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คํานํา 
 
  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค  
ซึ่งมีบทบำทภำรกิจหลักในกำรสนองงำนคณะสงฆ์ ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม อุปถัมภ์ คุ้ มครองพระพุทธศำสนำ 
รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และสนองนโยบำยของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุงสอดคล้องกับภำรกิจ
และบูรณำกำร ทั้งในมิติตำมภำรกิจ มิติพ้ืนที่ และมิติยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง โดยมีนโยบำย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร รวมถึงกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไป 

๑.๑ สภาพทั่วไป 
ประวัติความเป็นมา 

จังหวัดพัทลุงในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็น จากหลักฐานพบว่า        
บนเหรียญอีแปะพัทลุง พ.ศ.2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตลุง ในเอกสารของไทย ใช้ต่างกันมากมาย  
ได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุง พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสารเบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3 เขียนว่า 
Bondelun และ Merdelong ของนายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า 
Bourdelun 

ความหมายของชื่อเมือง หมายถึง เมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้างซึ่งตรงกับข้อเท็จจริง
หลายประการ ค าว่า “พัต-พัท-พัทธ” ยังไม่อาจทราบได้ว่าค าเดิมเขียนอย่างไร ค าไหน ทราบเพียงว่าใช้เป็น
ค าขึ้นต้น ส่วนค าพ้ืนเมืองที่เรียกว่า “ตะลุง” แปลว่า เสาล่ามช้างหรือไม้หลักผูกช้าง ชื่อบ้านนามเมืองของ
พัทลุงที่เกี่ยวกับช้าง มีมากหรือจะเรียกว่าเป็น “เมืองช้าง” ก็ได้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ
สงขลาในแถบชะรัดซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุมและในต านานนางเลือดขาว ต านานเมืองพัทลุง 
กล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชรเป็นหมอสะด าหมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทองทุกปี ต่อมา   
พระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้าง ส่งส่วย 

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอ าเภอใน  
สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย ในด้าน
พระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจ านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์         รูป
เทวดา โดยค้นพบบริเวณถ้ าคูหาสวรรค์ และถ้ าเขาอกทะลุ  ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้น
อย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของ      
พระราชอาณาจักรทางใต้ ในสมัยนั้นเมืองพัทลุงมักจะประสบปัญหา การโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโจรสลัดราแจะอารู และอุยงคตนะ ได้โจมตีเผาท าลายสร้างความเสียหายแก่เมืองพัทลุง
ถึงสองครั้ง ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอยู่เสมอ และก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้
ชาวเมืองพัทลุงเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็ง 

ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกขึ้น     
เป็นเมืองชั้นโทในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้น าที่มี
ความส าคัญในการสร้างความเจริญ และความม่ันคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิ พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) 
พระยาวิชิตเสนา (ทองขาว) พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) (ข า) ส่วนประชาชนชาวเมืองพัทลุงก็ได้     
มีบทบาทในการร่วมมือ กับผู้น าต่อสู้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ.2328 – 
2329) พระมหาช่วย วัดป่าลิไลยก์ได้น าชาวพัทลุงต่อสู้ป้องกันการรุกรานของพม่า จนได้รับความดีความชอบ
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากสงครามกับพม่าแล้ว ชาวพัทลุงยังมี
บทบาทส าคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฏอยู่เสมอ    
ว่าทางเมืองหลวงได้มีค าสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุง พร้อมด้วยเสบียงอาหารไปท าสงครามปราบปรามกบฏใน  
หัวเมืองมลายู เช่น กบฏไทรบุรี พ.ศ.2373 และ พ.ศ.2381   ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็น
ความส าคัญของเมืองลุง ทางด้านการเมือง การปกครองในอดีตเป็นอย่างด ี

๑ 



 

ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบ
เทศาภิบาลใน พ.ศ.2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ.2439 ประกอบด้วย
เมืองต่างๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม ส าหรับเมืองพัทลุง
แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอกลางเมือง อ าเภออุดร อ าเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่
ต าบลล าป า จนกระทั่ง พ.ศ.2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมา
อยู่ที่ต าบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบัน เพ่ือจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่าง ๆ จาก
อดีตถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง สถานที่เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่ 

 โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชัยสน  
 บ้านควนแร่ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง  
 เขาชัยบุรี (เขาเมือง) ปัจจุบัน เขต 3 ต าบล คือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมืองพัทลุง       

ต าบลพนมวังก์ และมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน  
 ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ต าบลท่าเสม็ด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง  
 บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ต าบลพญาขัน อ าเภอเมืองพัทลุง 
 บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ต าบลพญาขัน อ าเภอเมืองพัทลุง  
 บ้านโคกสูง ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง  
ต่อมาในปี พ.ศ.  2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและ

อ าเภอได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ท าให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง  
นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ด้านศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม เมืองพัทลุงเคยมีชื่อเสียงในการละเล่นพ้ืนเมือง คือหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า ส่วนด้านศาสนา 
ได้มีการทะนุบ ารุงพุทธศาสนาตั้งแต่อดีต มีการพระราชทานพ้ืนที่พระกัลปานา วัดเขียนบางแก้ว วัดสะทัง       
วัดพะโค๊ะ เพ่ือบ ารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา 

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนกลาง ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือถึง 7 องศา 

53 ลิบดาเหนือ และลองจิจูดที่ 9 องศา 44 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 26 ลิบดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงสายเอเซีย (หมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 858กิโลเมตร    
ตามเส้นทางรถยนต์ที ่เลียบฝั ่งทะเลด้านตะวันตก เป็น ระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร และตาม
เส้นทางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 846 กิโลเมตร 

 จังหวัดพัทลุงมีความยาวของจังหวัดจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร และ
ความกว้างจากทางด้านทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
ประมาณ 3,424.473  ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,140,296 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก  ติดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ าติดต่อกับอ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์                 

อ าเภอสะทิงพระ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้     ติดอ าเภอรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และบางส่วนของอ าเภอควนกาหลง 

จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันตก   ติดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมือง อ าเภอนาโยง                

อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

๒ 



 

 
แผนที่จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง มีทั้งภูเขาสูงสลับซับซ้อน ที่ราบลอนตื้น ที่ราบลุ่มและ

สภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะในทะเลสาบสงขลา สามารถสรุปสภาพภูมิประเทศ ออกได้เป็น 3 บริเวณ ดังนี้ 
1) บริเวณเทือกเขาและที่ราบสูงด้านตะวันตก มีเทือกเขาบรรทัดทอดเป็นแนวยาวจาก      

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงทิศใต้จดจังหวัดสงขลา ความสูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย
ประมาณ 40 - 800 เมตร  เริ่มจากอ าเภอศรีบรรพต อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมดและอ าเภอป่าบอน         
มีความกว้าง โดยเฉลี่ยจากเทือกเขาบรรทัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร 

2) บริเวณที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลระหว่าง  5-15 เมตร  ลักษณะเป็นเนิน
เขาเตี้ย ๆ เริ่มจากอ าเภอควนขนุน อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน มีความ
กว้างถัดจากบริเวณท่ี 1 ไปทางทิศตะวันออก จนจดเขตทางรถไฟประมาณ 20 กิโลเมตร 

3) บริเวณท่ีราบลุ่มทางด้านตะวันออกเริ่มจาก อ าเภอควนขนุน อ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน 
อ าเภอปากพะยูน มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม นอกจากนี้ตามชายฝั่งทะเลสาบ
สงขลาและทะเลน้อยเป็นป่าไม้ชายเลนและป่าเบญจพรรณ ทะเลสาบส่วนที่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงมี 2 ตอน ได้แก่    

-  ทะเลน้อย อยู่ตอนเหนือสุด มีพื้นที่ผิวน้ าประมาณ 17,500 ไร่ ชายฝั่งโดยรอบมีความยาว
ประมาณ  20 กิโลเมตร สภาพเป็นน้ าจืด 

-  ทะเลสาบตอนใน หรือทะเลหลวง อยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอปากพะยูน 
สภาพเป็นน้ าจืด ส่วนบริเวณชายฝั่งรอบ ๆ เกาะต่าง ๆ ในเขตอ าเภอปากพะยูนสภาพเป็นน้ ากร่อย 

๓ 



 

สภาพภูมิอากาศ 
สภาวะอากาศ จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุมประจ าปีพัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ โดยลมมรสุมนี้จะพัดเอา ไอน้ าจากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียไปตกเป็นฝน 
ในบริเวณต่าง ๆ ของจังหวัด ปริมาณฝนตกมากท่ีสุด ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม โดยสภาพทั่วไป  
ในปีหนึ่ง ๆ จะมีเพียง 2 ฤดู เท่านั้นคือ  

- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนกันยายน   
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนมีนาคม  มีฝนตก  145 วัน  ปริมาณน้ าฝน

วัดได้ 1,702.9 มิลลิเมตร 

ด้านประชากร การเมือง การปกครอง 
ประชากร จังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) 

จ านวน ๕๒๓,๐๙๗ คน เพศชาย ๒๕๘,๘๙๕ คน เพศหญิง ๒๖๘,๒๐๒ คน มีครัวเรือน ๑๙๗,๙๑๐ ครัวเรือน 
อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง จ านวน ๑๒๐,๘๙๓ คน ๔๙,๙๕๙ ครัวเรือน และอ าเภอที่มี
ประชากรน้อยที่สุดคือ อ าเภอ ศรีบรรพต จ านวน ๑๗,๙๙๕ คน ๖,๘๘๔ ครัวเรือน 

การเมือง 
การเมืองระดับชาติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒) จังหวัด

พัทลุงแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓ คน คือ 
๑. นายภูมิศิษฐ์ คงมี   พรรค ภูมิใจไทย 
๒ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์   พรรค ภูมิใจไทย 
๓. นายนริศ ข านุรักษ์  พรรค ประชาธิปัตย์ 
การเมืองระดับท้องถิ่น (อบจ.และเทศบาลเมือง) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก
องค์การบริหารจังหวัดพัทลุง คือ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุงและนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง คือ นายวาทิต ไพศาลศิลป์  

  การปกครอง จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ  65  ต าบล 670 หมู่บ้าน 
โดยมีอ าเภอ ดังนี้  

  ๑. อ าเภอเมืองพัทลุง ๑๔๔ หมู่บ้าน     ๑๔ ต าบล     ๑๑ เทศบาล     ๓ อบต.  
  ๒. อ าเภอกงหรา   ๔๕ หมู่บ้าน  ๕ ต าบล      ๔ เทศบาล    ๑ อบต 
  ๓. อ าเภอเขาชัยสน  ๕๘ หมู่บ้าน  ๕ ต าบล      ๓ เทศบาล    ๓ อบต.   
  ๔. อ าเภอตะโหมด          ๓๓ หมู่บ้าน       ๓ ต าบล      ๕ เทศบาล         -        
  ๕. อ าเภอควนขนุน ๑๒๙ หมู่บ้าน   ๑๒ ต าบล   ๑๑ เทศบาล    ๓ อบต.  
  ๖. อ าเภอปากพะยูน         ๖๕ หมู่บ้าน    ๗ ต าบล     ๖ เทศบาล    ๒ อบต. 
  ๗. อ าเภอศรีบรรพต   ๓๐ หมู่บ้าน    ๓ ต าบล      -               ๓ อบต. 
  ๘. อ าเภอป่าบอน    ๕๐ หมู่บ้าน       ๕ ต าบล      ๑ เทศบาล   ๕ อบต.  
  ๙. อ าเภอบางแก้ว    ๓๔ หมู่บ้าน       ๓ ต าบล      ๑ เทศบาล   ๒ อบต.   
  ๑๐. อ าเภอป่าพะยอม   ๓๙ หมู่บ้าน       ๔ ต าบล      ๒ เทศบาล   ๒ อบต. 

๑๑. อ าเภอศรีนครินทร์      ๔๓ หมู่บ้าน       ๔ ต าบล      ๔ เทศบาล      - 

๔ 



 

  โครงสร้างการบริหารราชการ จังหวัดพัทลุง มีส่วนราชการสังกัดราชการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค จ านน ๓๒ ส่วนราชการ ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ๘๑ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๑๔ หน่วยงาน และองค์กรอิสระ ๓ หน่วยงาน 

การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๔ แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 1 แห่ง เทศบาล จ านวน ๔๙ แห่ง (แบ่งเป็นเทศบาลเมือง จ านวน 
๑ แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน ๔๘ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒๔ แห่ง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ พ้ืนที่
ทั้งหมด ๓,๔๒๔.๔๗๓ ตร.กม. 

เทศบาล จังหวัดพัทลุงมีเทศบาลทั้งหมด ๔๙ แห่งในทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอศรีบรรพต มี
จ านวนประชากรทั้งหมด ๓๒๑,๐๔๓ คน แยกเป็นเพศชาย ๑๕๕,๕๒๒ คน เพศหญิง๑๖๕,๕๒๑ คน มีพ้ืนที่
ทั้งหมด ๑๔,๙๗๔ ตร.กม. 

องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพัทลุงมีองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั้งหมด ๒๔ แห่ง 
ยกเว้นอ าเภอตะโหมดและอ าเภอศรีนครินทร์ มีจ านวนประชากรทั้งหมด ๒๐๔,๙๙๗ คน แยกเป็นเพศชาย 
๑๐๐,๙๐๙ คน เพศหญิง ๑๐๔,๐๘๘ คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๖๓๔ ตร.กม. 

ด้านการสาธารณูปโภค 
  การประปา จังหวัดพัทลุงมีการใช้ประปาครอบคลุมทั้ง ๑๑ อ าเภอ ๗๔ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแยกเป็นการแบ่งใช้บริการของประปาส่วนภูมิภาค และประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ให้บริการน้ าประปาของประปาส่วนภูมิภาค จ านวน ๓ แห่ง คือ  
 ๑. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง มีก าลังผลิต ๒๕,๐๐๐ ลบ.ม./วัน  
 ๒. หน่วยบริการพนางตุง-ทะเลน้อย มีก าลังการผลิต ๐ ลบ.ม./วัน (รับน้ าจาหน่วยผลิตน้ านาท่อม) 
 ๓. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน มีก าลังการผลิต ๒,๓๐๐ ลบ.ม./วัน 
  การไฟฟ้า จังหวัดพัทลุง มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว ๑๙๖,๙๐๗ ครัวเรือน และครัวเรือนที่ยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ ๔ ครัวเรือน (อยู่ในเขตหวงห้าม)    

ด้านการคมนาคมและขนส่ง 
- ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนเอเชีย) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านเกือบกึ่งกลางตัวจังหวัด นอกจากนี้ยังมีทางหลวงท้องถิ่นเส้นทาง รพช.และเส้นทาง
ของส่วนราชการอ่ืน ๆ สามารถเดินทางติดต่อภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดได้โดยสะดวก 

- ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟสายใต้ ผ่านจังหวัดพัทลุงตั้งแต่อ าเภอควนขนุน อ าเภอเมืองพัทลุง 
อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอปากพะยูน และอ าเภอบางแก้ว มีสถานีรถไฟรับ-ส่งผู้โดยการและสินค้า จ านวน ๙ สถานี
เป็นระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร  มีรถไฟ รับ – ส่ง ผู้โดยสาร วันละ 20 ขบวน และขบวนรถสินค้าผ่าน
ประจ าทุกวันๆ ละ 14 ขบวน  ซึ่งเป็นทั้งรถด่วน รถเร็วและรถธรรมดา สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับจังหวัด
ข้างเคียง 

- ทางอากาศ จังหวัดพัทลุงยังไม่มีสนามบินเพ่ือการพาณิชย์ แต่การเดินทางโดยทางอากาศ
สามารถท าได้โดยอาศัยสนามบินพาณิชย์ของจังหวัดตรัง (ระยะทาง ๖0 กม.) สนามบินพาณิชย์หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา (ระยะทาง ๙๕ กม.) สนามบินนครศรีธรรมราช (ระยะทาง 1๑0 กม.) อย่างไรก็ตามจากผล
การศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุงได้พิจารณาสถานที่ที่
เหมาะสมที่สุดของต าแหน่งที่ตั้งท่าอากาศยาน คือ บริเวณต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง 

๕ 



 

- ทางน้ า ได้รับความนิยมน้อยลงและปัจจุบันได้หายไปเนื่องจากรัฐบาลสร้างสะพานเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (เส้นทาง พท.๓๐๗๐) หรือที่เรียกว่าสะพานเอกชัย หรือสะพานไประ
โนด (ชื่อเดิมคือ “ถนนสายบ้านไส้กลิ้ง-บ้านหัวป่า”) โดยเริ่มจากต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง 
มุ่งไปสู่อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร จึงเป็นที่ได้รับความนิยมของประชาชนอย่าง
มาก ลดระยะทางการเดินทางให้น้อยลง สะดวก รวดเร็ว กว่าอดีตเป็นอย่างมาก จึงท าให้การขนส่งทางน้ ามี
บทบาทน้อยลง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดินได้จ าแนกดินในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงไว้ จ านวน ๖๒ กลุ่มชุดดิน รวมพ้ืน
ที่ดินทั้งหมด ๒,๑๔๐,๒๙๖ ไร่  
 ทรัพยากรน้ า จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่รับน้ าทั้งสิ้น ๓,๕๑๓.๕๗ ตางรางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา ล าน้ าส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้น ๆ  มีต้นน้ าจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตรังกับ
จังหวัดพัทลุง ส่วนมากจะมีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่ งจะไหลไปรวมกันที่
ทะเลสาบสงขลา ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ ๒,๑๓๙.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะมีปริมาณน้ าที่ไม่
สามารถกักเก็บไว้ใช้และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา คิดเป็นปริมาณ ๒,๒๐๔.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจ าแนก
ได้ ๓ ลุ่มน้ าหลัก และ ๔ ลุ่มน้ าย่อย 
 แหล่งน้ าชลประทาน จากการที่พ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่ง
เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธารสายสั้น ๆ  ไหลลงส่งทะเลสาบสงขลาหลายสายท าให้สามารถใช้แหล่งน้ า
ธรรมชาติเหล่านี้มาพัฒนาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน ท าให้เกิดแหล่งน้ าชลประทานขนาดต่าง ๆ  จ านวน ๑๒ แหล่ง 
โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันมีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ มีปริมาณความจุเก็บกักทั้งหมด ๗๐.๕๐ บ้าน ลบ.ม. และมีพ้ืนที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น 
๓๒๕,๓๔๘ ไร่ 
 ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๓๑ ป่า เนื้อที่ตามกฎกระทรวง 
๗๕๖,๑๖๘.๗๕ ไร่ ส่งมอบให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ านวน ๑๙ ป่า และป่าอนุรักษ์ 
จ านวน ๖ แห่ง ที่เหลือเป็นป่าที่สมบูรณ์ ๓๙๒,๗๑๙.๘๑ ไร่ 
 ทรัพยากรสัตว์ป่า จังหวัดพัทลุงพบสัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ประเภทสมเสร็จ เก้งหม้อ 
เลียงผาหรือกุร า ค่างด า นกเงือก เสือปลาหรือเสือไฟหมี โดยพบเพียงจ านวนเล็กน้อยบริเวณเทือกเขาบรรทัด 
 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ป่าชายเลน จะพบบริเวณพ้ืนที่ทะเลน้อย
และรอบทะเลาสาบสงขลา หญ้าทะเล มีการกระจายตัวเป็นพ้ืนที่กว้าง อยู่ห่างจากพ้ืนที่ชายฝั่งประมาณ ๘๐-
๑๐๐ เมตร และเป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุมมีการปักหอยและเลี้ยงปลาในกระชัง พบบริเวณ เกาะยวน ต าบล
เกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดพัทลุง มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์วิทยาป่าบกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศน์วิทยาป่าพรุและทะเลสาบ ที่มีส่วนสนับสนุนหรือก่อเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด โลมาอิรวดี หมู่
เกาะสี – เกาะห้า (เกาะรังนก) 
 
