  ไดห้า้พนั 

๗๐ 



 

  “อยู่ต ่าใหน้อนหงาย” หมายความว่า ลูกน้อง หรอืผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา กพ็งึปฏบิตัติน ต่อ
เจ้านาย หรอืผู้บงัคบับญัชาด้วยดี รบัสนองงานท่านด้วยความยนิดี ด้วยใจจรงิ และท างานด้วยความ
เขม้แขง็ ตามหลกัธรรม คอื “เหฏฐมิทศิ” ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 
 ๒. เป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธ ์(Human Relation) ทีด่ ีดว้ยคุณธรรม คอื พรหมวหิารธรรม และสงัคห
วตัถ ุ
  พรหมวหิารธรรม  คุณธรรมเครื่องอยู่ของผูใ้หญ่ ๔ ประการ 
  (๑) เมตตา คอื ความรกั ปรารถนาทีจ่ะใหผู้อ้ื่นอยู่ดมีสีุข 
  (๒) กรุณา คอื ความสงสาร ปรารถนาใหผู้ม้ทีุกข ์เดอืดรอ้น ใหพ้น้ทุกข์ 
  (๓) มุทติา คอื ความพลอยยนิดทีีผู่อ้ ื่นไดด้ ีไม่คดิอจิฉารษิยากนั 
  (๔) อุเบกขา คอื ความวางเฉย ไม่ยนิดยีนิรา้ยเมื่อผูอ้ื่นถงึซึง่ความวบิตั ิโดยทีเ่รากช็่วย
อะไรไม่ได ้กต็อ้งปล่อยวางใจของเราเองดว้ยปัญญา ตามพระพุทธพจน์ว่า “สตัวโ์ลกเป็นไปตามกรรม” 
  สงัคหวตัถุธรรม ๔ ประการ  คอื 
  (๑) ทาน รูจ้กัใหปั้น สิง่ของ ของตน แก่ผูอ้ื่นทีค่วรใหปั้น 
  (๒) ปิยวาจา รูจ้กัเจรจาอ่อนหวาน คอื กล่าวแต่วาจาทีสุ่ภาพอ่อนโยน 
  (๓) อตัถจรยิา รูจ้กัประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 
  (๔) สมานตัตตา เป็นผูม้ตีนเสมอ คอื ไม่ถอืตวัเย่อหยิง่ จองหอง อวดดี 
  คุณธรรม ๔ ประการนี้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้ และยงัความสมคัร 
สมานสามคัคใีหเ้กดิขึน้ระหว่างกนัและกนัดว้ย หรอืจะเรยีกว่า เป็น“หลกัธรรมมหาเสน่ห”์ กไ็ด ้

หลกัธรรมาภิบาล 
 หลกัธรรมาภบิาล คอืคุณธรรมของนกัปกครองนกับรหิารทีด่ ี(Good Governance) คอื 
 1.๑ หลกัความถูกตอ้ง คอื มกีารพจิารณาวนิิจฉัยปัญหา การท าการตดัสนิใจ (Decision Making) 
และสัง่การ (Command) ดว้ยความถูกตอ้งตามกฎหมายบา้นเมอืง และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัขององคก์รที่
ออกตามกฎหมาย ถูกต้องตามหลกัศลีธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ขีองสงัคม ถูกต้องตามนโยบาย
ของผู้บงัคบับญัชาหน่วยเหนือ และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชาและได้รบัความพึงพอใจจากชนที่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 1.๒ หลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท ากิจการงาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูก
กาละเทศะ บุคคล สงัคม และสถานการณ์ (มสีปัปุรสิธรรม) 
 
 
 
  สปัปุรสิธรรม คอื คุณธรรมของสตับุรุษ  คอืคนดมีศีลีธรรม  ม ี๗ ประการ คอื 
  ๑. ธมัมญัญุตา รูจ้กัเหตุ ไดแ้ก่ ปัญญารูเ้หตุแห่งทางเจรญิ  และทางเสือ่ม เป็นตน้ 
  ๒. อตัถญัญุตา รูจ้กัผล ไดแ้ก่ ปัญญารูผ้ลทีเ่ป็นมาแต่เหตุหรอืปัจจยัใหเ้กดิผลต่างๆ ตามที่
เป็นจรงิ 



 

