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ค าน า
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้จัดท ารายงานประจ าปี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพทัลงุ
• ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพทัลุง
• ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพทัลุง
• ขนาดและทีต่ั้งจังหวัดพัทลงุ
• สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
• ประชากร การปกครอง ศาสนา
• แหล่งท่องเทีย่ว โบราณสถานและ

โบราณวัตถุ



 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพัทลุง
 จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีมีประวัติความเป็นมาอัน

ยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัด
ในท้องท่ีท่ัวไปหลายอ าเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13 –14) บริเวณเมือง
พัทลุงเป็นแหล่งชุมชนท่ีได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน           
มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจ านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดย
ค้นพบบริเวณถ้ าคูหาสวรรค์ และถ้ าเขาอกทะลุ

 ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของ       
กรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมาย               
พระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 ระบุว่าเมืองพัทลุง มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี           
ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ท่ีตั้งเมืองพัทลุงในระยะ
เริ่มแรกนั้น เชื่อกันว่า ตั้งอยู่ท่ีเมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบ
ปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัด              
ราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาท าลายเมืองอยู่เนืองๆ

 ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมท่ีอพยพมาจากเมืองสาเลห์
บริเวณหมู่เกาะชวา ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้นตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการ
ขัดแย้งกับชาวเมืองท่ีอยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้น 
ในท่ีสุดก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี มีเรือส าเภาแวะเข้ามาซื้อ

 บทบาทของดะโต๊ะโมกอลได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรศรีอยุธยาด้วยดี 
พระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "ข้าหลวงใหญ่" ผู้ด ารงต าแหน่งนี้ต่อมา  คือ           
ท่านสุไลมานบุตรชายคนโต มีหน้าท่ีปกครองดูแลรักษาความสงบของพื้นท่ีตั้งแต่
ตอนล่างของนครศรีธรรมราช มาจดเขตปัตตานี ครอบคลุมครึ่งล่างของเมืองตรัง 
ปะเหลียน พัทลุง และสงขลา นอกจากนี้ก็ต้องเก็บส่วยสาอากรส่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน
ท่ีกรุงศรีอยุธยา ท่านสุไลมานก็ได้ท าหน้าท่ีนี้เรียบร้อยด้วยดีมาตลอด ต่อมาได้ย้าย 
เมืองสงขลาจากสทิงพระมายังหัวเขาแดงซึ่งมีชัยภูมิป้องกันตนเองได้ดีกว่า



 ในสมัยสุลต่านสุไลมาน บุตรของดะโต๊ะโมกอล ได้ส่ง ฟาริซีน้องชายซึ่งเป็นปลัดเมือง
มาสร้างเมืองใหม่ท่ี เขาชัยบุรี เพื่อป้องกันศัตรูท่ีจะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก 
ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง และ ได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจาก
เมืองสงขลาตั้งแต่นั้น และตั้งเมืองอยู่ท่ีเขาชัยบุรีตลอดมาจนกระท่ังสิ้นกรุงศรีอยุธยา
เมื่อ ปี พ.ศ.2310

 ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานท่ีตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกขึ้น
เป็นเมืองชั้นโทใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้
เมืองพัทลุงมีผู้น าท่ีมีความส าคัญในการสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับ
บ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา (ทองขาว) 
พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้มี
บทบาทในการร่วมมือกับผู้น า ต่อสู้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น         
เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328 – 2329) พม่าจัดกองทัพใหญ่ 9 ทัพ 1 ใน 9 ทัพ 
มีเกงหวุ่นแมงยีเป็นแม่ทัพ ยกลงมาตีทางใต้ ตีได้เมืองกระบุรี ระนอง ชุมพร ไชยา 
และนครศรีธรรมราช ตามล าดับ

 ขณะทีก่ าลังจัดไพร่พลอยู่ท่ีนครศรีธรรมราช เพ่ือจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น 
พระยาพัทลุงโดยความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิ ไลยก์ ได้รวบรวม             
ชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกออกไปตั้งขัดตาทัพท่ีคลองท่าเสม็ด จนกระท่ัง
ทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลท่ี 1 ทรงยก
กองทัพมาช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ ตีทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ 
ให้ ลาสิกขาแล้ว แต่งตั้งเป็นพระยาทุกขราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจาก      
สงครามกับพม่าแล้ว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย      
ของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มีค าสั่ง       
ให้เกณฑ์ชาวพัทลุง พร้อมด้วยเสบียงอาหารไปท าสงครามปราบปรามกบฏใน       
หัวเมืองมลายู เช่น กบฏไทรบุรี พ.ศ.2373 และพ.ศ.2381 ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้       
สะท้อนให้เห็นความส าคัญของเมืองพัทลุง ทางด้านการเมือง การปกครองในอดีต       
เป็นอย่างดี



 ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบ
เทศาภิบาลใน พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น 
เมื่อ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และ
หัวเมืองท้ัง 7 ท่ีเป็นเมืองปัตตานีเดิม ส าหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอกลางเมือง อ าเภออุดร อ าเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ท่ีต าบล
ล าป า จนกระท่ัง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 
ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ท่ีต าบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบัน เพื่อจะได้อยู่ ใกล้เส้นทางรถไฟ 
และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้าย
เมืองหลายคร้ัง สถานท่ีเคยเป็นท่ีตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่

 โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ท่ี 4 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน
บ้านควนแร่ ปัจจุบัน หมู่ท่ี 1 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง
เขาชัยบุร ี(เขาเมือง) ปัจจุบัน เขต 3 ต าบล คือต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง
ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ท่ี 1 ต าบลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง
บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ท่ี 2 ต าบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง
บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ท่ี 2 ต าบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง
บ้านโคกสูง ปัจจุบัน หมู่ท่ี 4 ต าบลล าป า อ.เมืองพัทลุง

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ 
ได้ยกเลิกการปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล ท าให้เมืองพัทลุงมีฐานะ เป็น              
จังหวัดหนึ่ง 

 ในปัจจุบันจั งหวัดพัทลุ ง  แบ่ ง เขตการปกครองออก เป็น  11 อ า เภอ คือ                       
อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอควนขนุน อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอปากพะยูน อ าเภอกงหรา 
อ าเภอตะโหมด อ าเภอป่าบอน อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอบางแก้ว 
อ าเภอศรีนครินทร์  และแบ่งเขตการปกครองระดับต าบล/หมู่บ้าน เป็น 65 ต าบล 
626 หมู่บ้าน



 นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม เมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพื้นเมือง คือ หนังตะลุง 
มโนราห์ ลิเกป่า ส่วนด้านศาสนา ได้มีการทะนุบ ารุง พระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต 
มีการพระราชทานพื้นท่ีพระกัลปานา วัดเขียนบางแก้ว วัดสทัง วัดพะโค๊ะ
เพ่ือบ ารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

 ชื่อเมืองพัทลุง ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างท่ีปรากฏให้เห็นจาก
หลักฐานพบว่าบนเหรียญอีแปะพัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง 
ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมายได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุง พัตทลุง พัฒลุง 
พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลท่ี 3 เขียนว่า Bondelun และ 
Merdelong ของ นายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เขียนว่า Bourdelun ความหมายของชื่อเมือง หมายถึงเมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่อง
ด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ ค าว่า "พัต-พัท-พัทธ" ยังไม่อาจทราบได้
ว่าค าเดิมเขียนอย่างไร ค าไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็นค าขึ้นต้น ส่วนค าพื้นเมืองท่ี
เรียกว่า"ตะลุง"แปลว่า เสาล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้าง ชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงท่ี
เกี่ยวกับช้างมีมากหรือจะเรียกว่าเป็น"เมืองช้าง"ก็ได้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของ
ทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และใน 
ต านานนางเลือดขาวต านานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสด า
หมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้าง ส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมาพระกุมารกับ           
นางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้าน
บางส่วนยังคงนับถือ "ตาหมอช้าง"



 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดพัทลุง

ตราสัญลักษณ์จังหวัดพัทลุง

ธงประจ าจังหวัดพัทลุง
พื้นธงสีม่วง มีตราจังหวัด คือ ภูเขาอกทะลุ 
แถบสีเหลือง

ดอกไม้ประจ าจังหวัดพัทลุง
“ดอกพะยอม”

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
“พระพุทธรูปประจ าภาคใต้”

ค าขวัญประจ าจังหวัดพัทลุง : เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ าตก 
แหล่งนกน้ า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ 
น้ าพุร้อน