 
 

๖ 



 

๑.๒ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม 
 จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมาย ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งก าเนิดหนังตะลุงมโนราห์และยังคงรักษา
เอกลักษณ์ศิลปะการแสดง สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
ศาลหลักเมืองพัทลุง ศาลหลักเมืองพัทลุง เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวจังหวัดพัทลุง 

และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์สมทบทุนการก่อสร้าง ตามพงศาวดารได้มีการกล่าวถึงความเป็นมา
ของการสร้างเสาหลักเมืองของชนชาติไทย ปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี มาจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ การสร้างหลักเมืองตามประเพณีโบราณ นิยมสร้างหลักเมืองไว้เป็นมิ่งขวัญ เป็นนิมิตมงคล 
ส าหรับให้รู้ว่าหลักบ้าน หลักเมืองอยู่ที่ไหน ประชาชนบ้านเมืองนั้นย่อมร่มเย็นเป็นสุข เพราะมีเทพรักษาเมือง 
ได้แก่ พระทรงเมือง พระเสื้อเมือง เทวดา และเทพารักษ์ ทั้งหลาย หลักเมืองต้องฝังไว้ในย่านกลางเมืองหรือให้
ท าเลที่ชัยภูมิตามทิศทางของเมืองและในสมัยโบราณ เมืองเอกหรือเมืองชั้นราชธานีจะต้องมีหลักเมืองไว้เป็น
นิมิตมงคลส าหรับเมืองทุกเมือง เมืองพัทลุงเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน แม้จะเคยมี
หลักเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมาก่อน แต่เนื่องจากมีการย้ายที่ตั้งหลายครั้ง ท าให้หลักฐานเกี่ยวกับหลักเมือง
ไม่ชัดเจน แม้จะมีร่องรอยอยู่บ้าง เช่นโคกบางแก้ว เมืองเก่าชัยบุรี และเมืองเก่าบ้านล าป า ซึ่งช ารุดผุพังไปตามกาล 
หลังจากย้ายเมืองพัทลุงไปตั้งที่อ่ืนในแต่ละครั้ง ครั้งสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่ต าบลคูหาสวรรค์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ซึ่ง
เป็นสถานที่ตั้งเมืองพัทลุงในปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการสร้างศาลหลักเมืองแต่อย่างใด  

ต่อมาในปี ๒๕๕๓ นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แกนหลักในการ
ด าเนินการน าประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกันจัดสร้างศาลหลักเมืองพัทลุงขึ้นอีกครั้ง และได้ด าเนินการ
จัดสร้างเสร็จใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนปัจจุบัน และเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖3  เวลา 18.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ     
พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  นับเป็น
การเสด็จฯ มาจังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรก  ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 



 

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า "พระสี่มุมเมือง" เป็นพระพุทธรูป
ประจ าภาคใต้และปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐาน อยู่ภายในศาลาจตุรมุข  บริเวณด้านหน้า
ระหว่างศาลากลางจังหวัดกับศาลจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อส าริด ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จ      พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ. 2511 

 
  
 

วัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขาคูหาสวรรค์ใกล้ ๆ ตัวตลาดพัทลุงจะมีทางเลี้ยวซ้ายมือที่เขาหัวแตก  
จะเป็นทางไปสู่วัดถ้ าคูหาสวรรค์ วัดนี้สร้างในสมัยอยุธยาและต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง
แห่งแรกในจังหวัดพัทลุง ภายในถ้ ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ตามผนัง
ถ้ าและบริเวณหน้าถ้ ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

ภูเขาอกทะลุ จากวัดคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปบนทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบเขาอกทะลุ
ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ ภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของพัทลุง มีความสูงประมาณ 
250 เมตร มีบันไดส าหรับปีนขึ้นยอดเขาเพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้ก็คือ 
มีช่องแลทะลุยอดภูเขาอยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ้ ามาลัย เป็นถ้ าที่อยู่ในเทือกเขาเดียวกับเขาอกทะลุ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 2  

กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 7- 8 ถ้ าแห่งนี้ถูกค้นพบและตั้งชื่อตามพระธุดงค์จากภาคอีสานชื่อ พระมาลัย  
ภายในถ้ ามีลักษณะกว้างขวางสลับซับซ้อน มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากและมีแอ่งน้ าในอยู่ตอนในสุดของถ้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดวัง ตั้งอยู่ที่ต าบลล าป าห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 ประมาณ 6 

กิโลเมตร (ใช้เส้นทางสายเดียวกับเขาอกทะลุ) เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง สร้างโดย    
พระยาพัทลุง (ทองขาว) ในสมัยรัชกาลที่ 3 และเคยเป็นสถานที่ท าพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
ภายในโบสถ์มีภาพเขียนฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นในรัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับพุทธประวัติและเทพพระประธานเป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นสมัยเดียวกัน ในระเบียงคดโดยรอบมีพระพุทธรูปปูนปั้น จ านวน 108 องค์ 

  
 
 
 
 

 
 

๗ ๙ 

๘๔ 



 

วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) ตั้งอยู่ที่ต าบลล าป า ใกล้กับวัดวัง เดิมเป็นที่ว่าราชการและ
เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจน์วงษ์) 
เป็นผู้ว่าราชการ ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วนวังใหม่สร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจน์วงษ์) บุตรชายของพระยาพัทลุงซึ่ง
เป็นเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันทายาทตระกูล จันทโรจน์วงษ์ ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได้
ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยกท่ามิหร า ในเขตเทศบาลเมือง

พัทลุง ตามประวัติกล่าวว่าพระยาทุกขราษฎร์ เดิมเป็นพระ ชื่อพระมหาช่วย จ าพรรษาอยู่ที่วัดป่าลิไลยก์      ใน
รัชกาลที่ 1 ซึ่งขณะนั้นเกิดสงคราม 9 ทัพ พระมหาช่วยได้ช่วยพระยาพัทลุงน าชาวบ้านเข้าต่อต้านทัพพม่าจน
แตกพ่าย ต่อมาจึงลาสิกขาบท แล้วได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาทุกขราษฎร์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยท า
ราชการเมืองพัทลุง  มีต าแหน่ง “พระยา” เทียบเท่าเจ้าเมือง 

 หาดแสนสุขล าป า อยู่เลยวัดวังไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร  
เป็นหาดทรายที่มีทิวสนร่มรื่นริมฝั่งทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  กลางวงเวียนมี
รูปปั้นฝูงปลาล าป า มีศาลากลางน้ าชื่อว่า "ศาลาล าป าที่รัก" ส าหรับชมทิวทัศน์บริเวณทะเลสาบ และจาก
บริเวณชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอย ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมของตะกอนปากน้ าล าป า  
นอกจากนี้ ในบริเวณทะเลสาบล าป า ยังมีฝูงปลาโลมาหัวบาตร ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง 

ควนนกเต้น (ควน คือ ภูเขาเล็ก) เป็นจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ต าบล
คลองทรายขาว อ าเภอกงหรา การเดินทาง มาทางถนนพานหมวย – โล๊ะจังกระ สาย 4122 เลี้ยวขวาเข้าทางน้ าตก
วังตอ ประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินทางขึ้นไปบนควนนกเต้นนั้น ต้องขึ้นไปด้วยรถโฟวิล รถธรรมดาไม่สามารถ
ขึ้นไปถึงได้ แต่รถอีกอย่างที่สามารถน าพาเราไปทุกที่ เป็นรถที่อยู่กับตัวเรามาตลอดนั่นก็คือสองเท้าของเรา
นั่นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถพักที่ด้านล่าง หรือถ้าใครขี้เกียจตื่นเพ่ือเดินทางแต่เช้า     
ก็สามารถเลือกพักบนควนนกเต้นได้ ที่พักควนนกเต้น มีที่พักแบบบ้านเป็นหลัง และมีเต้นท์ไว้บริการ 
  น้ าตกไพรวัลย์ ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต าบลคลองเฉลิม 
เส้นทางเข้าชมใช้เส้นทางจากบ้านคลองหมวยไปตามถนนต าบลล าสินธุ์-บ้านกงหรา (ทางหลวงหมายเลข 4122) 
ประมาณ 20 กิโลเมตร ทางเข้าชมน้ าตกอยู่ทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ าตกขนาดใหญ่  
มีความงดงามตามธรรมชาติเงียบสงบและร่มเย็น อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด บริเวณน้ าตกมีลานจอดรถ
และร้านอาหารไว้บริการด้วย 
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   น้ าตกปากราง ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา เป็นน้ าตกขนาดเล็กในหมู่บ้าน 
แต่มีความโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ล่าสุดพัฒนา สไลเดอร์เป็นแบบไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง
เพ่ือให้เด็กๆ และประชาชนได้สนุกสนานกับการเล่นน้ า น้ าตกแห่งนี้ จึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเล่นน้ าจ านวนมาก  
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