  ๓. อตัตญัญตุา รูจ้กัตน คอื รูภู้มธิรรม ภูมปัิญญา และฐานะของตน ตามทีเ่ป็นจรงิ  แลว้
วางตนใหเ้หมาะสมแก่ฐานะ 
  ๔. มตัตญัญุต  รูจ้กัประมาณต  ปฏบิตัติน วางตน ใหเ้หมาะสมแก่ฐานะ  และรูจ้กั 
ประมาณในการบรโิภคใชส้อยทรพัยท์ีม่อียู่  และตามมตีามได้ 
  ๕. กาลญัญุต  รูจ้กักาล คอื รูจ้กัเวลา หรอืโอกาสทีค่วร และไม่ควรพดู หรอืกระท า การ
ต่างๆ 
  ๖. ปรสิญัญุต  รูจ้กัชุมชน ว่ามอีธัยาศยัใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของหมู่ชนต่างๆ  เพือ่ใหรู้จ้กัวางตวัใหเ้หมาะสม 
  ๗. ปุคลญัญุตา  รูจ้กับุคคล  ว่ามอีธัยาศยัใจคอ มภีูมธิรรม ภูมปัิญญา และมฐีานะ
อย่างไร  เพือ่ปฏบิตัติน หรอืวางตน ใหเ้หมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 
  1.๓ หลกัความบรสิุทธิ ์คอื มกีารวนิิจฉัย สัง่การ กระท ากจิการงาน ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
คอื ดว้ยเจตนา ความคดิอ่าน ทีบ่รสิุทธิ ์
  1.๔ หลกัความยุติธรรม คอื มีการวนิิจฉัย สัง่การ และปฏิบตัิต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ด้วยความชอบธรรมบนพื้นฐานแห่งหลกัธรรม หลกัการ เหตุผล และขอ้มูลที่ถูกต้อง 
เชื่อถอืได ้และตรงประเดน็ และดว้ยความเทีย่งธรรม คอื ไม่อคต ิหรอืล าเอยีงดว้ยความหลงรกั หลงชงั 
ดว้ยความกลงัเกรง และดว้ยความหลง ไม่รูจ้รงิ คอืขาดขอ้มลูทีถู่กตอ้งเชื่อถอืได ้และสมบูรณ์ เป็นเครื่อง
ประกอบการวนิิจฉยั ตดัสนิใจ ใหค้วามเทีย่งธรรม 
 หลกั “ธรรมาภบิาล” นี้  เมื่อกระจายเป็นขอ้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ส าหรบัพระราชา มหากษตัรยิ ์ที่
ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจกัร  ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เยน็เป็นสุข ชื่อว่า “ทศพธิราชธรรม” อนั
ผู้ปกครอง/ผู้บรหิารประเทศชาตทิุกระดบั  และแม้ผู้บรหิารองค์กรอื่นๆ  พงึใช้ประกอบ การปฏบิตังิาน
ของตน  ใหบ้รรลุความส าเรจ็ตามเป้าหมาย  เพือ่ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยสว่นรวม  ไดเ้ป็นอย่างดี 
 “ทศพธิราชธรรม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผู้ทรงคุณอนัประเสรฐิของเรา ได้ทรงถือเป็น
หลกัปฏิบตัิในการครองพระราชอาณาจกัรให้พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข เป็นที่ประจกัษ์ตา 
ประจกัษ์ใจแก่ชนชาวโลกเสมอมานัน้ ม ี๑๐ ประการ ตามพระพุทธภาษติดงัต่อไปนี้ คอื 
 ๑) ทาน  การให ้
 ๒) ศลี  การสงัวรระวงักายและวาจา  ใหเ้รยีบรอ้ยดไีม่มโีทษ 
 ๓) ปรจิจาคะ การเสยีสละ 
 ๔) อาชชวะ ความซื่อตรง 
 ๕) มทัทวะ ความสุภาพอ่อนโยน 
 ๖) ตปะ ความเพยีรเพง่เผากเิลส 
 ๗) อกัโกธะ ความไม่โกรธ 
 ๘) อวหิงิสา การไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น  ตลอดทัง้สตัวใ์หไ้ดทุ้กขย์าก 
 ๙) ขนัต ิความอดทน 
 ๑๐) อวโิรธนะ ความประพฤตปิฏบิตัทิีไ่ม่ผดิท านองคลองธรรม  และด ารงอาการคงที ่ไม่
หวัน่ไหว  ดว้ยอ านาจยนิดยีนิรา้ย 
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แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 
วิสยัทศัน์ (Vision) 

“ศูนยก์ลาง การเกษตร การท่องเทีย่วน าชาต ิ
มรีะบบโลจสิตกิสท์ีส่มบูรณ์ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ” 

พนัธกิจ (Mission) 
1. พฒันา การผลติ การแปรรปู และการบรหิารจดัการ ปาลม์น ้ามนั ยางพารา และไมผ้ล 
2. พฒันาการประมง การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าเศรษฐกจิ รวมถงึการปศุสตัวท์ีส่ามารถสรา้งความโดด

เด่น 
3. พฒันาทรพัยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบรหิารจดัการ  

และสรา้งเครอืขา่ยการท่องเทีย่วระหว่างกลุ่มจงัหวดั 
4. พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน การขนสง่ และโลจสิตกิส ์เพือ่รองรบัการพฒันาของกลุ่ม

จงัหวดั 
5. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม และสภาพสงัคมทีด่ี 

เป้าประสงคร์วม 
1. กลุ่มจงัหวดัเป็นศูนยก์ลาง การผลติและแปรรปู ยาพารา ปาลม์น ้ามนัของประเทศ 
2. เป็นกลุ่มจงัหวดัชัน้น าด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจที่มี

ความโดดเด่นในพืน้ที ่
3. กลุ่มจงัหวดัเป็นสถานทีท่่องเที่ยวนานาชาต ิทีม่คีุณภาพ และมคีวามหลากหลายของรูปแบบ

การท่องเทีย่ว 
4. มรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบโลจสิตกิสท์ีม่ศีกัยภาพในการรองรบัการพฒันาดา้นต่าง ๆของ

กลุ่ม 
5. กลุ่มจงัหวดัมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ มสีิง่แวดลอ้ม สภาพสงัคมทีด่ ี

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันาการผลติ แปรรูป และการบรหิารจดัการพชืเศรษฐกจิหลกั  (ปาล์มน ้ามนั

ยางพารา ไมผ้ล) 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การเพิม่ผลผลติจากการประมงชายฝัง่ การเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าเศรษฐกจิและการ

เลีย้งสตัวเ์ศรษฐกจิทีม่คีวามโดดเด่นในพืน้ที ่
ยุทธศาสตรท์ี ่3 พฒันาสูก่ารเป็นสถานทีท่่องเทีย่วนานาชาต ิทีม่คีุณภาพ และมคีวามหลากหลาย

ของรปูแบบการท่องเทีย่ว 
ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน การขนส่ง และโลจสิตกิส ์เพื่อรองรบัการพฒันา

ของกลุ่มจงัหวดั 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาสูก่ารเป็นเมอืงสเีขยีว และสงัคมคุณภาพ 
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แผนพฒันาจงัหวดัพทัลุง 
“เมอืงคนคุณภาพ สิง่แวดลอ้มด ีชุมชนเขม้แขง็  การเกษตร 
 และการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ยัง่ยนื” 
โดยก าหนดนิยามของวสิยัทศัน์ในการขบัเคลื่อนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ดงันี้ 

เมืองคนคณุภาพ หมายถึง  
- คนพทัลุงมคีวามรกัทางวฒันธรรม และวถิดีัง้เดมิทีม่คีุณค่า มกีารศกึษาด ีเรยีนรูต้ลอดชวีติ  มี

ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง มี
ความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรม และการปรบัตวัท่ามกลางความเปลีย่นแปลงสงู 