 ขนาดและที่ตั้งจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู หรือ 

แหลมทอง (Golden Khersonese) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือ       
ฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake Basin) โดยตั้งอยู่บริเวณ
เส้นรุ้ง (latitude) ท่ี 7 องศา 5 ลิปดา ถึง 7 องศา 55 ลิปดา เหนือ และเส้นแวง 
(longtitude) ที่ 99 องศา 44 ลิปดา ถึง 100 องศา 25 ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ สายใต้ประมาณ 846 กิโลเมตร ตาม           
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร หรือตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะ
คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีส่วนกว้างท่ีสุดตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 
56 กิโลเมตร และส่วนยาวท่ีสุดตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มีเนื้อ
ท่ีท้ังหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่              
เป็นพื้นดิน 1,919,446 ไร่ และเป็นพื้นน้ า 220,850 ไร่ (กรมแผนท่ีทหาร 
2534 ; กรมการปกครอง, 2541) นับเป็นจังหวัด ท่ีมีเนื้อท่ีมากเป็นอันดับท่ี 10 
ของภาคใต้และเป็นอันดับท่ี 58 ของประเทศไทย

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอชะอวด 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอควนเนียง 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและ    
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล                                                                    

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอสิงหนคร
อ าเภอสทิงพระ อ าเภอกระแสสินธุ์ และ
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา อ าเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอควนกาหลง และกิ่งอ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด และอ าเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง



 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ : สภาพพื้นท่ีมีลักษณะเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ทางด้านตะวันตก          
อันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด มีระดับสูงจาก น้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 
50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 
ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นท่ีราบสลับท่ีดอน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
เฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี้ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิด
ต่างๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 1,000 จากทิศ ตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด

 สภาพภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 
1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 29.3 
องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง                  
75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตร
ต่อวินาที ปริมาณการระเหยของน้ าประมาณ 3.3- 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน



 ประชากร การปกครอง ศาสนา
 ประชากร  

จังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลกรมการปกครอง 
ประจ าปี พ.ศ.256๔ จ านวน 522,๕๑๑ คน ประชากรเพศชาย 2๖4,๔๘๓ คน เพศหญิง 
268,๐๒๘ คน มีครัวเรือน 19๘,๙๕๕ ครัวเรือน อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ 
อ าเภอเมืองพัทลุง จ านวน 120,๖๕๗ คน ๕๐,๒๒๘ ครัวเรือน และอ าเภอท่ีมีประชากร
น้อยที่สุด คือ อ าเภอศรีบรรพต จ านวน 17,98๑ คน 6,๙๑๖ ครัวเรือน

อ าเภอ
ประชากร(คน) จ านวน

ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม

เมืองพัทลุง ๔๒,๔๔๓ ๔๖,๒๑๙ ๘๘,๖๖๒ ๓๔,๑๐๒

ควนขนุน ๓๘,๐๑๐ ๔๑,๑๗๒ ๗๙,๑๘๒ ๓๐,๒๗๒

เขาชัยสน ๑๕,๑๕๗ ๑๕,๘๐๔ ๓๐,๙๖๑ ๑๑,๕๖๙

ปากพะยูน ๑๖,๑๖๑ ๑๖,๖๒๙ ๓๒,๗๙๐ ๑๑,๐๙๐

กงหรา ๑๔,๗๐๕ ๑๔,๖๘๑ ๒๙,๓๖๖ ๙,๔๗๔

ตะโหมด ๗,๐๘๘ ๗,๒๑๐ ๑๔,๒๙๘ ๔,๗๓๓

ป่าบอน ๒๑,๗๐๑ ๒๒,๑๐๕ ๔๓,๘๐๖ ๑๕,๘๘๐

บางแก้ว ๘,๘๔๖ ๙,๐๓๕ ๑๗,๘๘๑ ๖,๔๕๔

ศรีบรรพต ๘,๙๙๕ ๘,๙๘๖ ๑๗,๙๘๑ ๖,๙๑๖

ป่าพะยอม ๑๓,๒๕๖ ๑๓,๘๕๓ ๒๗,๑๐๓ ๑๐,๗๙๒

ศรีนครินทร์ ๕,๑๔๔ ๕,๓๒๑ ๑๐,๔๖๕ ๓,๖๔๘



อ าเภอ
ประชากร(คน) จ านวน

ครัวเรือนชาย หญิง รวม

เทศบาลต าบลเขาหัวช้าง ๓,๕๘๖ ๓,๕๘๖ ๗,๑๗๒ ๒,๑๖๐

เทศบาลต าบลชะรัด ๓,๖๑๖ ๓,๖๙๑ ๗,๓๐๗ ๒,๒๖๘

เทศบาลต าบลหารเทา ๔,๙๕๔ ๕,๐๘๘ ๑๐,๐๔๒ ๓,๔๙๑

เทศบาลต าบลบางแก้ว ๑,๘๕๖ ๑,๙๓๓ ๓,๗๘๙ ๑,๔๒๘

เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน ๒,๒๘๔ ๒,๓๗๔ ๔,๖๕๘ ๑,๖๕๒

เทศบาลต าบลชุมพล ๔,๖๙๕ ๔,๑๔๒ ๘,๘๓๗ ๓,๕๖๕

เทศบาลต าบลโคกม่วง ๕,๐๘๖ ๕,๒๗๓ ๑๐,๓๖๙ ๓,๖๕๐

เทศบาลต าบลบ้านนา ๓,๗๐๖ ๓,๗๗๑ ๗,๔๗๗ ๓,๐๙๗

เทศบาลต าบลลานข่อย ๔,๑๙๖ ๔,๔๔๙ ๘,๖๔๕ ๒,๙๕๕

เทศบาลต าบลท่ามะเดื่อ ๑,๙๘๖ ๒,๑๖๐ ๔,๑๔๖ ๑,๗๙๓

เทศบาลต าบลป่าบอน ๑,๙๑๕ ๒,๐๐๑ ๓,๙๑๖ ๑,๗๓๔

เทศบาลต าบลปากพะยูน ๑,๕๕๕ ๑,๖๖๙ ๓,๒๒๔ ๑,๕๒๘

เทศบาลต าบลมะกอกเหนือ ๑,๐๐๔ ๑,๑๗๐ ๒,๑๗๔ ๗๙๗

เทศบาลต าบลควนขนุน ๙๗๔ ๑,๑๒๑ ๒,๐๙๕ ๑,๑๘๐

เทศบาลต าบลแม่ขรี ๓,๐๕๑ ๓,๒๖๐ ๖,๓๑๑ ๓,๔๑๘

เทศบาลต าบลตะโหมด ๒,๑๑๒ ๒,๒๑๓ ๔,๓๒๕ ๑,๕๕๙

เทศบาลต าบลเขาชัยสน ๑,๖๗๘ ๑,๘๔๖ ๓,๕๒๔ ๑,๖๒๔

เทศบาลเมืองพัทลุง ๑๔,๗๒๙ ๑๗,๒๖๖ ๓๑,๙๙๕ ๑๖,๑๒๖

รวม ๒๖๔,๔๘๓ ๒๖๘,๐๒๘ ๕๒๒,๕๑๑ ๑๙๘,๙๕๕



 โครงสร้างการบริหารราชการ
จังหวัดพัทลุงมีส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 

31 ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 81 ส่วนราชการ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 หน่วยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 74 แห่ง ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาล จ านวน 48 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลเมือง 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 47 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
25 แห ่ง

 ศาสนา
จังหวัดพัทลุงมีวัดในพระพุทธศาสนา 249 วัด ท่ีพักสงฆ์ 48 แห่ง 

ประชากรนับถือพุทธศาสนา จ านวน 342,537 คน คิดเป็นร้อยละ 87.94  อีกร้อยละ 
12.06 นับถือศาสนาอ่ืนๆ

 แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 วัดวัง :  ตั้งอยู่ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง ห่างจากเมืองพัทลุงไปตามทางหลวง
หมายเลข 4047 ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของ           
จังหวัดพัทลุง สร้างโดยพระยาพัทลุง (ทองขาว) ในสมัยรัชกาลท่ี 3 และอดีตเป็นสถานท่ี
ท าพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียน ฝาผนัง
เขียนด้วยสีฝุ่นเกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัย
เดียวกันในระเบียงคต โดยมีพระพุทธรูปปูนป้ัน จ านวน 108 องค์



 วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง : ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ ใกล้กับตลาดสด
เทศบาลเมืองพัทลุง วัดนี้สร้างสมัยอยุธยา และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวง 
ภายในวัดนี้มีถ้ าพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่ตาม
ผนังถ้ า และบริเวณหน้าถ้ ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ และ                 
เช้ือพระวงศ์หลายพระองค์

 พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตทุิศ หรือที่เรียกกันว่าพระสี่มุมเมือง :
เป็นพระพุทธรูปประจ าภาคใต้และปูชนียวัตถุ  คู่เมืองของจังหวัดพัทลุง ประดิษฐานอยู่
ภ า ย ในศ าล า จตุ ร มุ ข บ ริ เ วณด้ า นหน้ า ร ะหว่ า ง  ศ าลากลา งจั งห วั ด พั ทลุ ง                      
กับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๙ โปรดเกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ.2511



 อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) :  ประดิษฐานอยู่ท่ีสามแยกท่ามิหร า 
ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง ตามประวัติกล่าวว่าพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) เดิม
เป็นพระสงฆ์ชื่อพระมหาช่วย จ าพรรษาอยู่ที่วัดป่าลิไลก์ ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ซึ่งใน
สมัยนั้นเกิดสงคราม 9 ทัพ พระมหาช่วยได้ช่วยเหลือพระยาพัทลุงน าชาวบ้านเข้า
ต่อต้านกองทัพพม่าจนแตกพ่าย ต่อมาจึงลาสิกขาและได้รับโปรดเกล้าให้เป็น        
พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ท าราชการเมืองพัทลุง มีต าแหน่งพระยาเทียบเท่าเจ้าเมือง

 วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว : ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลจองถนน 
อ าเภอเขาชัยสน ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4081 ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเขาชัยสน 
7 กิโลเมตร วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดท่ี
เก่าแก่มีพระธาตุบางแก้ว ซึ่งสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นคร แต่มีขนาด 
เล็กกว่า เป็นปูชยนีสถานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เชื่อกันว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดนี้ เป็นที่ตั้งของ            
เมืองพัทลุงมาก่อน เพราะได้พบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย



 วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า – วังใหม่ : ตั้งอยูท่ี่ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง 
เดิมเป็นท่ีว่าราชการและเป็นท่ีอยู่อาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันคงเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง 
คือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทรโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศีวรฉัตร ส่วนวังใหม่สร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2462 โดยพระยาอภัย จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทรโรจนวงษ์) บุตรชายของ
พระยาพัทลุง  ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันทายาทตระกูล  จันทรโรจนวงษ์ ได้มอบวังนี้
ให้เป็นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ 
เมื่อ พ.ศ.2526



ส่วนที่ 2
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพทัลุง

• อ านาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์หลกั ค่านยิมองค์กร
• โครงสร้างองคก์ร
• โครงสร้างบคุลากร



 อ านาจหน้าท่ี
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2545 

ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับกรม อยู่ใน
ก ากับของนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
พัฒนาพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ 
ท านุบ ารุง อุปถัมภ์ คุ้มครอง ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาพุทธ
มณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริม
กิ จการพระพุทธศาสนา ให้ การอุปถัมภ์  คุ้ มครองและส่ ง เสริมพัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทางศาสนา ในระดับจังหวัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา               
เพื่อก าหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการของหน่วยงานในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3.ส่งเสริม ดูแล รักษาและท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิ
ปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของจังหวัด



5.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมท้ังดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา

6.รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา

7.ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรม
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

8.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบองส านักงาน ซึ่งก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยมองค์กร

 วิสัยทัศน์
องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคง สังคมด ารง

ศีลธรรม น าสันติสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

2.สนับสนุน ส่งเสริมและจัดการคณะสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม



3.จัดการศึกษาสงฆ์ เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธ
ธรรม เผยแผ่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มี
ความเข้มแข็ง

4.ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

5.พัฒนาการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

 ยุทธศาสตร์  “BUDDHA”
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบการศึกษาของสงฆ์ Buddhish Education

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม 
Understanding

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างศักยภาพพุทธมณฑลในการเป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาโลก Distinguished Center

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาสู่องค์กรท่ีโดดเด่น Distinctive Organization

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ Help

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  เพ่ิมความคุ้มค่าให้แก่สาธารณูปการณ์ Asset

 เป้าประสงค์หลัก
1.สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่งคงและยั่งยืน

2.พระสงฆ์มีหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความทันสมัย รวมท้ังมีความรู้เร่ืองสังคม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก
มิติ



 ค่านิยมองค์กร
ส่งเสริมพุทธธรรมน าชีวิต  หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมการน า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ชุมชน
เข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม

มีจิตบริการ  หมายถึง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวกและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



โครงการสร้างองค์กร

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลงุ

กลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์
-งานธุรการ

-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ
-งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
-งานบริหารการเงิน งานบริหารการบัญชี
-งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
-งานบริหารงานบุคคล งานการลาออก
เกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจ า
-งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-งานบริการบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร
-งานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
-งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์
-งานวิเคราะห์นโยบาย/จัดท าแผนพัฒนา
พระพุทธศาสนา งานจัดท างบประมาณ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
-งานข้อมูลและสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์
-งานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
-งานอุดหนุนส านักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
-งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา
-งานนิตยภัต
-งานเกี่ยวกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
-งานพัฒนาพระสังฆาธิการ บุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา
-งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ :
-งานจัดตั้งและส่งเสริมฐานะวัด 
-งานส่งเสริมพัฒนาวัดและอุดหนุนบูรณะวัด 
-การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผน
ธรรมและแผนกบาลี
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ
-งานสนับสนุนพระจริยานิเทศก์
-งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
-งานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
-งานส่ ง เสริมสนับสนุนตามพระราโชบายและ
พระราชด าริ
-งานส่งเสริมทุนการศึกษา
-งานส่ง เสริมสนับสนุนป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติด
-งานส่งเสริมการด าเนินการเกี่ยวกับงานศาสนพิธี 
-งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์



โครงการสร้างบุคลากร

นายจารึก แก้วแสงอ่อน
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

นางสุดา สงเดช
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกจิการพิเศษ

นางกมลทิพย์ บุญคง
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

นายพิชิต  ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

นางสุพรรษา อนุสุนัย
นักวิชาการศาสนาช าปฏิบัติการ

นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

นางจิตตรา ขุนสารวัตร
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

นางสาวศศิธร เต็มพุทธ
นักวิชาการศาสนาช านาญการ

นางเยาวภา แก้วสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน

นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์

นายธนพนธ์ ค านวณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ขับรถ

นาง   บัวเนียม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ท าความสะอาด



ส่วนที่ 3
ข้อมูลพื้นฐานทางพระพทุธศาสนา 
• ข้อมูลด้านการปกครองคณะสงฆ์
• ข้อมูลด้านศาสนสถานและศาสนสมบตัิ
• ข้อมูลด้านศาสนศึกษา
• ข้อมูลด้านการเผยแผ่



 ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านการปกครองคณะสงฆ์
 ข้อมูลพระราชาคณะ 

พระเทพวิริยาภรณ์ : วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
: ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 /

เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง

พระเทพปริยัติคุณ : วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
: ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 /

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง                                                 

พระศรีปัญญาจารย์ : วัดอินทราวาส
: ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง /
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส

พระศรีธรรมประสาธน์ : วัดจรณาราม
: เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธรรมยุต)  /
เจ้าอาวาสวัดจรณาราม 



 โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง 

คณะสงฆ์จังหวัดพัทลงุ

คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุต

คณะสงฆ์อ าเภอเมืองพัทลุง คณะสงฆ์อ าเภอเมืองพัทลุง-ควนขนุน

คณะสงฆ์อ าเภอกงหรา คณะสงฆ์อ าเภอเขาชัยสน-ปากพะยูน

คณะสงฆ์อ าเภอเขาชัยสน

คณะสงฆ์อ าเภอควนขนุน

คณะสงฆ์อ าเภอตะโหมด

คณะสงฆ์อ าเภอปากพะยูน

คณะสงฆ์อ าเภอป่าบอน

คณะสงฆ์อ าเภอป่าพะยอม

คณะสงฆ์อ าเภอศรีบรรพต

คณะสงฆ์อ าเภอบางแก้ว

คณะสงฆ์อ าเภอศรีนครินทร์

คณะสงฆ์อ าเภอบางแก้ว



 โครงสร้างพระสังฆาธิการระดับจังหวัด/อ าเภอ 

คณะสงฆส์งักดัมหานิกาย

พระมหาเชยศักด์ิ สุนฺทรธมฺโม
เจ้าคณะอ าเภอควนขนุน

พระครูขันตยาภิวัฒน์
เจ้าคณะอ าเภอปากพะยูน

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช
เจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง

พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปญโญ
เจ้าคณะอ าเภอป่าพะยอม

พระครูปลัดวรธรรมวฒัน์ ชิโต
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

พระครูขันติธรรมานันท์
เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว

พระครูวิจิตรคณานุกูล
เจ้าคณะอ าเภอกงหรา

พระครูอุดมสุวรรณสถิต
เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน

พระครูสุนทรกิจจานุโยค
เจ้าคณะอ าเภอตะโหมด

พระครูสิริสุตคุณ
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

พระครูศาสนกิจจาทร
รองเจ้าคณะอ าเภอควนขนุน

พระครูกาแก้ว
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 1

พระครูสุตธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะอ าเภอศรีนครินทร์

พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต
เจ้าคณะอ าเภอป่าบอน

พระครูปริยัติอัมพวาทร
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 2

พระครูสุธรรมวัฒน์
เจ้าคณะอ าเภอศรีบรรพต



 โครงสร้างพระสังฆาธิการระดับจังหวัด/อ าเภอ 

คณะสงฆส์งักดัธรรมยุต

พระครูอุดมปัญญาคุณ
เจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง-ควนขนุน (ธ)

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธรรมยุต)

พระครูสุภัทรศาสนกร
เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว (ธ)

พระครูสังฆรักษ์สาวิทย์ อธิโชโต 
เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน-ปากพะยูน (ธ)



 ข้อมูลจ านวนพระสังฆาธิการระดบัเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล

และเจ้าอาวาส

ที่ อ าเภอ

จ านวนพระสังฆาธกิารในปกครองคณะสงฆ์  จังหวัดพัทลุง

มหานิกาย ธรรมยุต รวม
ทั้งสิ้น

จอ./รจอ. จต. จล./
จร.