บ่อน้ าร้อนธารน้ าเย็น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ที่บริเวณหน้าผาเชิงเขาชัยสนเป็นที่ตั้งของ
ธารน้ าเย็น ซึ่งตกแต่งให้เป็นสวนพักผ่อน เลยไปอีกประมาณ 300 เมตร จะเป็นบ่อน้ าร้อนอุณหภูมิประมาณ 
60 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าเป็นแอ่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคบางอย่างได้ 

ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสถานที่อาบน้ า บ่อพักน้ าร้อนมีบริการอาบ
น้ าแร่ฝักบัว แช่อ่างอาคารที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว สถานที่จ าหน่ายสินค้าร้านจ าหน่ายอาหารไว้คอยให้บริการ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบจึงเหมาะส าหรับการพักผ่อนของครอบครัว 

 วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อยู่บนทางหลวงหมายเลข 4018 เลยที่ว่าการอ าเภอเขา
ชัยสนไปประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตบ้านบางแก้วตรง กิโลเมตรที่ 14 พอดี จะมีทางเข้าอยู่ด้านซ้ายมือ      
วัดเขียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว ซึ่งสร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพัทลุง ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพ้ืนที่บริเวณวัดเขียนนี้ เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะได้พบ    
ซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย 

แหลมจองถนน ตั้งอยู่ที่ต าบลจองถนน จากตัวเมืองพัทลุง ไปตามเส้นทางสายเพชรเกษม  
เลี้ยวซ้ายผ่านอ าเภอเขาชัยสน ไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 39 กิโลเมตร  
และห่างจาก ที่ว่าการอ าเภอเขาชัยสนประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่บนเนินดินและลาดชัน
ลงไปยังชายทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีสภาพเป็นน้ ากร่อยและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ เกาะแก่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  น้ าตกตะโหมดหรือ น้ าตกหม่อมจุ้ย อยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทาง
ใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4137 (อยู่ทางตอนใต้ของเมือง พัทลุง) แยกจาก
ทางหลวงหมายเลข 4 เข้าไปจนถึงวัดตะโหมด  น้ าตกจะอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าตะโหมด ซึ่งอยู่เลยวัดตะ
โหมดไป 4-5 กิโลเมตร เป็นน้ าตกท่ีอยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น ลักษณะของน้ าตกจะแบ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีชื่อ
ต่างกัน มีแอ่งน้ าสามารถเล่นน้ าได้ มีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 

อุทยานนกน้ าทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้ าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใช้เส้นทางหลวง
หมายเลข 4048  จากอ าเภอเมืองพัทลุง - อ าเภอควนขนุน ไปสุดที่ทะเลน้อย ระยะทาง 32 กิโลเมตร      
ทางลาดยางตลอดทั้งสาย เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กรมป่าไม้ มีพ้ืนที่ประมาณ 422 ตารางกิโลเมตร 
(94%) และพ้ืนน้ า 28 กิโลเมตร (6%) ทะเลมีความกว้าง 5 กิโลเมตร และยาว 6 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยราว 
1.2 เมตร ปกคลุมด้วยพืชต่าง ๆ เช่น บัว จูด หญ้าน้ ากก ปรือ กง ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่มี นกน้ า นก 
ประจ าถิ่นและนกอพยพอยู่มากกว่า 187 ชนิด แยกออกเป็น นกประจ าถิ่น ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดปี และนกอพยพ
ย้ายถิ่นมาในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงนกมีประชากรมากท่ีสุด ส่วนช่วงที่มีน้อย
ที่สุดอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน  อันเป็นช่วงที่นกน้ าท ารัง จ านวนนกที่มีมากได้แก่ นกวงศ์ นกยาง 
นกยางหัวไฟ นกยางโทนใหญ่ นกกาบบัวและนกกระสาแดง วงศ์นกเป็ดน้ า เช่น นกเป็ดแดง เป็ดคับแค       
เป็ดลายและเป็ดผี วงศ์นกอัญชัญ เช่น นกอัญชัญคิ้วขาว นกกวัก นกอีลุ้ม นกอีล้ า และนกคู๊ท วงศ์นกพริก 
ได้แก่ นกอีแจว นกพริก วงศ์นกกาน้ า ได้แก่ นกกาน้ าเล็กและนกกาน้ าใหญ่ วงศ์นกตีนเทียน และเหยี่ยวต่าง ๆ 
เช่น เหยี่ยวแดง นอกจากนี้ยังมีนกที่พบเห็นประจ า ได้แก่ นกกระแตแต้แว้ด นกนางนวลแกรบเคราขาว นก
กระเต็นน้อยธรรมดา และนกนางแอ่นบ้าน เป็นต้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาธรรมชาตินกและพรรณไม้
น้ าที่ดีที่สุด อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม เพราะนอกจากจะพบเห็นนกจ านวนมากแล้ว ผืนน้ าอันกว้างใหญ่
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ไพศาลจะสวยงามตระการตาไปด้วย บัวสาย สีชมพูบานสะพรั่งไปทั่ว ทั้งยังมีวิถีชีวิตชุมชนที่มีการประกอบ
อาชีพหลากหลาย แต่โดดเด่นในการเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมท าเสื่อกระจูดซึ่งเป็นวัสดุพื้นบ้านหลัก จากทะเลน้อย 

ปัจจุบัน ทะเลน้อย ได้รับเลือกให้เป็นแรมซ่าร์ไซด์ หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าของโลก เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย เพ่ือที่จะรักษาระบบนิเวศ โดยรอบให้มีความยั่งยืนและก าลังได้รับการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น       
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
ทะเลน้อยอย่างระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การเดินทางไปทะเลน้อย เดินทางสะดวกทั้งทางรถ ทางเรือ โดยทางเรือนั้น สามารถเดินทางจาก
อ าเภอต่าง ๆ ที่อยู่ริมทะเล เช่น อ าเภอระโนด อ าเภอสะทิงพระ และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อ าเภอปากพะยูน   
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ส่วนทางรถไฟไปลงรถไฟที่สถานีปากคลอง จากนั้นต่อรถยนต์ ไปทะเลน้อยอีก 8 กิโลเมตร   

หมู่เกาะสี่ เกาะห้า อยู่ในทะเลสาบสงขลา-พัทลุง ท้องที่อ าเภอปากพะยูน การเดินทาง
สามารถเดินทางได้จากท่าเรือต าบลล าป า ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร หรือท่าเรือ อ าเภอปากพะยูน 
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นทะเล
เป็นจ านวนมากจึงถูกเรียกว่า เกาะรังนก และมีการขอสัมปทานเพ่ือน ารังนกเหล่านี้ไปจ าหน่าย สภาพธรรมชาติ
ของเกาะนี้มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
เคยเสด็จประพาสและทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ ณ บริเวณหน้าผา และบริเวณนี้ได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระองค์ท่านประดิษฐานไว้ด้วย การเที่ยวชมเกาะสี่ – เกาะห้า ซึ่งเป็นเขตสัมปทานรังนกของเอกชน หมู่เกาะ
ดังกล่าว มีเกาะกระ มีถ้ า เจ้าแม่กวนอิม สามารถเดินเที่ยวชมได้ตลอดทั้งเกาะ มีศาลาพ่อท่านคล้าย ต้นโพธิ์เงิน
ต้นโพธิ์ทอง มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์  

 อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ตั้งอยู่ที่บ้านในวัง ต าบลเขาปู่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 
37  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหมายเลข 41 ไปอ าเภอควนขนุน แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4164   
สู่อ าเภอศรีบรรพต เข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปอีก 4 กิโลเมตร ก็ถึงที่ท าการอุทยานฯ ซึ่งมี
สภาพเป็นป่าดงดิบชื้น พืชพรรณไม้ที่ส าคัญหลุมพอ เคี่ยม ตะเคียนทอง สัตว์ป่าที่ส าคัญ แรด สมเสร็จ ลิง นก
ต่าง ๆ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 433,750 ไร่ หรือ 694 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณอุทยานฯ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ 

ถ้ ามัจฉาปลาวน อยู่ใกล้กับที่ท าการอุทยานแห่งชาติ ภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยแลดูสวยงาม
ดั่งหลืบม่าน มีแอ่งน้ ากว้างประมาณ 400 ตารางเมตร และมีฝูงปลาว่ายวนไปมาอยู่ในแอ่ง แอ่งน้ านี้เกิดจาก
ต้นน้ าซึ่งไหลผ่านทะลุเขาในวัง หน้าถ้ าเป็นผาหินสีนิลและร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด  
            น้ าตกเหรียงทอง อยู่ห่างจากชุมชนตลาดเขาปู่ ประมาณ 3 กิโลเมตร ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขา
บรรทัดและเทือกเขานครศรีธรรมราช และได้รับการขนานนามว่า "น้ าตกร้อยชั้น" ชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 
13 ซึ่งมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลน้อย และเขาปู่ - เขาย่าได้   

จุดชมวิวผาผึ้ง อยู่ห่างจากที่ท าการกลางประมาณ 250 เมตร จุดเด่นของผาผึ้ง คือ ในราว
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาท ารังนับเป็นร้อยรัง บริเวณหน้าผาและเมื่อถึง
ฤดูฝนผึ้งเหล่านี้ก็จะทิ้งรังปล่อยให้เป็นรังร้าง ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุกปี บริเวณจุดชมวิวบนผาผึ้งจะมองเห็นทิวทัศน์
ของอุทยานฯและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้ 