- คนพทัลุงตื่นตวัทางการเรยีนรู้ เป็นเมอืงการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรยีนรู้ ตลอดชีวติ วฒันธรรม
การศกึษาเขม้แขง็ สถานศกึษาทุกระดบัมคีุณภาพ มาตรฐาน 

- คนมสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทุกมติ ิ(กาย สตปัิญญา จติใจ อารมณ์ สงัคม สิง่แวดลอ้มฯ) ไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพในการจดัการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศกัยภาพทีม่อียู่ พฒันาจงัหวดัใหมุ่้ง สูค่วาม
เป็นเลศิในการเป็นเมอืงสุขภาพด ีปัญญาดทีีย่ ัง่ยนื  

 
เมืองส่ิงแวดล้อมดี หมายถึง 

- ทรพัยากรธรรมชาตขิองจงัหวดัได้รบัการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พฒันา และบรหิารการใช้ประโยชน์ที่
ค านึงถงึการใชอ้ย่างยัง่ยนื และเกดิคุณค่าทางสงัคม และเศรษฐกจิ 

- ปัญหาทางสิง่แวดลอ้ม ภยัทางธรรมชาต ิลดลง อย่างต่อเนื่อง มรีะบบการจดัการ การป้องกนั 
และการรบัมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์
ธรรมชาติในทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ ทรพัยากรลดลง พื้นที่ป่าไม้เพิม่มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

- พทัลุงเป็นเมอืงอากาศบรสิุทธิ ์ไม่มมีลพษิทางสิง่แวดล้อม การจดัการขยะมมีาตรฐานเมือง
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี
ชุมชนเข้มแขง็ หมายถึง 

- ชุมชน ประชาชนมวีถิชีวีติเรยีบงา่ย ด าเนินชวีติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
- ประชาชนมอีาชพี มรีายไดเ้พยีงพอต่อการด ารงชพี มหีลกัประกนัความมัน่คง มคีวามปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยส์นิ ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มศีกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษย ์สามารถด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

- วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างเขม้แขง็ มคีุณค่าทางการพฒันาทางสงัคม 
และเศรษฐกจิของชุมชน 
การเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ยัง่ยืน  หมายถึง 

- เศรษฐกิจจงัหวดัเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยดึหลกัการผลิตที่เหมาะสมกบัระบบ
นิเวศน์    ใชท้รพัยากรอย่างประหยดัมปีระสทิธภิาพ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดลอ้ม 
รกัษาอตัราการผลติใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
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- ผลผลติทางการเกษตรมคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพและพลานามยัของมนุษย์ เป็นการเกษตร
จากการเรยีนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนเกษตร และน าไปสู่การพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกร ผลผลติมหีลากหลายเพยีงพอต่อการด ารงชวีติและความมัน่คงทางอาหารของจงัหวดั     

- วฒันธรรม ภูมปัิญญา ประเพณี ผลผลติจากภูมปัิญญาของจงัหวดั สามารถสร้างรายได้เข้าสู่
จงัหวดั 

- แหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมการท่องเที่ยว ทัง้ในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วฒันธรรม ศาสนา 
ประเพณี มชีื่อเสยีงระดบัประเทศ และนานาชาต ิมุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์แบบครบ
วงจร โดดเด่นในการท่องเที่ยว เพื่อการเรยีนรู ้ศกึษาดูงานการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ การท่องเทีย่วเพื่อ
สุขภาพ การท่องเทีย่วในเชงิวฒันธรรม ชุมชนและทอ้งถิน่มคีวามพรอ้มในการเป็นเจา้บา้นทีด่ี 

การบรหิารเชิงพื้นที่และการพฒันาจงัหวดัพทัลุง มุ่งสู่เมอืงคนคุณภาพ สิง่แวดล้อมดี ชุมชน
เขม้แขง็  การเกษตรและการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ยัง่ยนื โดยน้อมน า “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” มาปรบั
ใชใ้นทุกกระบวนการและทุกภาคสว่น ทัง้นี้ ไดก้ าหนดพนัธกจิการพฒันาจงัหวดั ดงันี้ 

 
1. พฒันาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครวัอบอุ่น 

ชุมชนเขม้แขง็ พึง่พาตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 
2. เสริมสร้าง และจดัการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การใชป้ระโยชน์อย่างรูคุ้ณค่า 
3. พฒันาชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็ด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง มคีวามสามารถใน

การพึง่ตนเอง ปรบัตวัไดเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง 
4. พฒันาการเกษตรให้มคีวามมัง่คัง่และยัง่ยนื เป็นรายได้หลกัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั และ

ความมัน่คงทางอาหารในอนาคต 
5. สง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ใหม้คีุณภาพมาตรฐานทางการท่องเทีย่วเชงิ

อนุรกัษ์แบบครบวงจร 
เพื่อให้สอดคล้องกบัศกัยภาพการพฒันาจงัหวดัและบรบิทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ และก้าวไปสู่วสิยัทศัน์การพฒันาจงัหวดัที่พงึปรารถนาในระยะเวลา 5 ปี จงัหวดัจึง
ก าหนดเป้าประสงคร์วมของการพฒันา ดงันี้  

1. พทัลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจงัหวดั สร้างความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิ กระจายรายได ้สรา้งงาน อาชพีแก่เกษตร และชุมชน 

2. การท่องเที่ยวสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิกระจายรายได้สู่จงัหวดัและรกัษาสิง่แวดลอ้มที่
ยัง่ยนื 

3. ประชาชนมคีุณภาพ เรยีนรูต้ลอดชวีติ สงัคมน่าอยู่ และมคีวามสงบดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

4. พทัลุงเมอืงสเีขยีว ทรพัยากร ธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ ชุมชนมสีิง่แวดลอ้มดี 
5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมปีระสทิธภิาพ การคมนาคมปลอดภยั การบรหิารจดัการมธีรรมาภิ

บาล 

๗๔ 



 