จอ. จต. จล./
จร.

1 เมืองพัทลุง 1/2 9 63 1* 1 4 81

2 กงหรา 1 1 8 - - - 10

3 เขาชัยสน 1 3 28 1 3 37

4 ควนขนุน 1/1 6 42 - - 1 51

5 ตะโหมด 1 1 6 - 8

6 ปากพะยูน 1 5 26 - 1 4 37

7 ป่าบอน 1 2 19 - 22

8 ป่าพะยอม 1 1 10 - - - 12

9 ศรีบรรพต 1 1 7 - - - 9

10 บางแก้ว 1 2 10 1** - 5 18

11 ศรีนครินทร์ 1 2 12 - - - 15

รวม 11/3 33 231 2 3 17 300

 * ต าแหน่ง เจ้าคณะอ าเภอเมือง-ควนขนุน (ธ)  
** ต าแหน่ง รก.เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน-ปากพะยูน (ธ)



 รายนามพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลงุ
สังกัดมหานิกาย
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18

1. พระเทพวิริยาภรณ์ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
2. พระเทพปริยัติคุณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
1.พระศรีปัญญาจารย์ วัดอินทราวาส อ.เมืองพัทลุง

 เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ/รองเจ้าคณะอ าเภอ
1.เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง : พระครูสิริสุตคุณ วัดอัมพวนาราม อ.เมืองพัทลุง
2.เจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง : พระครูวิจิตรธรรมวิภัช  วัดจินตาวาส อ.เมืองพัทลุง
3.เจ้าคณะอ าเภอควนขนุน : พระมหาเชยศักดิ์ สุนฺทรธมฺโม วัดสุนทราวาส อ.ควนขนุน 
4.เจ้าคณะอ าเภอกงหรา : พระครูวิจิตรคณานุกูล วัดหัวหมอน อ.เมืองพัทลุง
5.เจ้าคณะอ าเภอป่าพะยอม : พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปญโญ วัดเขาโพรกเพลง อ.ควนขนุน 
6.เจ้าคณะอ าเภอศรีบรรพต : พระครูสุธรรมวัฒน์ วัดพิกุลทอง อ.ควนขนุน
7.เจ้าคณะอ าเภอตะโหมด : พระครูสุนทรกิจจานุโยค วัดตะโหมด อ.ตะโหมด
8.เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว : พระครูขันตธิรรมานันท์ วัดห้วยเนียง อ.บางแก้ว
9.เจ้าคณะอ าเภอปากพะยูน : พระครูขันตยาภิวัฒน์ วัดดอนประดู่ อ.ปากพะยูน
10.เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน : พระครูอุดมสุวรรณสถิต วัดสุวรรณประดิษฐาราม อ.เขาชัยสน               
11.เจ้าคณะอ าเภอศรีนครินทร์ : พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ วัดล ากะ อ.ศรีนครินทร์
12.เจ้าคณะอ าเภอป่าบอน : พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต วัดหลักสิบ อ.ป่าบอน 
13.รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 1  : พระครูกาแก้ว วัดโคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง
14.รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 2 : พระครูปริยัติอัมพวาทร วัดอัมพวนาราม อ.เมืองพัทลุง
15.รองเจ้าคณะอ าเภอควนขนุน : พระครูศาสนกิจจาทร วัดลานแซะ อ.ควนขนุน

 เจ้าคณะต าบล
อ าเภอเมืองพัทลุง

1.เจ้าคณะต าบลท่าแค : พระครูสิรินิติสาร วัดท่าแค ต.ท่ามิหร า 
2.เจ้าคณะต าบลควนมะพร้าว : พระครูสิริเมธาภรณ์ วัดควนแร่ ต.ควนมะพร้าว 
3.เจ้าคณะต าบลนาโหนด : พระครูอุดมสังฆคุณ วัดศาลาไม้ไผ่ ต.ท่าแค 



4.เจ้าคณะต าบลท่ามิหร า : พระครูพิสิฐพัฒนคุณ วัดอภยาราม ต.ท่าแค 

5.เจ้าคณะต าบลชัยบุรี : พระครพูิสิฐวรธัช วัดเขา ต.ชัยบุรี

6.เจ้าคณะต าบลต านาน : พระครูสุมนศาสนาทร วัดทุ่งลาน ต.ต านาน 

7.เจ้าคณะต าบลล าป า เขต 1 : พระครูนิยมวิหารธรรม วัดวิหารเบิก ต.ล าป า 

8.เจ้าคณะต าบลล าป า เขต 2 : พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล วัดป่าลิไลยก์ ต.ล าป า

9.เจ้าคณะต าบลคูหาสวรรค์ : พระครูศรีกันตศีลาลังการ  วัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ 

10.เจ้าคณะต าบลปรางหมู่ : พระครูศรีรัตนชัย วัดปรางค์ชัย ต.ปรางหมู่

11. เจ้าคณะต าบลพญาขัน : พระมหาสมชาย อินฺทสุวณโณ วัดเขาแดงตะวันออก ต.พญาขัน

อ าเภอกงหรา

1.เจ้าคณะต าบลกงหรา : พระครูสุตธรรมวิภัช  วัดพังก่ิง ต.สมหวัง

อ าเภอเขาชัยสน

1.เจ้าคณะต าบลเขาชัยสน : พระครูชยานุกิจโกศล วัดโคกพญา ต.เขาชัยสน

2.รก.เจ้าคณะต าบลหานโพธิ์ : พระใบฎีกาชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ วัดห้วยแตน ต.เขาชัยสน

3.เจ้าคณะต าบลควนขนุน : พระมหานพสิน เขมธมฺโม วัดบรรพตพินิต ต.เขาชัยสน

4.รก.เจ้าคณะต าบลจองถนน : พระสมุห์สดใส อินฺทรว โส วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ต.จองถนน

อ าเภอควนขนุน

1.เจ้าคณะต าบลทะเลน้อย : พระครูกาชาด วัดประดู่หอม ต.ทะเลน้อย

2.เจ้าคณะต าบลพนมวังก์ : พระครูสุวรรณวิชชาธร วัดสุวรรณวิชัย ต.ควนขนุน

3.เจ้าคณะต าบลชะมวง : พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ วัดโคกโดน ต.โตนดด้วน

4.เจ้าคณะต าบลนาขยาด : พระมหาศักดิ์ศรี  สิริธมฺโม วัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ

5.เจ้าคณะต าบลมะกอกเหนือ : พระครูโสภณกิตยาทร วัดภูเขาทอง ต.มะกอกเหนือ

6.เจ้าคณะต าบลปันแต : พระครูปลัดประสิทธิ์ ปสฏโฐ วัดทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย

อ าเภอตะโหมด

1.เจ้าคณะต าบลตะโหมด : พระครูประยุตธรรมธัช วัดตะโหมด ต.ตะโหมด



อ าเภอบางแก้ว

1.เจ้าคณะต าบลนาปะขอ : พระครูนิวิฐสุวรรณการ วัดช่างทอง ต.นาปะขอ
2.เจ้าคณะต าบลท่ามะเดื่อ : พระครูรังสีธรรมโสภิต วัดลอน ต.โคกสัก

อ าเภอปากพะยูน
1.เจ้าคณะต าบลเกาะนางค า : พระครูสุวัฒน์ปิยคุณ วัดสุภาษิตาราม ต.เกาะนางค า
2.เจ้าคณะต าบลปากพะยูน : พระครูประโชติสิรธรรม วัดหัวควนตก ต.ดอนประดู่
3.เจ้าคณะต าบลดอนประดู่ : พระครูประภัศร์ธรรมวาที วัดหัวเตย ต.ดอนทราย
4.เจ้าคณะต าบลดอนหารเทา : พระครูอดุลธรรมโชติ วัดห้วยเรือ ต.หารเทา
5.เจ้าคณะต าบลฝาละมี : พระครสูถิตนรธรรม วัดควนนางพิมพ์ ต.ฝาละมี

อ าเภอป่าบอน
1.เจ้าคณะต าบลโคกทราย : พระครูรัตนศีลคุณ วัดควนแสวง ต.โคกทราย
2.เจ้าคณะต าบลป่าบอน :พระมหารัตนพร ทีฆายุโก วัดห้วยทราย ต.ป่าบอน
3.เจ้าคณะต าบลหนองธง : พระมหาธนัญกรณ์ จนฺทวณโฺณ วัดหนองนก ต.หนองธง