คลองหูแร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลท่ามะเดื่อ โดยห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ 33 กิโลเมตร         
ใช้เส้นทางสายเพชรเกษมไปประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเขาชัยสน-จงเก (หมายเลข 4081) 
และเลี้ยวขวาบริเวณหน้าที่ท าการอ าเภอเขาชัยสนไปประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณที่ว่า
การอ าเภอจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวคลองหูแร่อีกด้วย คลองหูแร่ 
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มีสภาพเป็นล าคลองขนาดใหญ่ น้ าใสสะอาด พื้นคลองเป็นทรายและโขดหินบริเวณน้ าลึก เหมาะแก่การพักผ่อน
หรือลงเล่นน้ า มีเพิงและร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว 

 หมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนัง ที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านบางแก้ว ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้วเป็นหมู่บ้าน
ซึ่งมีฝีมือทางการแกะหนังใหญ่ และหนังตะลุง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหมู่บ้านหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว มีเอกลักษณ์
โดดเด่น และมีความปราณีตงดงามการเดินทางตามเส้นทางจากสามแยกถนนเพชรเกษม ไปทางรถไฟระยะทาง 9 
กิโลเมตร จากทางรถไฟไปอีก 200 เมตร ระยะทางจากจังหวัดพัทลุงถึงหมู่บ้านประมาณ  36 กิโลเมตร 

น้ าตกโตนแพรทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ เดินทางจากตัวเมืองไป
ตามทางหลวงแผ่นดิน (สายเพชรเกษม) หมายเลขท่ี 4 ประมาณ 18 กิโลเมตร มีทางแยกถนนสายบ้านกงหรา  
ระยะประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงทางแยกบ้านโตนต่อไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงน้ าตกโตน  
แพรทอง มีทางน้ าไหลเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมา 

น้ าตกเขาคราม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 10 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จากตัวเมืองพัทลุง ไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกตามถนนสายต้นไทรประมาณ 6 กิโลเมตร 
ถึงบ้านเขาครามและต่อไปยังตัวน้ าตกอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ถึงน้ าตกเขาครามท่ีสวยงาม 

ถ้ าสุมมะโน ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านนา อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนสายพัทลุง – ตรัง (ทางหลวง
แผ่นดินสายเพชรเกษม) หมายเลข 4 ประมาณ 21 กิโลเมตร ตัวถ้ าอยู่ห่างจากถนนประมาณ 500 เมตร เป็นถ้ า
ที่มีหินงอกหินย้อยและมีห้องโถงกว้างขวางใหญ่โต และร่มเย็นสวยงามวิจิตรตระการตาตามธรรมชาติ ถ้ ามีสองชั้น 
คือ ชั้นแรกเสมอกับพ้ืนราบและชั้นใต้ดิน ภายในถ้ ายังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายองค์  ปัจจุบันถ้ าสุมโน
นอกจากจะมีความสงบสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นสถานที่วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกลุ่มของผู้ที่
แสวงหาธรรมะด้วย 

ถ้ าพุทธโคดม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านนา เส้นทางเดียวกับน้ าตกเขาคราม แต่ห่างจากทาง
หลวงแผ่นดิน  (สายเพชรเกษม) หมายเลข 4 ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อยู่ที่ต าบลบ้านนา ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 เป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 167 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 
จังหวัดตรัง สงขลา สตูล ภูมิประเทศ เป็นเทือกเขายาว เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร และพรรณไม้มีค่าอีกมากมาย 
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แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
  ตลาดใตโ้หนด ตลาดพ้ืนบ้านสดุฮิปของจังหวัดพัทลุง ที่สามารถเที่ยวได้ทุกวัย ได้ทั้งเสพงานศิลป์ 

ท่องโลกแห่งตัวหนังสือ จิบกาแฟรสเข้มข้น ชิมอาหารพ้ืนเมอืงหลากหลายพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดของคน
ท้องถิ่น “ตลาดใต้โหนด” หรือทีค่นใต้เรียกกันว่า “หลาดใต้โหนด” ตั้งอยู่ที่บ้านจันนา ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง เป็นตลาดนัดพ้ืนบ้านสีเขียวสุดแก๋ไก๋ท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้มากกว่า ๔ ปีแล้ว ไม่ใช่แค่เพียง
ตัวเลขทางการค้าเท่านั้น แต่ยงัสร้างความสุขและมิตรภาพให้กลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เปิดบริการทุกวักอาทิตย์ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

  ตลาดชุมชนสวนไผ่ขวัญใจ พ้ืนที่พัก กิน เรียน เล่น แห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง พร้อมกับตลาดนัด   
กรีนร่วมสมัยของชุมชนผู้ผลิตรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว และกิจกรรมเรียนรู้สุดสร้างสรรค์เที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยและทั้ง
ครอบครัว  ตลาดชุมชนสวนไผ่ขวัญใจตั้งอยู่ภายในสวนไผ่ขวัญใจ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไม่ไกลจากโรงพยาบาล
ควนขนุน เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่คุณภาพของจังหวัดพัทลุง ที่จะมาสร้างความสุขให้กันทั้งชุมชนและผู้มาเยือน เดินทางมา
เที่ยวง่ายสามารถมานั่งปิกนิกได้ตลอดทั้งวัน เปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๐๘.๐๐ น. 
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ด้านเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ โดยเฉลี่ยสาขาการเกษตร การป่าไม้ และ

การประมง มีสัดส่วนที่สูงสุดร้อยละ ๓๑.๓๑ ของสัดส่วนเฉลี่ยทั้ง ๑๙ สาขา การผลิตและการบริการรองลงมาได้แก่ 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ สาขาการอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 
๑๓.๐๒ และ ๙.๑๖ ตามล าดับ ในปี ๒๕๖๒ จังหวัดพัทลุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปีทั้งสิ้น ๓๗,๒๔๗ 
ล้านบาท สูงขึ้นจากปี ๒๕๖๑ จ านนวน ๑,๒๙๒ ล้านบาท เป็นล าดับที่ ๑๒ ของภาค และล าดับที่ ๖๐ ของประเทศ 
รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุงมาจากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชไร่ ผัก และปศุสัตว์ รวมทั้งประมง ทั้งนี้ เพราะศักยภาพโดยรวมเหมาะแก่การท าการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นเอก
เขาบรรทัด แหล่งต้นน้ าล าธาร (พ้ืนที่ลาดเองไม่มาก) และทิศตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลา จะเป็นที่ราบลุ่ม 

การจัดเก็บภาษี จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขหรือศูนย์บริการสถานการณ์โควิด –๑๙ (ศคบ.) ก าหนดโดยเคร่งครัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างปกติ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นก าลังซื้อของผู้บริโภคและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  อาทิเช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ 
โครงการ ม.๓๓ เรารักกัน โครงการเพ่ิมวงเงินให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ประกอบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
และกรมสรรพากรได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ เพ่ือให้มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นและ
นานขึ้น ท าให้การจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พัทลุง ในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จัดเก็บได้สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

การเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มี
รายได้น าส่งส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง จ านวน ๗๗๗.๕๓๓ ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ านวน ๕๗.๓๐๓ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๖.๘๖ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง 
จ านวน ๔,๙๓๕.๘๗๓ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔๔๖.๖๐๑ ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙.๙๕ 

ด้านการเกษตร 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือท าการเกษตร ๑,๔๙๕,๙๗๖.๐๐ ไร่ หรือ
ร้อยละ ๖๙.๙๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด แยกเป็นยางพาราปลูกมากที่สุด  พ้ืนที่ปลูกจ านวน ๙๙๓,๔๕๕ ไร่ รองลงมา
ปลูกข้าว พ้ืนที่ปลูกจ านวน ๑๕๐,๐๔๑.๘๒ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พ้ืนที่ปลูกจ านวน ๑๖๐,๒๒๑ ไร่ 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น บ่อปลา บ่อกุ้ง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ คอกปศุสัตว์ และพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ านวน 
๑๙๒,๒๕๙ ไร่ 

ด้านอุตสาหกรรม 
             การประกอบการด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและโรงงาน
ขนาดใหญ่มีเพียง ๘ โรง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดพัทลุงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ๓๐๙ โรง      
เงินลงทุนรวม ๖,๘๗๔.๕๙ ล้านบาท มีจ านวนคนงาน ๔,๑๐๕ คน 
 
 

๑๕
๕ 



 

ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
  โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น มีเป้าหมาย
เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ผลิตและจ าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต าบล สร้างความเจริญแก่ชุมชน
ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น และสามารถจ าหน่ายในตลอดทั้งภายในและต่างประเทศได้  
  ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ มีผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ จ านวน ๑,๐๖๘ ราย  มีผลิตภัณฑ์ OTOP จ านวน ๒,๗๖๙ ผลิตภัณฑ์ การคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์  จังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
สรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒๖๐ รายการ มีหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 
๕๒ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จ านวน ๘ หมู่บ้าน 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

๑๖
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ด้านการศึกษา  
  จังหวัดพัทลุงมีสถานศึกษาทั้งหมด ๔๕๓ แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒๕๗ แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๓๙ แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ๗ แห่ง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ๘๓ แห่ง มี 
ห้องสมุดประจ าอ าเภอ ๑๑ แห่ง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๑ แห่ง สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตกรรม ๑ แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐๒ แห่ง สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑ แห่ง 
และสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑ แห่ง 

ด้านประเพณีวัฒนธรรม 
  ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมีชีวิตความเป็นอยู่ตามกรอบจารีตประเพณีและปฏิบัติตาม
แนวทางที่ศาสนาก าหนด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกถ่ายทอดโดยกิจกรรมทางศาสนาที่ประชาชนนับถือ 
โดยเป้นการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง จึงท าให้ประเพณีและวัฒนธรรมของพ่ีน้องชาว
พัทลุงมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เก่ียวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ 
  ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีแข่งโพน-ลากพระ ประเพณีท าบุญ
เดือนสิบ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย งานวันสงกรานต์ 
 