จงัหวดัพทัลุงได้ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร ์๕ ประเดน็ โดยจดัล าดบัความส าคญัของประเดน็
ยุทธศาสตรด์งัน้ี 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การเพิม่ขดีความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
ผลติภณัฑช์ุมชน และทอ้งถิน่ 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๒ การพฒันาสูอุ่ตสาหกรรมท่องเทีย่วเชงินิเวศน์แบบเพิม่คุณค่าครบวงจรทีย่ ัง่ยนื  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การพฒันาคนคุณภาพ สงัคมคุณธรรม สูเ่มอืงแห่งภูมปัิญญาและสุขภาวะยัง่ยนื  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการ
เปลีย่นแปลง และการพฒันาสูเ่มอืงน่าอยู่ 

แผนยุทธศาสตร ์4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพทัลุง 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“องคก์รขบัเคลื่อนกจิการพระพุทธศาสนา สูค่วามมัน่คงสงัคมด ารงศลีธรรม น าสนัตสิุขอย่างยัง่ยนื” 

พนัธกิจ (Mission) 
 1. ใหก้ารอุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาใหม้คีวามเจรญิมัน่คง 
 2. ส่งเสรมิ ดูแลรกัษา ท านุบ ารุงและจดัการวดัร้างหรอืศาสนสมบตัิกลางให้เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาและสงัคม 
 3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษาสงฆ ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพฒันาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา 
 4. ส่งเสรมิสนับสนุนให้วดัเป็นศูนย์กลางของชุมชน และจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งสู่
สงัคมแห่งความสุขดว้ยพุทธธรรม 
 5. การพฒันาความรูคู้่คุณธรรมและเสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตร ์(Strategy) 
 1. เสรมิสรา้งใหส้ถาบนัและกจิการพระพุทธศาสนามคีวามมัน่คงยัง่ยนื 
 2. สง่เสรมิและสนบัสนุนพฒันาการศกึษาสงฆ ์และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหม้คีุณภาพ 
 3. เผยแผ่หลกัธรรมสรา้งสงัคมจงัหวดัพทัลุงเป็นสุขดว้ยหลกัพุทธธรรม 
 4. พฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการองคก์ร 
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Strategy Map ส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพทัลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

วิสยัทศัน์ (Vision)  “องคก์รขบัเคลื่อนกจิการพระพุทธศาสนา สูค่วามมัน่คงสงัคมด ารงศลีธรรม น าสนัตสิุขอย่างยัง่ยนื” 
 

1. เสรมิสรา้งใหส้ถาบนัและกจิการ
พระพุทธศาสนามคีวามมัน่คง
ยัง่ยนื 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนพฒันาการศกึษาสงฆ ์
และบุคลากรทางพระพทุธศาสนาใหม้ี
คุณภาพ 

 

3. เผยแผ่หลกัธรรมสรา้งสงัคมจงัหวดั
พทัลุงเป็นสุขดว้ยหลกัพุทธธรรม 

 

4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
องคก์ร 
 

ประสิทธิผล 
สถาบนัพระพุทธศาสนา
ความมัน่คง/ยัง่ยนื 

รกัษา/บ ารุง/จดัการวดั
รา้ง 

พฒันาวดัและสงเสรมิ
คณะสงฆ ์

บุคลากรทางพระพุทธศาสนามี
ความรู/้เผยแผ่หลกัธรรมได้

ถูกตอ้ง 

พระ/พุทธศาสนิกชนไดร้บั
การศกึษา 

ส่งเสรมิ/สนับสนุน/พฒันา
คุณภาพการศกึษา 

พุทธศาสนิกชนเขา้ถงึหลกัธรรม
และน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

วดัเป็นศูนยก์ลางเรยีนรู/้ภูมิ
ปัญญาและมสี่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

องคก์รเครอืขา่ยเขม้แขง็ 

คณุภาพการ

ให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 

การพฒันาองคก์ร 

ความพงึพอใจผูร้บับรกิาร 

ประหยดัเงนิงบประมาณ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการใชก้ระดาษ 

พฒันาบุคลากรใหม้จีติบรกิาร พฒันาขอ้มลูสารสนเทศใหม้ี
คุณภาพและทนัสมยั 

พฒันาองคก์รดว้ยหลกัธรรม/ธรรมาภิ
บาล 



 

 

 

ตวัช้ีวดัการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคป์ระกอบการ
ประเมิน 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ/ผู้เกบ็ข้อมูล 

มิติภายนอก 
การประเมิน
ประสิทธิผล 

ตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการส านกังานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิ
1. ความส าเรจ็ของรายงานทางการเงนิของวดั 
    1.1 รอ้ยละของวดัทีม่ขีอ้มลูรายงานบญัชรีายรบั – รายจ่าย 
2. รอ้ยละของเรื่องรอ้งเรยีนทางพระพุทธศาสนาทีไ่ดร้บัการจดัการจนได้
ขอ้ยุต ิ
     
3. ความส าเรจ็ของการจดัการท าฐานขอ้มลูทางพระพุทธศาสนา 
    3.1 รอ้ยละของการจดัท าฐานขอ้มลูระบบทะเบยีนวดั 
 
    3.2 รอ้ยละของการจดัท าฐานขอ้มลูระบบทะเบยีนพระ 
 
 
4. ประชากร 13 ปีขึน้ไป มกีารปฏบิตัติามหลกัค าสอนทางศาสนา 

 
249 วดั 

 
ด าเนินการจดัการเรื่อง

รอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยุต ิ100% 
 

จดัเกบ็ฐานขอ้มลูทะเบยีน
วดั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

จดัเกบ็ฐานขอ้มลูทะเบยีน
พระภกิษุ สามเณร  
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

จดัเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 
ไดค้รบ 100% 

 

 
นางจนัทนา สุวรรณศลิป์ 

 
นายณฐัวฒัน์ ธานีรตันาภิ
บาล 
 
 
นายณฐัวฒัน์ ธานีรตันาภิ
บาล 
 
นางสมยัพฒันา ประทุมวลัย์ 
 
 
นายพชิติ  ขนุสารวตัร 

การประเมินคณุภาพ 5. รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร รอ้ยละ 85 นางสาวศศธิร  เตม็พุทธ 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

6. รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาประสทิธภิาพการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณ 

รอ้ยละ 96 
ระดบั 5 

นางจติตรา  ขนุสารวตัร 
นางสาวศศธิร  เตม็พุทธ 

๗๖ 



 

7. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
8. ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดักระดาษ 

ระดบั 5 นางสมยัพฒันา ประทุมวลัย์ 

การพฒันาองคก์ร 9. รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาองคก์ร ระดบั 5 นางเยาวภา  แกว้สวสัดิ ์
 

๗๗ 



ส่วนท่ี 3 

งบประมาณ และแผนงาน/โครงการ 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค สงักัด
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรฐับำล ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำต ิและนโยบำยของจงัหวดัพทัลุง ภำยใต้กรอบและขอ้กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง โดย
ก ำหนดกจิกรรม โครงกำรเพื่อด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมผลผลติ รวมทัง้สิน้ ๑๑ 
โครงกำร/กจิกรรมดงันี้ 
  ผลผลิตที่ 1  พระพุทธศำสนำได้รบักำรท ำนุบ ำรุงส่งเสรมิ      จ ำนวน ๔ โครงกำร/
กจิกรรม 
  ผลผลิตที่ 2  พระพุทธศำสนำได้รบักำรส่งเสริมและเผยแผ่ฯ   จ ำนวน ๖ โครงกำร/
กจิกรรม 
  ผลผลติที ่3  ผูไ้ดร้บักำรศกึษำพระปรยิตัธิรรม  จ ำนวน ๑ โครงกำร/กจิกรรม 
   

 
สรปุงบประมาณรายจ่าย 

รายการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บำท) 

1. งบด าเนินงาน 
๑.๑ รำยกำรค่ำใชจ่้ำยบุคลำกรภำครฐั 
1.1 ค่ำตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 

 ๗,๖๔๑,๕๗๘.-บาท 
๗,๐๓๙,๕๐๖.-บำท 
๔๖๐,๘๔๐.-บำท 
๑๔๑,๒๓๒.-บำท 

2. งบลงทุน 
2.1 ...... 

- - 

3. งบเงินอดุหนุน 
๓.๑ งบอุดหนุนทัว่ไป 
๓.๒ งบอุดหนุนเฉพำะกจิ 

 ๔,๘๔๑,๙๔๒.-บาท 
๔,๘๔๑,๙๔๒.-บาท 

- 
รวม  ๑๒,๔๘๓,๕๒๐.-บาท 
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1. งบด าเนินงาน 

รายการ 
เงินงบประมาณ 

(บำท) 
หมายเหตุ 

ผลผลิตท่ี 4 ด้านบริหารจดัการ 
๑. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั 
     ๑.๑ รำยกำรค่ำเช่ำบำ้น 
     ๑.๒ เงนิอุดหนุนอุปถมัภน์ิตยภตัพระสงัฆำธกิำร         
           พระสมณศกัดิแ์ละพระเปรยีญ 

 
๓๐๖,๒๐๖.-บำท 

๖,๗๓๓,๓๐๐.-บำท 

 

๒. ค่าตอบแทน 
๒.1 ค่ำตอบแทนท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 

 
๓๐,๐๕๔.-บำท 

 

๓. ค่าใช้สอย 
๓.1 ค่ำเบีย้เลีย้ง ทีพ่กั และค่ำพำหนะ 
๓.2 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์
๓.3 ค่ำบ ำรุงรกัษำเครื่องปรบัอำกำศ 
๓ .4  ค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 

 
๕๗,๓๕๒.-บำท 
๔,๒๔๘.-บำท 
๔,๒๔๘.-บำท 
๔,๑๙๒.-บำท 

 

 

๔. ค่าวสัด ุ
๔.1 ค่ำวสัดุส ำนกังำน 
๔.2 ค่ำวสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิและหล่อลื่น 
๔.3 ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 
๔.4 ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์

 
๔๐,๗๔๒.-บำท 
๑๐๒,๐๐๐.-บำท 
๒๕,๔๘๖.-บำท 
๑๑,๓๑๘.-บำท 

 

๕. ค่าสาธารณูปโภค ๑๔๑,๒๓๒.-บำท  

รวม ๗,๖๔๑,๕๗๘.-บาท  
 
 

๗๙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๑ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

โครงการ/กิจกรรม/งาน แผนการด าเนินการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 
เงินงบประมาณ(บำท) 

ผู้รบัผิดชอบ 
2564 แหล่งเงิน 

1. งบด าเนินงาน 
๑.๑ รำยกำรค่ำเช่ำบำ้น 

ไตรมำส ๑   (ต.ค.-ธ.ค.๖๔) 
ไตรมำส ๒  (ม.ค.-ม.ีค.๖๔) 
ไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.๖๔) 
ไตรมำส ๔  (ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

 ๓๐๖,๒๐๖.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

๒. งบอดุหนุน 
อุดหนุนทัว่ไป 
๑. เงนิอุดหนุนอุปถมัภน์ิตยภตัพระสงัฆำธกิำร         
พระสมณศกัดิแ์ละพระเปรยีญ 
 

ไตรมำส ๑   (ต.ค.-ธ.ค.๖๔) 
ไตรมำส ๒  (ม.ค.-ม.ีค.๖๔) 
ไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.๖๔) 
ไตรมำส ๔  (ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

 ๖,๗๓๓,๓๐๐.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

รวมทัง้ส้ิน  
๗,๐๓๙,๕๐๖.