อ าเภอป่าพะยอม
1.เจ้าคณะต าบลป่าพะยอม : พระครูสุตกิจจาทร วัดลานข่อย ต.ลานข่อย

อ าเภอศรีนครินทร์
1.เจ้าคณะต าบลบ้านนา : พระมหาชวลิต  ชาตเมธี วัดทุ่งยาว ต.ชุมพล
2.เจ้าคณะต าบลล าสินธุ์ : พระปลัดส าเริง ฐิตญาโณ วัดปุณณาวาส ต.บ้านนา

อ าเภอศรีบรรพต
1.เจ้าคณะต าบลศรีบรรพต : พระครูบรรพตบุญญากร วัดถ้ า ต.เขาปู่

สังกัดธรรมยุต
 เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ

1. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) : พระศรีธรรมประสาธน์ วัดจรณาราม อ.เขาชัยสน 
2. เจ้าคณะอ าเภอเมือง-ควนขนุน (ธ)  : พระครูอุดมปัญญาคุณ วัดควนพนางตุง  อ.ควนขนุน
3. เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน-ปากพะยูน(ธ) : พระครูสังฆรักษ์สาวิทย์ อธิโชโต วัดท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
4. เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว (ธ) : พระครูสุภัทรศาสนกร  วัดปัณณาราม  อ.บางแก้ว 



อ าเภอเมืองพัทลุง – ควนขนุน

1.เจ้าคณะต าบลคูหาสวรรค์(ธ) : พระครูพิศาลธรรมภัชน์ วัดภผูาภิมุข ต.คูหาสวรรค์

อ าเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน

1.เจ้าคณะต าบลเขาชัยสน (ธ) : พระปลัดพงษศ์ักดิ์ ธีรว โส วัดหัวเขา ต.เขาชัยสน

อ าเภอบางแก้ว

1.เจ้าคณะต าบลท่ามะเดื่อ (ธ) : พระครมูงคลวัฒน์ วัดบางแก้วผดุงธรรม ต.ท่ามะเดื่อ



 ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร 

หมายเหตุ : เป็นจ านวนพระภิกษุ สามเณรทีม่ีอายุ ๑ พรรษา ขึ้นไปและอยู่ในระบบฐานข้อมูลของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จ านวนพระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี ๒๕๖๔

จ านวนพระภิกษุ
๙๙๒ รูป

จ านวนพระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศ
ประจ าปี ๒๕๖๔

จ านวนสามเณร
๙ รูป

จ านวนพระภิกษุ
๒๐๕,๕๑๓ รูป

จ านวนสามเณร
๓๓,๕๒๐ รูป



ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านศาสนสถาน

 จ านวนวัดในปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพัทลงุ จ าแนกตามสังกัด

 วัดราษฎร์ จ านวน 248 วัด และอารามหลวง จ านวน 1 วัด

ท่ี อ ำเภอ สงักดัมหำนกิำย สงักดัธรรมยุต รวม

1 เมืองพัทลุง 64 4 68

2 ควนขนุน 42 1 43

3 ปากพะยูน 26 4 30

4 เขาชัยสน 28 3 31

5 ป่าบอน 19 0 19

6 บางแก้ว 10 5 15

7 ศรีนครินทร์ 12 0 12

8 ป่าพะยอม 10 0 10

9 กงหรา 8 0 8

10 ตะโหมด 6 0 6

11 ศรีบรรพต 7 0 7

รวม 232 17 249



 อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงาน
ดีเด่น

 อุทยานการศึกษาในวัด จ านวน 3 วัด

1. วัดควนพนางตุง อ าเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2560)

2. วัดหัวเตย อ าเภอปากพะยูน (เมื่อ พ.ศ.2561)

3. วัดเขาแดงตะวันออก อ าเภอเมืองพัทลุง (เมื่อ พ.ศ.2563)

 วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด จ านวน  1๓  วัด

1. วัดประดู่หอม อ าเภอเมืองพัทลุง (เมื่อ พ.ศ.2535)

2. วัดวัดป่าลิไลยก์ อ าเภอเมืองพัทลุง (เมื่อ พ.ศ.2540)

3. วัดบ้านสวน อ าเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2560)

4. วัดพิกุลทอง อ าเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2561)

5. วัดหารเทา อ าเภอปากพะยูน (เมื่อ พ.ศ.2515-2518)

6. วัดนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว (เมื่อ พ.ศ.2534)

7. วัดอุดมวราราม อ าเภอเขาชัยสน (เมื่อ พ.ศ.2534) 

8. วัดโพธิญาณวราราม อ าเภอเขาชัยสน (เมื่อ พ.ศ.2543)

9. วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน (เมื่อ พ.ศ.2533)

10.วัดสมหวัง อ าเภอกงหรา (เมื่อ พ.ศ.2533)

11.วัดถ้ า อ าเภอศรีบรรพต (เมื่อ พ.ศ.2538)

12.วัดหัวเตย อ าเภอปากพะยูน (เมื่อ พ.ศ. 2563)

๑๓.วัดควนพนางตุง อ าเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔)



 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเดน่ วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด 
จ านวน 12 วัด

1. วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองพัทลุง  (เมื่อ พ.ศ.2516-2535)
2. วัดภูผาภมิุข อ าเภอเมืองพัทลุง  (เมื่อ พ.ศ.2547)
3. วัดทุ่งลาน อ าเภอเมืองพัทลุง  (เมื่อ พ.ศ.2541)
4. วัดสุวรรณวิชัย อ าเภอควนขนุน   (เมื่อ พ.ศ.2540)
5. วัดลานแซะ อ าเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2556)
6. วัดป่าตอ อ าเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2551)
7. วัดสุนทราวาส อ าเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2561)
8. วัดดอนศาลา อ าเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2560)
9. วัดรัตนวราราม อ าเภอบางแก้ว  (เมื่อ พ.ศ.2531)
10.วัดตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  (เมื่อ พ.ศ.2530)
11.วัดท่าลาด อ าเภอเขาชัยสน  (เมื่อ พ.ศ.2539)
12.วัดบ้านสวน อ าเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2563)

 โครงการสวนสมุนไพรในวัด
 วัดที่เข้าร่วมโครงการสวนสมนุไพรในวัด จ านวน  5 วัด

1. วัดพังดาน ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน

2. วัดเขาโพรกเพลง ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน

3. วัดเขาแดงตะวันออก ต าบลพญาขัน อ าเภอเมืองพัทลุง

4. วัดควนแพรกหา ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน

5. วัดป่าลิไลยก์ ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง



 ศาสนสมบัตกิลาง/วัดร้าง

รำยกำร วดั แปลง ไร่ งำน วำ

วัดร้างที่ข้ึนทะเบียน 51 57 410 2 36.90

เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน 36 39 288 3 50.90

เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็น นส.3,นส.3 ก 8 10 76 2 61

เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็น สค.1 6 6 31 3 5.0

ยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 0 0 0 0 0

ด าเนินการจัดประโยชน์ 3๘ 4๓ 31๓ 1 12.02



 ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านศาสนศึกษา
 ข้อมูลส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  

มีจ านวน 2 ส านักเรียน : 1.ส านักเรียนคณะจังหวัดมหานิกาย

2.ส านักเรียนคณะจังหวัดธรรมยุต

 ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

มีจ านวน 1 โรงเรียน : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจ าจังหวัด 
(วัดคูหาสวรรค์)

 ข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์

มจี านวน 5 อัตรา 

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด อ าเภอ ปีท่ี
แต่งตั้ง

น.ธ. ป.ธ
.

สามัญ

1 พระครูสิริสุตคุณ เอก 5 พธ.บ. อัมพวนาราม เมืองพัทลุง 2561

2 พระครูกาแก้ว เอก 5 M.A. โคกชะงาย เมืองพัทลุง 2561

3 พระมหาปรีชา ภูริภทโฺท เอก 4 - คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 2561

4 พระศรีธรรมประสาธน์ เอก 7 ร.บ. จรณาราม เขาชัยสน 2561

5 พระครูปริยัติอัมพวาทร เอก 5 พธ.ม. อัมพวนาราม เมืองพัทลุง 2563



 ข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม มีจ านวน 1๗ อัตรา และครูสอนพระปริยัติธรรม  

แผนกบาลี  มีจ านวน ๕ อัตรา

ที่ ครูแผนกธรรม                    
(ชื่อ-ฉายา)

วิทยฐานะ วัด อ าเภอ อบรม
เมื่อ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูอาคมสิทธิเวช เอก - ขันประชาสรรค์ ศรีนครินทร์ 2551

2 พระครูปัญญารัตนาธาร เอก - ควนปริง ควนขนุน 2551

3 พระมหาจเร ปญฺญาธโร เอก 4 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 2554

4 พระมหาสราวุฒิ สราวุฑฺโฒ เอก 4 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 2561

5 พระครูสมุห์จิรายุทธ จิรายุทฺโธ เอก - ควนแร่ เมืองพัทลุง 2552

6 พระปลัดบุญเชิด อาทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด 2559

7 พระครูสมุห์ประเทือง ฐานิสฺสโร เอก - ต านาน เมืองพัทลุง 2557

8 พระครูปลัดประสิทธิ์ ปสฎโฐ เอก 3 ทะเลน้อย ควนขนุน 2551

9 พระครูศรีรัตนชัย เอก 6 ปรางค์ชัย เมืองพัทลุง 2558

10 พระปลัดส าเริง ฐิตญาโณ เอก - ปุณณาวาส ศรีนครินทร์ 2558

11 พระครูสุธรรมวัฒน์ เอก - พิกุลทอง ควนขนุน 2551

12 พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ เอก 1-2 ควนปริง ควนขนุน 2551



 ข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี

ที่ ครูแผนกธรรม                    
(ชื่อ-ฉายา)

วิทยฐานะ วัด อ าเภอ อบรม
เมื่อ

น.ธ. ป.ธ.