 

 

๑๖
๕ 



1.3 การศาสนา
ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา 

ด้านการปกครองคณะสงฆ์
ข้อมูลพระราชาคณะ 

พระเทพวิริยาภรณ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง

พระเทพปริยัติคุณ
ทีป่รึกษาเจ้าคณะภาค 18 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง 

พระศรีปัญญาจารย์
ทีป่รึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส

พระศรีธรรมประสาธน์ 
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดจรณาราม 

1

๒๑



โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง 

คณะสงฆ์จังหวัดพัทลงุ

คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุต

คณะสงฆ์อ ำเภอเมืองพัทลุง คณะสงฆ์อ ำเภอเมืองพัทลุง-ควนขนุน

คณะสงฆ์อ ำเภอกงหรำ คณะสงฆ์อ ำเภอเขำชัยสน-ปำกพะยูน

คณะสงฆ์อ ำเภอเขำชัยสน

คณะสงฆ์อ ำเภอควนขนุน

คณะสงฆ์อ ำเภอตะโหมด

คณะสงฆ์อ ำเภอปำกพะยูน

คณะสงฆ์อ ำเภอป่ำบอน

คณะสงฆ์อ ำเภอป่ำพะยอม

คณะสงฆ์อ ำเภอศรีบรรพต

คณะสงฆ์อ ำเภอบำงแก้ว

คณะสงฆ์อ ำเภอศรีนครินทร์

2

๒๒

คณะสงฆ์อ ำเภอบำงแก้ว



โครงสร้างพระสังฆาธิการระดับจังหวัด/อ าเภอ 

คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย

พระมหาเชยศักด์ิ สุนฺทรธมฺโม
เจ้าคณะอ าเภอควนขนุน

พระครูขันตยาภิวัฒน์
เจ้าคณะอ าเภอปากพะยูน

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช
เจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง

พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปญโญ
เจ้าคณะอ าเภอป่าพะยอม

พระครูปลัดวรธรรมวฒัน์
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

พระครูขันติธรรมานันท์
เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว

พระครูวิจิตรคณานุกูล
เจ้าคณะอ าเภอกงหรา

พระครูอุดมสุวรรณสถิต
เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน

พระครูสุนทรกิจจานุโยค
เจ้าคณะอ าเภอตะโหมด

พระครูสิริสุตคุณ
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

พระครูกาแก้ว
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 1

พระครูสุตธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะอ าเภอศรีนครินทร์

พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต
เจ้าคณะอ าเภอป่าบอน

พระครูปริยัติอัมพวาทร
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 2

พระครูสุธรรมวัฒน์
เจ้าคณะอ าเภอศรีบรรพต

3

๒๓

พระครูศาสนกิจจาทร
รองเจ้าคณะอ าเภอเควนขนุน



โครงสร้างพระสังฆาธิการระดับจังหวัด/อ าเภอ 

คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุต

พระครูอุดมปัญญาคุณ
เจ้าคณะอ าเภอเมืองพัทลุง-ควนขนุน (ธ)

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธรรมยุต)

พระครูสุภัทรศาสนกร
เจ้าคณะอ าเภอบางแก้ว (ธ)

พระครูสังฆรักษ์สาวิทย์ อธิโชโต 
เจ้าคณะอ าเภอเขาชัยสน-ปากพะยูน (ธ)

4

๒๔



ข้อมูลจ านวนพระสังฆาธิการระดบัเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาส

ที่ อ าเภอ

จ านวนพระสังฆาธิการในปกครองคณะสงฆ์ 

มหำนิกำย ธรรมยุต รวมทั้งสิ้น

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

1 เมืองพัทลุง ๑/๒ ๙ 63 ๑ 1 4 8๑

2 กงหรำ ๑ 1 8 - - - ๑๐

3 เขำชัยสน 1 3 2๘ - 1 3 3๖

4 ควนขนุน ๑/๑ ๖ 4๒ - - 1 5๑

5 ตะโหมด 1 1 6 - - - 8

6 ปำกพะยูน 1 5 26 - ๑ ๔ 3๗

7 ป่ำบอน 1 2 ๑๙ - - - 2๒

8 ป่ำพะยอม ๑ 1 10 - - - 1๒

9 ศรีบรรพต ๑ 1 7 - - - ๙

10 บำงแก้ว 1 2 10 ๑ - 5 1๙

11 ศรีนครินทร์ 1 2 12 - - - 15

รวม 1๑/๓ 3๓ 23๑ ๒ 3 1๗ 30๐

5

๒๕



รายนามพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลงุ
สังกัดมหานิกาย

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18
1. พระเทพวิริยำภรณ์ วัดคูหำสวรรค์ พระอำรำมหลวง
2. พระเทพปริยัติคุณ วัดคูหำสวรรค์ พระอำรำมหลวง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
1. พระศรีปัญญำจำรย์ วัดอินทรำวำส อ.เมืองพัทลุง

 เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ/รองเจ้าคณะอ าเภอ
1. เจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง : พระครูสิริสุตคุณ วัดอัมพวนำรำม อ.เมืองพัทลุง
2. เจ้ำคณะอ ำเภอเมืองพัทลุง : พระครูวิจิตรธรรมวิภัช  วัดจินตำวำส อ.เมืองพัทลุง
3. เจ้ำคณะอ ำเภอควนขนุน :พระมหำเชยศักดิ์ สุนฺทรธมโฺม วัดสุนทรำวำส อ.ควนขนุน
4. เจ้ำคณะอ ำเภอกงหรำ : พระครูวิจิตรคณำนุกูล วัดหัวหมอน อ.เมืองพัทลุง
5. รก.เจ้ำคณะอ ำเภอป่ำพะยอม : พระมหำบุญฤกษ์ ฐิตปญโญ วัดเขำโพรกเพลง อ.ควนขนุน
6. เจ้ำคณะอ ำเภอศรีบรรพต : พระครูสุธรรมวัฒน์ วัดพิกุลทอง อ.ควนขนุน
7. เจ้ำคณะอ ำเภอตะโหมด : พระครูสุนทรกิจจำนุโยค วัดตะโหมด อ.ตะโหมด
8. เจ้ำคณะอ ำเภอบำงแก้ว : พระครูขันติธรรมำนันท์ วัดห้วยเนียง อ.บำงแก้ว
9. เจ้ำคณะอ ำเภอปำกพะยูน : พระครูขันตยำภิวัฒน์ วัดดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน
10. รก.เจ้ำคณะอ ำเภอเขำชัยสน : พระครูอุดมสุวรรณสถิต วัดสุวรรณประดิษฐำรำม อ.เขำชัยสน
11. เจ้ำคณะอ ำเภอศรีนครินทร์ : พระครูสุตธรรมำภิรักษ์ วัดล ำกะ อ.ศรีนครินทร์
12. เจ้ำคณะอ ำเภอป่ำบอน : พระมหำสมบัติ ธมฺมโชโต วัดหลักสิบ อ.ป่ำบอน 
13. รองเจ้ำคณะอ ำเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 1  : พระครูกำแก้ว วัดโคกชะงำย อ.เมืองพัทลุง
14. รองเจ้ำคณะอ ำเภอเมืองพัทลุง รูปที่ 2 : พระครูปริยัติอัมพวำทร วัดอัมพวนำรำม อ.เมืองพัทลุง

เจ้าคณะต าบล
อ าเภอเมืองพัทลุง

1. เจ้ำคณะต ำบลท่ำแค : พระครูสิรินิติสำร วัดท่ำแค ต.ท่ำมิหร ำ 
2. เจ้ำคณะต ำบลควนมะพร้ำว : พระครูกวีวรำภรณ์ วัดบ้ำนสวน ต.ควนมะพร้ำว 
3. เจ้ำคณะต ำบลนำโหนด : พระครูอุดมสังฆคุณ วัดศำลำไม้ไผ่ ต.ท่ำแค 
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4. เจ้ำคณะต ำบลท่ำมิหร ำ : พระครูพิสิฐพัฒนคุณ วัดอภยำรำม ต.ท่ำแค 
5. เจ้ำคณะต ำบลชัยบุรี : พระครพิูสิฐวรธัช วัดเขำ ต.ชัยบุรี
6. เจ้ำคณะต ำบลต ำนำน : พระครูสุมนศำสนำทร วัดทุ่งลำน ต.ต ำนำน 
7. เจ้ำคณะต ำบลล ำป ำ : พระครูนิยมวิหำรธรรม วัดวิหำรเบิก ต.ล ำป ำ 
8. เจ้ำคณะต ำบลคูหำสวรรค์ : พระครูศรกีันตศีลำลังกำร  วัดนิโครธำรำม ต.คูหำสวรรค์ 
9. เจ้ำคณะต ำบลปรำงหมู่ : พระครูศรีรัตนชัย วัดปรำงค์ชัย ต.ปรำงหมู่

อ าเภอกงหรา
1. เจ้ำคณะต ำบลกงหรำ : พระครูสุตธรรมวิภัช  วัดพังก่ิง ต.สมหวัง

อ าเภอเขาชัยสน
1. เจ้ำคณะต ำบลเขำชัยสน : พระครูชยำนุกิจโกศล วัดโคกพญำ ต.เขำชัยสน
2. เจ้ำคณะต ำบลหำนโพธิ์ : พระครูอุดมสุวรรณสถิต วัดสุวรรณประดิษฐำรำม ต.เขำชัยสน
3. เจ้ำคณะต ำบลควนขนุน : พระมหำนพสิน เขมธมฺโม วัดบรรพตพินิต ต.เขำชัยสน