- 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓.๒ งบเงินอดุหนุนทัว่ไป : โครงการ/กิจกรรม/งาน 

โครงการ/กิจกรรม/งาน แผนการด าเนินการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 
เงินงบประมาณ(บำท) 

ผู้รบัผิดชอบ 
2564 แหล่งเงิน 

ผลผลิตท่ี 1:  พระพุทธศำสนำไดร้บักำรท ำนุบ ำรุงส่งเสรมิ 
1. โครงกำรสวดมนต์เพื่อควำมเป็นสริมิงคลเน่ืองใน

โอกำส 
วนัขึน้ปีใหม่ 

ไตรมำส ๑ (ต.ค.-ธ.๕๖๔)  ๒๒,๐๐๐.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

๒. กจิกรรมกำรส่งเสรมิกำรบรหิำรและกำรปกครอง 
คณะสงฆ ์

ไตรมำส ๒ (ม.ค.-ม.ีค.๖๔)  ๑๕๕,๙๕๒.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

๓. กจิกรรมเงนิอุดหนุนพระจรยิำนิเทศก์ ไตรมำส ๒ (ม.ค.-ม.ีค.๖๔)  ๒๔,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 
๔. โครงกำร วดั ประชำ รฐั สรำ้งสุข ดว้ยกจิกรรม ๕ ส ไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.๖๔)  ๑๑๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 

รวม  ๓๑,๑๙๕๒.-  
ผลผลิตท่ี 2:  พระพุทธศำสนำไดร้บักำรส่งเสรมิและเผยแผ่หลกัธรรม    
๑. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส ำนักปฏบิตัธิรรม ไตรมำส ๒ (ม.ค.-ม.ีค.๖๔)  ๒๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 
๒ กจิกรรมวนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ ไตรมำส ๒ (ม.ค.-ม.ีค.๖๔) และไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.

๖๔) 
 ๕๔๐,๐๐๐.- พศ กลุ่มส่งเสรมิฯ 

๓. โครงกำรสรำ้งควำมปรองดองสมำนฉนัทโ์ดยใช้
หลกัธรรมทำงพระพุทธศำสนำ (หมู่บำ้นรกัษำศลี ๕) 

ไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.๖๔)  ๑๕๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 

๔. โครงกำรอุดหนุนกำรด ำเนินเงนิหน่วยเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 

ไตรมำส ๒  (ม.ค.-ม.ีค.๖๔)  ๖๐,๐๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 

๘๐ 

๘๑ 



๕.. โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักจิกรรมเผยแผ่
พระพุทธศำสนำของศูนยก์ำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ประจ ำจงัหวดั 

ไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.๖๔)   ๑๐๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 

๖.. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพระธรรมทูตและ
บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในประเทศ 

ไตรมำส ๓ (เม.ย.-ม.ิย.๖๔)  ๒๑๔,๕๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 

รวม  ๑,๐๘๔,๕๐๐.-  
ผลผลิตท่ี 3:  ผูไ้ดร้บักำรศกึษำพระปรยิตัธิรรม 
๑. กจิกรรมสนับสนุนกำรศกึษำพระปรยิตัธิรรม 

แผนกธรรม-บำล ี
ไตรมำส ๒ (ม.ค.-ม.ีค.๖๔) และไตรมำส ๔ (ก.ค.-ก.ย.
๖๔) 

 ๒,๒๗๗,๑๔๐.
- 

พศ. กลุ่มส่งเสรมิฯ 

รวม  ๒,๒๗๗,๑๔๐.
- 

 

รวมทัง้ส้ิน  
๔,๘๔๑,๙๔๒.

- 
 

๓.๓ งบเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ : โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลสมัฤทธ์ิ 
เงินงบประมาณ(บำท) 

ผู้รบัผิดชอบ 
2564 แหล่งเงิน 

       
รวม    

 

    

๘๒ 
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โครงการเงนิอดุหนุน

บรูณปฏสิงัขรณ์วัดท่ัวไป
1,598,000วัดทีไ่ดรั้บจัดสรรงบฯ

โครงการเงนิอดุหนุน

บรูณปฏสิงัขรณ์พระ

อารามหลวง

1,119,000วัดทีไ่ดรั้บจัดสรรงบฯ

โครงการเงนิอดุหนุนวัด

ประสบวนิาศภัย
1,411,000วัดทีไ่ดรั้บจัดสรรงบฯ

โครงการเงนิอดุหนุน

สมทบการจัดสรา้ง

เตาเผาศพปลอดมลพษิ

1,200,000วัดทีไ่ดรั้บจัดสรรงบฯ

โครงการเงนิอดุหนุนการ

ด าเนนิงานส านักปฏบิัต ิ

ธรรมประจ าจังหวัด

20,000วัดทีไ่ดรั้บจัดสรรงบฯ

โครงการเงนิอดุหนุน

สมทบการจัดสรา้ง

อาคารปฏบิัตธิรรม

2,600,000     พศจ.พท.

กจิกรรมขอใชท้ีด่นิของ

ทางราชการเพือ่สรา้งวัด
- พศจ.พท

โครงการเสนอขออนุญาตสรา้งวัด/ตัง้วัด- พศจ.พท

โครงการขอรับพระราชทานวสิงุคามสมีา- พศจ.พท

โครงการสวนสมนุไพร

และแพทยแ์ผนไทยในวัด
- พศจ.พท

โครงการอทุยาน

การศกึษา วัดพัฒนา

ตัวอยา่งและวัดพัฒนา

ตัวอยา่งทีม่ผีลงานดเีดน่

- พศจ.พท

กจิกรรมจัดท า

แผนปฏบิัตกิาร

ส านักงาน

- พศจ.พท

ยกฐานะ บรูณะ

พัฒนาศาสน

สถานและศา

สนสมบัติ

1  สถาบัน

พระพทุธศาสนามี

ความเจรญิมัน่คง

1 จ านวนวัด/ส านัก

ปฏบิัตธิรรม/ที่

พักสงฆไ์ดรั้บ

การอดุหนุน

บรูณะและ

สง่เสรมิ

สนับสนุนกจิการ

วัดรา้ง

1

มติดิา้นประสทิธผิล

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 เสรมิสรา้งใหส้ถาบนัและกจิการทางพระพทุธศาสนามคีวามม ัน่คงย ัง่ยนื

ตัวชีว้ัด

สว่นที ่4

แผนปฏบิตัริาชการและปฏทินิการปฏบิตังิาน

มติภิายนอก

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมงบประมาณ ปี 2564สถานทีด่ าเนนิการ
ระยะเวลาด าเนนิการ

เป้าประสงค์ กลยทุธ์



กจิกรรมรายงานสรุปผล

การด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิัตริาชการ 

- พศจ.พท

กจิกรรมจัดท าขอ้มลู

สารสนเทศศาสนสมบัติ

กลางและวัดรา้ง

- พศจ.พท

2 รอ้ยละของการ

จัดท าฐาน ขอ้มลู

ระบบทะเบยีนพระ

โครงการจัดเก็บขอ้มลู

ทะเบยีนพระภกิษุ 

สามเณร

- พศจ.พท

3 รอ้ยละของวัดที่

มขีอ้มลูรายงาน

บัญชรีายรับ-

โครงการจัดท าเก็บขอ้มลู

รายงานบัญชรีายรับ - 

รายจา่ยของวัด

- พศจ.พท

โครงการขอใชท้ีด่นิทาง

ราชการเพือ่สรา้งวัด
- พศจ.พท.