13 พระอธิการมรกต อคฺคปญฺโญ เอก 1-2 ไร่เหนือ กงหรา 2561

14 พระปลัดทวีศักดิ์ ชุติมนโฺต เอก - ห้วยเนียง บางแก้ว 2558

15 พระครูประภัศร์ธรรมวาที เอก - หัวเตย ปากพะยูน 2551

16 พระครูพิสิฐพัฒนคุณ เอก - อภยาราม เมืองพัทลุง 2551

17 พระครูพิศาลธรรมภัชน์ เอก - ภูผาภิมุข (ธ) เมืองพัทลุง 2551

ที่ ครูแผนกบาลี                    
(ชื่อ-ฉายา)

วิทยฐานะ วัด อ าเภอ อบรม
เมื่อ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระมหาพงษพั์นธ์ ว สพนฺโธ เอก 6 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 2538

2 พระมหาสุวรรณ อธิวโร เอก 7 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 2543

3 พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมโฺม เอก 5 ดอนศาลา ควนขนุน 2553

4 พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ เอก 4 ล ากะ ศรีนครินทร์ 2542

5 พระมหาจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เอก 7,พธ.บ. ชายคลอง เมืองพัทลุง 2561



 ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านการเผยแผ่

 ข้อมูลพระจริยานิเทศก์
มีจ านวน  2  รูป  : 1. พระครกูวีวราภรณ์ วัดบ้านสวน อ.เมืองพัทลุง

2. พระครปูลัดวรธรรมวัฒน์ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง

 ข้อมูลพระบัณฑิตเผยแผ่
มีจ านวน  3  รูป  : 1. พระครูสุตธรรมาภริักษ์ วัดล ากะ อ.ศรีนครินทร์

2. พระครูโสภณกิตยาทร วัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน

3. พระครูสุตธรรมวิภัช วัดพังกิ่ง อ.กงหรา

3. ข้อมูลพระธรรมทูต
มีจ านวน  46  รูป  :

 พระธรรมทูต ฝ่ายบริหารของศูนย์งานพระธรรมทูต สายท่ี 9 จังหวัดพัทลุง  มีจ านวน 5 รูป

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด ต าแหน่งทาง
ปกครอง

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูสิริสุตคุณ เอก 5 อัมพวนาราม จจ.พัทลุง

2 พระศรีธรรมประสาธน์ เอก 7 จรณาราม จจ.พัทลุง(ธ)

3 พระครูปริยัติอัมพวาทร เอก 5 อัมพวนาราม รองเจ้าคณะ
อ าเภอเมืองพัทลุง
รูปที่ ๒

4 พระครูสิรธรรมานุยุต เอก 4 หัวหมอน ผจร.วัดหัวหมอน

5 พระมหาผกาโชค สุวฑฺฒโน เอก 3 อัมพวนาราม -



 พระธรรมทูต ฝ่ายบริหารของหน่วยก ากับงานพระธรรมทูต สายท่ี 9 จังหวัดพัทลุง   

มีจ านวน 12 รูป       

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด ต าแหน่ง

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เอก - จินตาวาส หน.อ.เมืองพัทลุง

2 พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ เอก 4 ล ากะ หน.อ.ศรีนครินทร์

3 พระมหาเชยศักดิ์ สุนทรธมโฺม เอก 7 สุนทราวาส หน.อ.ควนขนุน

4 พระครูอุดมปัญญาคุณ เอก - ควนพนางตุง รหน.อ.ควนขนุน

5 พระครูอุดมสุวรรณสถิต เอก - สุวรรณประดิษฐาราม หน.อ.เขาชัยสน

6 พระครูขันตยาภิวัฒน์ เอก - ดอนประดู่ หน.อ.ปากพะยูน

7 พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต เอก 6 หลักสิบ หน.อ.ป่าบอน

8 พระครูขันติธรรมานันท์ เอก - ห้วยเนียง หน.อ.บางแก้ว

9 พระครูสุนทรกิจจานุโยค เอก - ตะโหมด หน.อ.ตะโหมด

10 พระครูวิจิตรคณานุกูล เอก - หัวหมอน หน.อ.กงหรา

11 พระครูสุธรรมวัฒน์ เอก - พิกุลทอง หน.อ.ควนขนุน

12 พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญโญ เอก 9 เขาโพรกเพลง หน.อ.ป่าพะยอม



 พระธรรมทูต ฝ่ายปฏิบัติการ  สายท่ี 9 จังหวัดพัทลุง   มีจ านวน  2๕  รูป       

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด อ าเภอ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูกวีวราภรณ์ เอก 4 บ้านสวน เมืองพัทลุง

2 พระปลัดสมพงค์ ปิยธมโฺม เอก 1-2 สุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง

3 พระครูสุมนศาสนาทร เอก - ทุ่งลาน เมืองพัทลุง

4 พระครูสมุห์จิรายุทธ จิรายุทฺโธ เอก - ควนแร่ เมืองพัทลุง

5 พระครูอุดมสังฆคุณ เอก - ศาลาไม้ไผ่ เมืองพัทลุง

6 พระสมุห์อุทัย สนฺติสุโข เอก - ควนอินทรน์ิมิตร เมืองพัทลุง

7 พระครูใบฎีกาโกวิท โกวิโท เอก 1-2 บ้านสวน เมืองพัทลุง

8 พระมหาชวินท์ ชวนปญฺโญ เอก 4 อัมพวนาราม เมืองพัทลุง

9 พระมหาสมชาย อินฺทสุวณฺโณ เอก 3 เขาแดงตะวันออก เมืองพัทลุง

10 พระครูสุตธรรมวิภัช เอก 3 พังก่ิง กงหรา

11 พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ เอก - โคกโดน ควนขนุน

12 พระครูศาสนกิจจาทร เอก - ลานแซะ ควนขนุน



ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด อ าเภอ

น.ธ. ป.ธ.

13 พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ เอก 4 ควนแพรกหา ควนขนุน