อ าเภอควนขนุน
1. เจ้ำคณะต ำบลทะเลน้อย : พระครูกำชำด วัดประดู่หอม ต.ทะเลน้อย
2. เจ้ำคณะต ำบลพนมวังก์ : พระครูศำสนกิจจำทร วัดลำนแซะ ต.นำขยำด
3. เจ้ำคณะต ำบลชะมวง : พระครูวิจิตรกิจจำภรณ์ วัดโคกโดน ต.โตนดด้วน
4. เจ้ำคณะต ำบลนำขยำด : พระครูกิตตธิรรมำวุธ วัดท้ำยวัง ต.ชะมวง
5. เจ้ำคณะต ำบลมะกอกเหนือ : พระครูโสภณกิตยำทร วัดภูเขำทอง ต.มะกอกเหนือ
6. เจ้ำคณะต ำบลปันแต : พระครูปลัดประสิทธิ์ ปสฏโฐ วัดทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย

อ าเภอตะโหมด
1. เจ้ำคณะต ำบลตะโหมด : พระครูประยุตธรรมธัช วัดตะโหมด ต.ตะโหมด

อ าเภอบางแก้ว
1.เจ้ำคณะต ำบลนำปะขอ : พระครูนิวิฐสุวรรณกำร วัดช่ำงทอง ต.นำปะขอ
2.เจ้ำคณะต ำบลท่ำมะเดื่อ : พระครูรังสีธรรมโสภิต วัดลอน ต.โคกสัก
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อ าเภอปากพะยูน
1.เจ้ำคณะต ำบลเกำะนำงค ำ : พระครูสุวัฒน์ปิยคุณ วัดสุภำษติำรำม ต.เกำะนำงค ำ
2.เจ้ำคณะต ำบลปำกพะยูน : พระครูประโชติสิรธรรม วัดหัวควนตก ต.ดอนประดู่
3.เจ้ำคณะต ำบลดอนประดู่ : พระครูประภัศร์ธรรมวำที วัดหัวเตย ต.ดอนทรำย
4.เจ้ำคณะต ำบลดอนหำรเทำ : พระครูอดุลธรรมโชติ วัดห้วยเรือ ต.หำรเทำ
5.เจ้ำคณะต ำบลฝำละมี : พระครูสถิตนรธรรม วัดควนนำงพิมพ์ ต.ฝำละมี

อ าเภอป่าบอน
1.เจ้ำคณะต ำบลโคกทรำย : พระครูรัตนศีลคุณ วัดควนแสวง ต.โคกทรำย
2.เจ้ำคณะต ำบลป่ำบอน : พระครูวิสุทธิธรรมวัชร์ วัดป่ำบอนต่ ำ ต.ป่ำบอน

อ าเภอป่าพะยอม
1.เจ้ำคณะต ำบลป่ำพะยอม : พระครูสุตกิจจำทร วัดลำนข่อย ต.ลำนข่อย

อ าเภอศรีนครินทร์
1.เจ้ำคณะต ำบลบ้ำนนำ : พระครูสุธรรมวัตร วัดทุ่งยำว ต.ชุมพล
2.เจ้ำคณะต ำบลล ำสินธุ์ : พระปลัดส ำเริง ฐิตญำโณ วัดปุณณำวำส ต.บ้ำนนำ

อ าเภอศรีบรรพต
1.เจ้ำคณะต ำบลศรีบรรพต : พระครูบรรพตบุญญำกร วัดถ้ ำ ต.เขำปู่

สังกัดธรรมยุต
เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ าเภอ

1. เจ้ำคณะจังหวัดพัทลุง (ธ) : พระศรีธรรมประสำธน์ วัดจรณำรำม อ.เขำชัยสน 
2. เจ้ำคณะอ ำเภอเมือง-ควนขนุน (ธ)  : พระครูอุดมปัญญำคุณ วัดควนพนำงตุง  อ.ควนขนุน
3. เจ้ำคณะอ ำเภอบำงแก้ว (ธ) : พระครูสุภัทรศำสนกร  วัดปัณณำรำม อ.บำงแก้ว 
4. เจ้ำคณะอ ำเภอเขำชัยสน – ปำกพะยูน (ธ) : พระครูสังฆรักษ์สำวิทย์ อธิโชโต วัดท่ำมะเดื่อ อ.บำงแก้ว
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อ าเภอเมืองพัทลุง
1. เจ้ำคณะต ำบลคูหำสวรรค์(ธ) : พระครูพิศำลธรรมภัชน์ วัดภูผำภิมุข ต.คูหำสวรรค์

อ าเภอเขาชัยสน
1. เจ้ำคณะต ำบลเขำชัยสน (ธ) : พระปลัดพงษศ์ักดิ์ ธีรว โส วัดหัวเขำชัยสน ต.เขำชัยสน

อ าเภอปากพะยูน
1. เจ้ำคณะต ำบลท่ำมะเดื่อ (ธ) : พระครูมงคลวัฒน์ วัดบำงแก้วผดุงธรรม ต.ท่ำมะเดื่อ
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หมายเหตุ : เป็นจ านวนพระภิกษุ สามเณรท่ีมีอายุ ๑ พรรษา ข้ึนไปและอยู่ในระบบฐานข้อมูลของส 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

๑.๔ ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา



ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านศาสนสถาน
วัดในปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพัทลงุ จ าแนกตามสังกัด

 วัดรำษฎร์ จ ำนวน 248 วัด และพระอำรำมหลวง จ ำนวน 1 วัด

ที่ อ าเภอ สังกัดมหานิกาย สังกัดธรรมยุต รวม

1 เมืองพัทลุง 6๔ 4 6๘

2 ควนขนุน 42 1 43

3 ปำกพะยูน 26 4 30

4 เขำชัยสน 28 3 31

5 ป่ำบอน 19 0 19

6 บำงแก้ว 10 5 15

7 ศรีนครินทร์ 12 0 12

8 ป่ำพะยอม 10 0 10

9 กงหรำ 8 0 8

10 ตะโหมด 6 0 6

11 ศรีบรรพต 7 0 7

รวม 23๒ 17 24๙
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อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

 อุทยานการศึกษาในวัด จ านวน ๓ วัด
1. วัดควนพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2560)
2. วัดหัวเตย อ ำเภอปำกพะยูน (เมื่อ พ.ศ.2561)
๓. วัดเขำแดงตะวันออก อ ำเภอเมืองพัทลุง (เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓)

 วัดพัฒนาตัวอย่าง จ านวน  1๒  วัด
1. วัดประดู่หอม อ ำเภอเมืองพัทลุง (เมื่อ พ.ศ.2535)
2. วัดวัดป่ำลิไลยก์ อ ำเภอเมืองพัทลุง (เมื่อ พ.ศ.2540)
3. วัดบ้ำนสวน อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2560)
4. วัดพิกุลทอง อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.2561)
5. วัดหำรเทำ อ ำเภอปำกพะยูน (เมื่อ พ.ศ.2515-2518)
6. วัดนำปะขอ อ ำเภอบำงแก้ว (เมื่อ พ.ศ.2534)
7. วัดอุดมวรำรำม อ ำเภอเขำชัยสน (เมื่อ พ.ศ.2534) 
8. วัดโพธิญำณวรำรำม อ ำเภอเขำชัยสน (เมื่อ พ.ศ.2543)
9. วัดพระบรมธำตุเจดีย์เขียนบำงแก้ว อ ำเภอเขำชัยสน (เมื่อ พ.ศ.2533)
10. วัดสมหวัง อ ำเภอกงหรำ (เมื่อ พ.ศ.2533)
11. วัดถ้ ำ อ ำเภอศรีบรรพต (เมื่อ พ.ศ.2538)
๑๒. วัดหัวเตย อ ำเภอปำกพะยูน (เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓)
๑๓.วัดควนพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔)
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 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 1๒ วัด

1. วัดคูหำสวรรค์ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองพัทลุง  (เมื่อ พ.ศ.2516-2535)
2. วัดภูผำภิมุข อ ำเภอเมืองพัทลุง  (เมื่อ พ.ศ.2547)
3. วัดทุ่งลำน อ ำเภอเมืองพัทลุง  (เมื่อ พ.ศ.2541)
4. วัดสุวรรณวิชัย อ ำเภอควนขนุน   (เมื่อ พ.ศ.2540)
5. วัดลำนแซะ อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2556)
6. วัดป่ำตอ อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2551)
7. วัดสุนทรำวำส อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2561)
8. วัดดอนศำลำ อ ำเภอควนขนุน  (เมื่อ พ.ศ.2560)
9. วัดรัตนวรำรำม อ ำเภอบำงแก้ว  (เมื่อ พ.ศ.2531)
10.วัดตะโหมด  อ ำเภอตะโหมด  (เมื่อ พ.ศ.2530)
11.วัดท่ำลำด อ ำเภอเขำชัยสน  (เมื่อ พ.ศ.2539)
๑๒.วัดบ้ำนสวน อ ำเภอควนขนุน (เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓)

โครงการสวนสมุนไพรในวัด
วัดที่เข้าร่วมโครงการสวนสมนุไพรในวัด จ านวน  5 วัด

1. วัดพังดำน ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน
2. วัดเขำโพรกเพลง ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน
3. วัดเขำแดงตะวันออก ต ำบลพญำขัน อ ำเภอเมืองพัทลุง
4. วัดควนแพรกหำ ต ำบลแพรกหำ อ ำเภอควนขนุน
5. วัดป่ำลิไลยก์ ต ำบลล ำป ำ อ ำเภอเมืองพัทลุง
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ศาสนสมบัตกิลาง/วัดร้าง

รายการ วัด แปลง ไร่ งาน วา

วัดร้ำงที่ข้ึนทะเบียน 51 57 410 2 36.90

เอกสำรสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน 36 39 288 3 50.90

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

เอกสำรสิทธิ์ที่ดินเป็น สค.1 6 6 31 3 5.0

ยังไม่ออกเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน 0 0 0 0 0

ด ำเนินกำรจัดประโยชน์ 3๘ 4๓ 31๓ 1 12.02
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ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านศาสนศึกษา
ข้อมูลส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  

มีจ ำนวน 2 ส ำนักเรียน 
1. ส ำนักเรียนคณะจังหวัดมหำนิกำย
2. ส ำนักเรียนคณะจังหวัดธรรมยุต

ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
มีจ ำนวน 1 โรงเรียน 

1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบำลี ประจ ำจังหวัด (วัดคูหำสวรรค)์
ข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์

มจี ำนวน 5 อัตรำ 

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด อ าเภอ ปีท่ี
แต่งตั้ง

น.ธ. ป.ธ
.