โครงการรวมวัด ยา้ย ยบุ 

เลกิวัด
- พศจ.พท.

โครงการขอยกวัดรา้งขึน้

เป็นวัดมพีระสงฆอ์ยูจ่ า

พรรษา

- พศจ.พท.

การขอออกโฉนดทีด่นิ

วัด/วัดรา้ง
- พศจ.พท.

กจิกรรมรังวัด สอบเขต 

ระวังชีแ้นวเขตทีด่นิวัด/

วัดรา้ง

- พศจ.พท.

3 บรูณะพัฒนาวัด

และสง่เสรมิ

กจิการคณะสงฆ์

กจิกรรมเร่งรัดตดิตาม

จัดเก็บคา่เชา่ทีด่นิวัดรา้ง
- พศจ.พท.

กจิกรรมจัดท าทะเบยีนผู ้

เชา่วัดรา้งและศาสน

สมบัตกิลาง

- พศจ.พท.

4 สง่เสรมิ อปุถัม 

กจิการคณะ

สงฆใ์หเ้ขม้เข็ง

กจิกรรมขอรับเงนิ

อดุหนุนนติยภัตใหแ้ก่

พระสงัฆาธกิาร

6,443,600     พศจ.พท.

โครงการเงนิอดุหนุน

สง่เสรมิการบรหิารและ

การปกครองคณะสงฆ์

155,952        พศจ.พท.

6 รอ้ยละของเรือ่ง

รอ้งเรยีนทาง

พระพทุธศาสนา

ทีไ่ดรั้บการ

จัดการจนไดข้อ้

การตรวจการคณะสงฆ์

และตรวจตราพระสงฆท์ี่

มอีาจารไมส่มควรแก ่   

 สมณวสิยัและสง่เสรมิ

การปฏบิัตงิานของพระ

30,000          พศจ.พท.

ยกฐานะ บรูณะ

พัฒนาศาสน

สถานและศา

สนสมบัติ

4 จ านวนวัด/ส านัก

ปฏบิัตธิรรม/

ไดรั้บการ

อดุหนุนบรูณะ

และสง่เสรมิ

สนับสนุนกจิการ

วัดรา้ง

ดแูลรักษา 

ท านุบ ารุงและ

จัดการวัดรา้ง

และศาสน

สมบัตกิลาง

รอ้ยละของการ

จัดเก็บคา่เชา่

ทีด่นิวัดรา้ง

5 กจิกรรมเร่งรัด

ตดิตามจัดเก็บ

คา่เชา่ทีด่นิวัด

รา้ง

3

22 ดแูลรักษา ท านุ

บ ารุงและจัดการ

วัดรา้งและศาสน

สมบัตกิลาง

1  สถาบัน

พระพทุธศาสนามี

ความเจรญิมัน่คง

1 จ านวนวัด/ส านัก

ปฏบิัตธิรรม/ที่

พักสงฆไ์ดรั้บ

การอดุหนุน

บรูณะและ

สง่เสรมิ

สนับสนุนกจิการ

วัดรา้ง

1



1 พทุธศาสนกิชน

และพระภกิษุ 

สามเณร ไดรั้บ

การศกึษาอยา่ง

7 ระดับ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

การศกึษาพระ

5 สง่เสรมิใหค้ณะ

สงฆแ์ละ

พทุธศาสนกิชน

ไดรั้บการศกึษา

กจิกรรมจัดสรรเงนิ

งบประมาณการศกึษา

พระปรยิัตธิรรม แผนก

ธรรม - บาลี

2,277,140     พศจ.พท.

งานตรวจสอบทะเบยีน

พระจรยิานเิทศก์
- พศจ.พท.

โครงการเงนิอดุหนุนพระ

จรยิานเิทศก์
24,000          พศจ.พท.

งานจัดท าทะเบยีนพระ

เผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ประจ าจังหวัด

- พศจ.พท.

โครงการเงนิอดุหนุนการ

ด าเนนิงานหน่วยเผยแผ่

พระพทุธศาสนา

60,000          พศจ.พท.

โครงการเงนิอดุหนุน

สง่เสรมิการจัดกจิกรรม

เผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ของศนูยเ์ผยแผ่

100,000        พศจ.พท.

โครงการตรวจเยีย่ม

สนามสอบธรรม

สนามหลวง นักธรรมชัน้

- พศจ.พท

กโิครงการตรวจเยีย่ม

สนามสอบบาลี

สนามหลวง ป.ธ 1-2, 

ป.ธ. 3,ป.ธ. 4,ป.ธ.5

- พศจ.พท

กจิกรรมเงนิอดุหนุน

ส านักเรยีนพระปรยิัต ิ

ธรรมแผนกธรรม - บาลี

1,261,750     พศจ.พท

โครงการเงนิอดุหนุน

โรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม

แผนกบาลี

30,000          พศจ.พท

โครงการเงนิอดุหนุน

คา่ตอบแทนพระปรยิัต ิ

นเิทศก์

100,000        พศจ.พท

โครงการเงนิอดุหนุน

ศนูยพ์ระปรยิัตนิเิทศก์

จังหวัด

10,000          พศจ.พท

กจิกรรมเงนิอดุหนุน

คา่ตอบแทนครูสอนพระ

ปรยิัตธิรรม แผนกธรรม

270,000        พศจ.พท

กจิกรรมเงนิอดุหนุน

คา่ตอบแทนครูสอนพระ

ปรยิัตธิรรม แผนกบาลี

100,000        พศจ.พท

รวม

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 สนบัสนนุสง่เสรมิและจดัการศกึษาสงฆแ์ละการเผยแผพ่ทุธศาสนาพือ่พฒันาใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม



กจิกรรมเงนิอดุหนุน

คา่ใชจ้า่ยส านักงานส านัก

เรยีนเจา้คณะจังหวัด

40,000          พศจ.พท

กจิกรรมเงนิอดุหนุน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดสอบ

ธรรม-บาล ีสนามหลวง

425,390        พศจ.พท

กจิกรรมเงนิอดุหนุนการ

นเิทศตดิตามประเมนิผล 

เพือ่การประกันคณุภาพ

การศกึษาของส านักเรยีน

 ส านักศาสนศกึษา

20,000          พศจ.พท

กจิกรรมการตรวจสอบ

ทะเบยีนครูสอนพระ

ปรยิัตธิรรม แผนกธรรม 

แผนกบาล ีและทะเบยีน

- พศจ.พท

กจิกรรมมอบ

ประกาศนียบัตรนักธรรม

ศกึษา

โครงการส ารวจและการ

ขอตัง้ส านัก      ศาสน

ศกึษา

- พศจ.พท

งานจัดท าปรับปรุง

ทะเบยีนขอ้มลู

สารสนเทศดา้นการศกึษา

- พศจ.พท

งานสนับสนุนการ

ขับเคลือ่นศนูยพ์ระปรยิัต ิ

นเิทศก์

- พศจ.พท

1 พทุธศาสนนกิชน

เขา้ถงึหลักธรรม

ทาง

พระพทุธศาสนา

สามารถน าไป

พัฒนาคณุภาพ

8 เยาวชน 

ประชาชนและ

ขา้ราชการมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจและ

สามารถน า

1 สง่เสรมิการเผย

แผแ่ละการใช ้

หลักธรรมใน

การด ารงชวีติ

เงนิอดุหนุนโครงการ

สวดมนตเ์พือ่ความเป็น

สริมิงคล เนือ่งในโอกาส

วันขึน้ปีใหม่

22,000 วัดศนูยก์ลาง

ระดับจังหวัด/

อ าเภอ

โครงการวัดกลางใจ

ชมุชน โครงการวัด 

ประชา รัฐ สรา้งสขุดว้ย

110,000        วัดเป้าหมาย/

อ าเภอ/ต าบล

โครงการเงนิอดุหนุน

หน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบล

15,000          พศจ.พท.

ยทุธศาสตรท์ ี ่3  สง่เสรมิสนบัสนนุและปลกูฝงัความเขา้ใจเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาใหแ้กส่งัคม

รวม



โครงการสรา้งความ

ปรองดองสมานฉันท ์

โดยใชห้ลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนา 

150,000        วัดเป้าหมาย

โครงการครอบครัวอบอุน่ - พศจ.พท

โครงการหนึง่ใจใหธ้รรมะ - พศจ.พท

กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

วันมำฆบูชำ
270,000        วัดเป้าหมาย

กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

วันวิสำขบูชำ
270,000        วัดเป้าหมาย

กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

วันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ
270,000        วัดเป้าหมาย

โครงกำรจัดต้ังอนุพุทธมณฑล - พศจ.พท

โครงกำรบรรพชำอุปสมบทเฉลิมพระ

เกียรติ
- พศจ.พท

กิจกรรมรำชพิธีและรัฐพิธี - พศจ.พท

9 จ านวนบคุลากร

ทาง

พระพทุธศาสนา

ไดรั้บการพัฒนา

2 เพิม่ความรู ้

ทักษะทีจ่ าเป็น

ใหแ้กบ่คุลากร

ทาง

โครงกำรอบรมถวำยควำมรู้พระสังฆำธิกำรทุกระดับ - พศจ.พท

2

17 รอ้ยละ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

ประสทิธภิาพการ

เบกิจา่ยเงนิ

งบประมาณ

กจิกรรมการด าเนนิการ

จัดซือ้จัดจา้งตาม

ระเบยีบพัสดุ

- พศจ.พท

รวม

ยทุธศาสตรท์ ี ่4  การพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการองคก์ร

  มติดิา้นประสทิธภิาพ

  มติภิายใน

1 องคก์รมี

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ระบบงาน

1 พัฒนา

ประสทิธภิาพ

การปฏบิัต ิ

ราชการใหเ้กดิ

ความคุม้คา่และ

เกดิประโยชน์

สงูสดุ



18 ระดับ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิงาน

ตามมาตรการ

กจิกรรมมาตรการลด

พลังงานภาครัฐ
- พศจ.พท

19 ระดับ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิงาน

ตามมาตรการ

กจิกรรมมาตรการ

ประหยัดกระดาษ
- พศจ.พท

2 พัฒนา

สมรรถนะ

บคุลากรใหม้ี

ความรูคู้่

คณุธรรม เรยีนรู ้

เป็นทมี ด ารง

ตนดว้ยหลัก

โครงการพัฒนาบคุลากร 30,000 พศจ.พท

โครงการพัฒนาศนูย์

ขอ้มลูขา่วสารทางราชการ
- พศจ.พท

กจิกรรมปรับปรุง/

พัฒนาเว็ปไซต ์พศจ.พท
- พศจ.พท

4 จัดการบรหิาร

องคก์รดว้ย

หลักธรรมและ

หลักธรรมาภบิาล

โครงการ 5 ส 15,000 พศจ.พท

  มติดิา้นการพฒันาองคก์ร

รวม

1 องคก์รมี

ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ

ระบบงาน

1 พัฒนา

ประสทิธภิาพ

การปฏบิัต ิ

ราชการใหเ้กดิ

ความคุม้คา่และ

เกดิประโยชน์

สงูสดุ

2 สรา้งความโปร่งใส

เปิดเผย จัดระบบ

องคก์ารใหเ้ป็น

กลไกในการ

ขับเคลือ่น

พระพทุธศาสนา

ใหม้คีวามเจรญิ

มัน่คง สงัคมเป็น

สขุดว้ยหลักพทุธ

ธรรม

20 ระดับ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

องคก์าร

3 พัฒนาระบบ

ขอ้มลู

สารสนเทศให ้

มทัีนสมัย

รวดเร็ว ถกูตอ้ง

 และเขา้ถงึงา่ย
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