14 พระครูประยุตธรรมธัช เอก - ตะโหมด ตะโหมด

15 พระอธิการสุจินต์ สหชฺโช เอก - โหล๊ะจันกระ ตะโหมด

16 พระปลัดบุญเชิด อาทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด

17 พระครูนิวิฐสุวรรณการ เอก - ช่างทอง บางแก้ว

18 พระครูประภัศร์ธรรมวาที เอก - หัวเตย ปากพะยูน

19 พระครูประโชติสิรธรรม เอก - หัวควนตก ปากพะยูน

20 พระครูรัตนศีลคุณ เอก - ควนแสวง ป่าบอน

21 พระมหาธนัญกรณ์ จนฺทวณฺโณ เอก 3 หนองนก ป่าบอน

22 พระครูวุฒิสาครธรรม เอก - โดนคลาน ป่าพะยอม

23 พระปลัดส าเริง ฐิตญาโณ เอก - ปุณณาวาส ศรีนครินทร์

24 พระใบฎีกาจตุพัฒน์ วณฺณธโร เอก - ถ้ า ศรีบรรพต

25 พระครูสังฆรักษ์ไตรรัตน์ โชติญาโณ เอก - คงหิต ศรีนครินทร์



 ข้อมูลส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
มีจ านวน 16 แห่ง 

แห่งที่ ส านักปฏิบัติธรรม ต าบล อ าเภอ

1 ป่าลิไลยก์ ล าป า เมืองพัทลุง

2 ถ้ าสุมะโน บ้านนา ศรีนครินทร์

3 ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม

4 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด

5 หัวเตย ดอนทราย ปากพะยูน

6 ทุ่งลาน ต านาน เมืองพัทลุง

7 หารเทา หารเทา ปากพะยูน

8 ท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน

9 รัตนวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว

10 บ้านสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน

11 พิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน

12 ลานแซะ นาขยาด ควนขนุน

13 ควนแสวง โคกทราย ป่าบอน

14 กงหราใหม่ กงหรา กงหรา

15 เขาแดงตก ปรางหมู่ เมืองพัทลุง

16 แหลมจองถนน จองถนน เขาชัยสน



 ข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)
มีจ านวน 62 หน่วย 

ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

1 ท่าแค ท่าแค ท่าแค เมืองพัทลุง

2 ท่ามิหร า ควนอินทรน์ิมิตร ท่ามิหร า เมืองพัทลุง

3 นาโหนด หัวหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง

4 เขาเจียก เขาเจียก เขาเจียก เมืองพัทลุง

5 โคกชะงาย โคกมะม่วง โคกชะงาย เมืองพัทลุง

6 ควนมะพร้าว บ้านสวน ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง

7 นาท่อม นาท่อม นาท่อม เมืองพัทลุง

8 ปรางหมู่ ปรางหมู่ใน ปรางหมู่ เมืองพัทลุง

9 ล าป า ป่าลไิลยก์ ล าป า เมืองพัทลุง

10 ต านาน โคกคีรี ต านาน เมืองพัทลุง

11 ชุมพล ทุ่งยาว ชุมพล ศรีนครินทร์

12 ล าสินธุ์ คงหิต ล าสินธุ์ ศรีนครินทร์

13 กงหรา กงหราใหม่ กงหรา กงหรา



ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

14 มะกอกเหนือ บ้านสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน

15 โตนดด้วน ป่าตอ โตนดด้วน ควนขนุน

16 ปันแต สุนทราวาส ปันแต ควนขนุน

17 นาขยาด เขาโพรกเพลง นาขยาด ควนขนุน

18 ทะเลน้อย โคกศักดิ์ ทะเลน้อย ควนขนุน

19 ควนขนุน สุวรรณวิชัย ควนขนุน ควนขนุน

20 ตะแพน ตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต

21 ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม

22 ลานข่อย ลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม

23 เกาะเต่า คลองใหญ่ เกาะเต่า ป่าพะยอม

24 ป่าบอน ป่าบอนบน ป่าบอน ป่าบอน

25 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด

26 ควนขนุน ท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน

27 โคกม่วง ควนยวน โคกม่วง เขาชัยสน

28 จองถนน พระบรมธาตุเจดีย์เขียน
บางแก้ว

จองถนน เขาชัยสน

29 หานโพธิ์ หานโพธิ์ หานโพธิ์ เขาชัยสน



ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

30 ดอนทราย หัวเตย ดอนทราย ปากพะยูน

31 ดอนประดู่ ดอนประดู่ ดอนประดู่ ปากพะยูน

32 ปากพะยูน รัตนาราม ปากพะยูน ปากพะยูน

33 เกาะหมาก บางนาคราช เกาะหมาก ปากพะยูน

34 หารเทา หารเทา หารเทา ปากพะยูน

35 นาปะขอ นาปะขอ นาปะขอ บางแก้ว

36 ท่ามะเดื่อ รัตนวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว

37 ร่มเมือง กลาง ร่มเมือง เมืองพัทลุง

38 ชัยบุรี แจ้ง ชัยบุรี เมืองพัทลุง

39 พญาขัน เขาแดงตะวันออก พญาขัน เมืองพัทลุง

40 บ้านนา บ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์

41 อ่างทอง ขัน อ่างทอง ศรีนครินทร์

42 เขาชัยสน โพธิญาณวราราม ควนขนุน เขาชัยสน

43 แหลมโตนด แหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน

44 ดอนทราย หรังแคบ ดอนทราย ควนขนุน

45 พนมวังก์ ทุ่งขึงหนัง พนมวังก์ ควนขนุน



ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

46 แพรกหา ควนแพรกหา แพรกหา ควนขนุน

47 ชะมวง พิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน

48 เกาะนางค า สุภาษติาราม เกาะนางค า ปากพะยูน

49 ฝาละมี อัมพะวัน ฝาละมี ปากพะยูน

50 คลองทรายขาว ไร่เหนือ คลองทรายขาว กงหรา

51 สมหวัง สมหวัง สมหวัง กงหรา

52 ชะรัด ควนขี้แรด ชะรัด กงหรา

53 แม่ขรี แม่ขรีประชาราม แม่ขรี ตะโหมด

54 เขาปู่ ถ้ า เขาปู่ ศรีบรรพต

55 โคกทราย ควนแสวง โคกทราย ป่าบอน

56 หนองธง หนองนก หนองธง ป่าบอน

57 ทุ่งนารี ทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน

58 บ้านพร้าว โดนคลาน บ้านพร้าว ป่าพะยอม

59 โคกสัก ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว

60 พนางตุง ควนพนางตุง พนางตุง ควนขนุน

61 ท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว

62 เขาชัยสน อุดมวราราม เขาชัยสน เขาชัยสน



 ข้อมูลพระวิปัสสนาจารย์

มีจ านวน 29 รูป

ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

1 พระครูสิริสุตคุณ อัมพวนาราม เมืองพัทลุง

2 พระครูวิจิตรคณานกุูล หัวหมอน เมืองพัทลุง

3 พระครูประโชติสิรธรรม หัวควนตก ปากพะยูน

4 พระใบฎีกาจตุพัฒน์ วณฺณธโร ถ้ า ศรีบรรพต

5 พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ ควนแพรกหา ควนขนุน

6 พระประสงค์ ปโมทโิต ตะโหมด ตะโหมด

7 พระชัย อธิมุตโฺต หัวเตย ปากพะยูน

8 พระอธิการจิตรกร ภูริปญฺโญ หน้าถ้ าเขาพังอิฐ ควนขนุน

9 พระครูประภัศร์ธรรมวาที หัวเตย ปากพะยูน

10 พระครูอดุลธรรมโชติ ห้วยเรือ ปากพะยูน

11 พระกฤษดา ธมฺมทีโป หัวเตย ปากพะยูน

12 พระสมุห์ภูเมธ ภูมิปญโญ ห้วยลึก ปากพะยูน

13 พระจิรพฤทธิ์ พลธมโฺม ท่าลาด เขาชัยสน

14 พระทรงเกียรติ กิตฺติญาโณ ตะโหมด ตะโหมด

15 พระมหาวรวิทย์ ตนฺติปาโล วัง เมืองพัทลุง

16 พระอธิการอัคริษฏเดช รตินฺธโร ปากสระ เมืองพัทลุง



ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

17 พระครูใบฎีกาปรีชา อุปสนโฺต โตนด บางแก้ว

18 พระครูกัลยาณพุทธิคุณ บ้านนา ศรีนครินทร์

19 พระครูสถิตนรธรรม ควนนางพิมพ์ ปากพะยูน

20 พระสมุห์ปิยะ ปิยจิตฺโต ควนถบ เมืองพัทลุง

21 พระอธิการเจียร ยโสธโร ชุมแสง ปากพะยูน

22 พระชัยมงคล ฐิตธมโฺม ท้ายวัง ควนขนุน

23 พระสุชาติ ชาคโร ศรีสุคนธาวาส ศรีบรรพต

24 พระมหาชวลิต ชาติเมธี ทุ่งยาว ศรีนครินทร์

25 พระสายัณ กนฺตธมฺโม บ้านนา ศรีนครินทร์

26 พระสมุห์แสงนรินทร์ ติสฺสโร ไทรพอน ปากพะยูน

27 พระอ้ัน โกสโล สุนทราวาส ควนขนุน

28 พระศรชัย กิตตฺิสาโร เขา เมืองพัทลุง

29 พระพนอง สุรตฺตโน กุฎิภักดสีังวรณ์ เมืองพัทลุง

๓๐ พระอ าพล สุพโล ควนกรวด เมืองพัทลุง

๓๑ พระสุริยัน สมุปตฺโต แจ้ง เมืองพัทลุง

๓๒ พระใบฎีกาถาวร ปวโร ป่าบอนบน ป่าบอน

๓๓ พระมหารัตนพร ทีฆายุโก ห้วยทราย ป่าบอน



ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

๓๔ พระชลนราดร อุชุจาโร โคกทราย ป่าบอน

๓๕ พระอดิศักดิ์ อธิสกฺโก มะกอกเหนือ ควนขนุน

๓๖ พระปกรณ์ กิตฺติปญฺโญ หน้าถ้ าเขาพังอิฐ ควนขนุน

๓๗ พระพิเชียร ภูริญาโณ ลานแซะ ควนขนุน

๓๘ พระเฉลิม ติสาโร ห้วยเนียง บางแก้ว

๓๙ พระปลัดส าเริง ฐิตญาโณ ปุณณาวาส ศรีนครินทร์

๔๐ พระธนากร คุณวีโร บ้านนา ศรีนครินทร์

๔๑ พระสันติ ชาคโร ท่าควาย เขาชัยสน

๔๒ พระประสิทธิ์ ฉนฺทธมฺโม พรุพ้อ ป่าบอน

๔๓ พระอธิการมรกต อคฺคปญโญ ไร่เหนือ กงหรา

๔๔ พระมหากิตติ จนฺทสโร ทุ่งนารี ป่าบอน

๔๕ พระปลัดนวม กิวว สโร ควนเพ็ง ป่าบอน



 ข้อมูลพระนักเทศน์

มีจ านวน 2๒ รูป

ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

1 พระครูสิริสุตคุณ อัมพวนาราม เมืองพัทลุง

2 พระครูใบฏีกาโกวิท โกวิโท บ้านสวน เมืองพัทลุง

3 พระปลัดปรีชา อโนมปญฺโญ หัวหมอน เมืองพัทลุง

4 พระมหาสมชาย อินฺทสุวณฺโณ เขาแดงตะวันออก เมืองพัทลุง

๕ พระมหาจเร ปญฺญาธโร คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง

๖ พระอธิเทพ วริทฺธิโก บ้านสวน เมืองพัทลุง

๗ พระมหาสหัส สิรวณฺโณ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง

๘ พระครูปลัดภาณุมาศ อธิปฺปญฺโญ โพธิ์ต านาน เมืองพัทลุง

๙ พระอธิการสนอง ธมฺมาวุโธ นาท่อม เมืองพัทลุง

1๐ พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ ฐานจาโร โคกโดน ควนขนุน

1๑ พระครูประโชติปัญญาคม โชติปญฺโญ ทุ่งขึงหนัง ควนขนุน

1๒ พระชัยมงคล ฐิตธมโฺม ท้ายวัง ควนขนุน

๑๓ พระปลัดสุรชัย โชติโก พิกุลทอง ควนขนุน

14 พระเฉลิม คุณธาโร บ้านสวน ควนขนุน



ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

15 พระสมุห์ไพบูลย์ กิตฺติกโร ควนพนางตุง (ธ) ควนขนุน

16 พระครูประภัศร์ธรรมวาที ปภสฺสโร หัวเตย ปากพะยูน

17 พระครูปลัดประสาน ฐิตสโล โรจนาราม (ธ) ปากพะยูน

18 พระมหารัตนาพร ทีฆายุโก ห้วยทราย ป่าบอน

19 พระมหาชลนราดร อุชุจาโร โคกทราย ป่าบอน

20 พระครูขันตธิรรมานันท์ ห้วยเนียง บางแก้ว

21 พระปลัดจรัญ ชาตาสโภ คลองขุด เขาชัยสน

22 พระสมุห์ชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ ห้วยแตน เขาชัยสน



ส่วนที่ 4
สรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการส าคัญ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔



ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพัทลุง พระปริยัติ
นิเทศก์ ด ำเนินกำรกิจกรรมออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำม ประเมินผล เพ่ือพัฒนำกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บำลี ณ ส ำนักศำสนำศึกษำ จังหวัดพัทลุง 
ระหว่ำงวันท่ี ๑๑-๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๔





กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตประจ าจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔





คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อควำมเป็นสิริมงคลและ
เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจแก่ประชำชน เพื่อควำมเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ให้ประชำชนมี
ขวัญก ำลังใจมีสติในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ให้ปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระลอกใหม่ รวมถึงกำรจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙(COVID-๑๙) และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์











ส่วนที่ 5
รายงานการเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ                       
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.256๔



ราย ง านผลการ เบิ กจ่ า ย งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .256๔                     
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน 
256๔

ล าดับท่ี หมวดรายจ่าย จ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

๘๔๐,๓๖๖.๒๕ ๘๔๐,๓๖๖.๒๕ 0

2 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

0 0 0

3 เงินอุดหนุน ๑๙,๖๙๓,๒๙๘.00 ๑๙,๖๙๓,๒๙๘.00 0

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๕๓๓,๖๖๔.๒๕ ๒๐,๕๓๓,๖๖๔.๒๕ 0

กำรเบกิจำ่ยงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจำ่ย

คา่ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 

และคา่สาธารณูปโภค

(4.09%)

คา่ครุภณัฑ ์ทีด่ินและ

สิง่ก่อสรา้ง (0.0%)

เงินอุดหนุน (95.91%)



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

1 ค่าสาธารณูปโภค ๑๔๑,๒๓๒.๐๐0 ๑๐๙,๑๖๙.๗0 ๓๒,๐๖๒.๓0

2 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๑๐๒,๐๐๐.00 ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ ๐

3 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด ๗๙,๒๐๐.00 ๗๙,๒๐๐.00 ๐

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

๕๗,๓๕๖.๐๐ ๒๘,๓๒๒.00 ๒๙,๓๐๔.00

5 ค่าวัสดุส านักงาน ๔๐,๗๔๓.๐๐ ๑๐๕,๔๑๐.๐๐ -๖๔,๖๖๗.๐๐

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๑,๓๑๙.00 ๑๓,๑๓๐.๐๐ -๑๐,๗๒๑.๐๐

7 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 102,000.00 4๗,๕๘0.00 5๔,๔20.00

8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,485.00 18,841.00 6,644.00

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๔,๒๔๘.00 ๑5,๙๐0.00 -๑๑,๖๕๒.00

10 ค่าบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

๔,๒๔๘.00 ๓๖,๒๕๐.๐๐ ๓๒,๐๐๒.๐๐

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี

๔,๑๙๒.00 ๒,๐๒๐.๐๐ ๒,๑๗๒.๐๐



ล าดับท่ี รายการ จ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

12 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

๒๕,๔๘๗.00 ๑๘,๔๑๐.00 ๗,๐๗๗.๐๐

13 ค่าตอบแทนท าการนอก
เวลา

๓๐,๐๕๕.๐๐ ๐ ๓๐,๐๕๕.๐๐

14 ค่าเช่าบ้าน ๒๗๔,๐๖๔.๕๕ ๒๗๔,๐๖๔.๕๕ 0

รวมทั้งสิ้น ๘๔๐,๓๖๖.๒๕ ๘๔๐,๓๖๖.๒๕ 0



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ งบเงินอุดหนุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
256๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน 256๔

ล าดับท่ี รายการ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

1 -ไม่มี- ๐ ๐ 0

รวมทั้งสิ้น 0 0 0



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ งบเงินอุดหนุน 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 256๓ ถึงวันที่ 30 กันยายน 
256๔

ล าดับท่ี รายการ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

1 เงินอุดหนุนเจริญพระพุทธ
มนต์เฉลิมถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระบาทสมเด็จฯ

22,000.00 22,000.00 0

2 เงินอุดหนุนการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

๒,๑๘๓,๙๙๐.00 ๒,๑๘๓,๙๙๐.00 0

3 เงินอุดหนุนการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ

๒,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ 0

4 เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ 24,000.00 24,000.00 0

5 เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต
พระสังฆาธกิารฯ

๖,๘๐๐,๔๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐,๔๐๐.๐๐ 0

6 เงินอุดหนุนสมทบการ
ก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ

๑,๒๐๐,๐๐๐.00 ๑,๒๐๐,๐๐๐.00 0

7 เงินอุดหนุนการ
บูรณปฏิสังขรณ์
พระอารามหลวง

๑,๑๑๙,๐๐๐.00 ๑,๑๑๙,๐๐๐.00 0



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

8 เงินอุดหนุนการจัดงานวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

๒๗๐,๐๐๐.00 ๒๗๐,๐๐๐.00 0

9 เงินอุดหนุนส่งเสริมการ
บริหารและการปกครองสงฆ์

155,952.00 155,952.00 0

10 เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต
พระสังฆาธิการ

๖,๘๐๐,๔๐๐.๐๐ 0

11 เงินอุดหนุนสมทบการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม
หลวง

666,700.00 666,700.00 0

12 เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเผยแผ่

100,000.00 100,000.00 0

13 เงินอุดหนุนการด าเนินงาน
พระธรรมทูตและบุคลากร
ทางการศึกษา

214,500.00 214,500.00 0

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

8 เงินอุดหนุนการจัดงานวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

๒๗๐,๐๐๐.00 ๒๗๐,๐๐๐.00 0

9 เงินอุดหนุนส านักปฏิบัติธรรม ๒๐,๘๐๐.๐๐ ๒๐,๘๐๐.๐๐ 0

10 เงินอุดหนุนสมทบการ
จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 0

11 เงินอุดหนุนส านักงานเจ้า
คณะปกครองสงฆ์

๑๖๐,๐๐๘.๐๐ ๑๖๐,๐๐๘.๐๐ 0

12 เงินอุดหนุนพระวินยาธิการ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ 0

13 เงินอุดหนุนการด าเนินงาน
พระธรรมทูตและบุคลากร
เผยแผ่

๒๐๖,๕๐๐.๐๐ ๒๐๖,๕๐๐.๐๐ 0

๑๔ เงินอุดหนุนกิจกรรม
ขับเคลื่อนโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ฯ

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐

๑๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐

๑๖ เงินอุดหนุนการด าเนินงาน
หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๗ เงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่าง
ที่มีผลงานดีเด่น

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย

จ านวนเงินที่
คงเหลือ

๑๘ เงินอุดหนุนสมทบการ
ก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 0

1๙ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนวัดที่ฌาปนกิจศพ
โควิด

๓๕๗,๐๐๐.๐๐ ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ 0

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๖๙๓,๒๙๘.๐๐ ๑๙,๖๙๓,๒๙๘.๐๐ 0