สำมัญ

1 พระครูสิริสุตคุณ เอก 5 พธ.บ. อัมพวนำรำม เมืองพัทลุง 2561

2 พระครูกำแก้ว เอก 5 M.A. โคกชะงำย เมืองพัทลุง 2561

3 พระมหำปรีชำ ภูริภทโฺท เอก 4 - คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง 2561

4 พระศรีธรรมประสำธน์ เอก 7 ร.บ. จรณำรำม เขำชัยสน 2561

5 พระครูปริยัติอัมพวำทร เอก 5 พธ.ม. อัมพวนำรำม เมืองพัทลุง 2563
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ข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี
ครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม มีจ ำนวน 1๗ อัตรำ และครูสอนพระปริยัติธรรม  

แผนกบำลี  มีจ ำนวน ๕ อัตรำ

ที่ ครูแผนกธรรม                    
(ชื่อ-ฉายา)

วิทยฐานะ วัด อ าเภอ อบรม
เมื่อ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูอำคมสิทธิเวช เอก - ขันประชำสรรค์ ศรีนครินทร์ 2551

2 พระครูปัญญำรัตนำธำร เอก - ควนปริง ควนขนุน 2551

3 พระมหำจเร ปญฺญำธโร เอก 4 คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง 2554

4 พระมหำสรำวุฒิ สรำวุฑฺโฒ เอก 4 คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง 2561

5 พระครูสมุห์จิรำยุทธ จิรำยุทฺโธ เอก - ควนแร่ เมืองพัทลุง 2552

6 พระปลัดบุญเชิด อำทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด 2559

7 พระครูสมุห์ประเทือง ฐำนิสฺสโร เอก - ต ำนำน เมืองพัทลุง 2557

8 พระครูปลัดประสิทธิ์ ปสฎโฐ เอก 3 ทะเลน้อย ควนขนุน 2551

9 พระครูศรรีัตนชัย เอก 6 ปรำงค์ชัย เมืองพัทลุง 2558

10 พระปลัดส ำเริง ฐิตญำโณ เอก - ปุณณำวำส ศรีนครินทร์ 2558

11 พระครูสธุรรมวัฒน์ เอก - พิกุลทอง ควนขนุน 2551

12 พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ เอก 1-2 ควนปริง ควนขนุน 2551
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ข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี

ที่ ครูแผนกธรรม                    
(ชื่อ-ฉายา)

วิทยฐานะ วัด อ าเภอ อบรม
เมื่อ

น.ธ. ป.ธ.

13 พระอธิกำรมรกต อคฺคปญฺโญ เอก 1-2 ไร่เหนือ กงหรำ 2561

14 พระปลัดทวีศักดิ์ ชุติมนโฺต เอก - ห้วยเนียง บำงแก้ว 2558

15 พระครูประภัศร์ธรรมวำที เอก - หัวเตย ปำกพะยูน 2551

16 พระครูพิสิฐพัฒนคุณ เอก - อภยำรำม เมืองพัทลุง 2551

17 พระครูพิศำลธรรมภัชน์ เอก - ภูผำภิมุข (ธ) เมืองพัทลุง 2551

ที่ ครูแผนกบาลี                    
(ชื่อ-ฉายา)

วิทยฐานะ วัด อ าเภอ อบรม
เมื่อ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระมหำพงษพั์นธ์ ว สพนฺโธ เอก 6 คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง 2538

2 พระมหำสุวรรณ อธิวโร เอก 7 คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง 2543

3 พระมหำศักดิ์ศรี สิริธมโฺม เอก 5 ดอนศำลำ ควนขนุน 2553

4 พระครูสุตธรรมำภิรักษ์ เอก 4 ล ำกะ ศรีนครินทร์ 2542

5 พระมหำจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน เอก 7,พธ.บ. ชำยคลอง เมืองพัทลุง 2561
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ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา : ด้านการเผยแผ่
ข้อมูลพระจริยานิเทศก์

มีจ ำนวน  2  รูป  : 
1. พระครูกวีวรำภรณ์ วัดบ้ำนสวน อ.เมืองพัทลุง
2. พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์ วัดคูหำสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง

ข้อมูลพระบัณฑิตเผยแผ่
มีจ ำนวน  3  รูป 

1. พระครูสุตธรรมำภิรักษ์ วัดล ำกะ อ.ศรีนครินทร์
2. พระครูโสภณกิตยำทร วัดภูเขำทอง อ.ควนขนุน
3. พระครูสุตธรรมวิภัช วัดพังกิ่ง อ.กงหรำ

ข้อมูลพระธรรมทูต
มีจ ำนวน  46  รูป  :

พระธรรมทูต ฝ่ำยบริหำรของศูนย์งำนพระธรรมทูต สำยท่ี 9 จังหวัดพัทลุง  มีจ ำนวน 5 รูป
ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด ต าแหน่งทาง

ปกครอง
น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูสิริสุตคุณ เอก 5 อัมพวนำรำม จจ.พัทลุง

2 พระศรีธรรมประสำธน์ เอก 7 จรณำรำม จจ.พัทลุง(ธ)

3 พระครูปริยัติอัมพวำทร เอก 5 อัมพวนำรำม รองเจ้ำคณะ
อ ำเภอเมืองพัทลุง
รูปที่ ๒

4 พระครูสิรธรรมำนุยุต เอก 4 หัวหมอน ผจร.วัดหัวหมอน

5 พระมหำผกำโชค สุวฑฺฒโน เอก 3 อัมพวนำรำม -
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พระธรรมทูต ฝ่ายบริหารของหน่วยก ากับงานพระธรรมทูต สายที่ 9 จังหวัดพัทลุง   
มีจ ำนวน ๑๒ รูป    

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด ต าแหน่ง

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เอก - จินตำวำส หน.อ.เมืองพัทลุง

2 พระครูสุตธรรมำภิรักษ์ เอก 4 ล ำกะ หน.อ.ศรีนครินทร์

3 พระมหำเชยศักดิ์ สุนทรธมฺโม เอก 7 สุนทรำวำส หน.อ.ควนขนุน

4 พระครูอุดมปัญญำคุณ เอก - ควนพนำงตุง รหน.อ.ควนขนุน

5 พระครูอุดมสุวรรณสถิต เอก - สุวรรณประดิษฐำรำม หน.อ.เขำชัยสน

6 พระครูขันตยำภิวัฒน์ เอก - ดอนประดู่ หน.อ.ปำกพะยูน

7 พระมหำสมบัติ ธมฺมโชโต เอก 6 หลักสิบ หน.อ.ป่ำบอน

8 พระครูขันติธรรมำนันท์ เอก - ห้วยเนียง หน.อ.บำงแก้ว

9 พระครูสุนทรกิจจำนุโยค เอก - ตะโหมด หน.อ.ตะโหมด

10 พระครูวิจิตรคณำนุกูล เอก - หัวหมอน หน.อ.กงหรำ

11 พระครูสุธรรมวัฒน์ เอก - พิกุลทอง หน.อ.ควนขนุน

12 พระมหำบุญฤกษ์ ฐิตปุญโญ เอก 9 เขำโพรกเพลง หน.อ.ป่ำพะยอม
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พระธรรมทูต ฝ่ายปฏิบัติการ  สายที่ 9 จังหวัดพัทลุง   มีจ านวน  2๕  รูป       

ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด อ าเภอ

น.ธ. ป.ธ.

1 พระครูกวีวรำภรณ์ เอก 4 บ้ำนสวน เมืองพัทลุง

2 พระปลัดสมพงค์ ปิยธมโฺม เอก 1-2 สุวรรณวิหำรน้อย เมืองพัทลุง

3 พระครูสุมนศำสนำทร เอก - ทุ่งลำน เมืองพัทลุง

4 พระครูสมุห์จิรำยุทธ จิรำยุทฺโธ เอก - ควนแร่ เมืองพัทลุง

5 พระครูอุดมสังฆคุณ เอก - ศำลำไม้ไผ่ เมืองพัทลุง

6 พระสมุห์อุทัย สนฺติสุโข เอก - ควนอินทรน์ิมิตร เมืองพัทลุง

7 พระครูใบฎีกำโกวิท โกวิโท เอก 1-2 บ้ำนสวน เมืองพัทลุง

8 พระมหำชวินท์ ชวนปญฺโญ เอก 4 อัมพวนำรำม เมืองพัทลุง

9 พระมหำสมชำย อินฺทสุวณฺโณ เอก 3 เขำแดงตะวันออก เมืองพัทลุง

10 พระครูสุตธรรมวิภัช เอก 3 พังก่ิง กงหรำ

11 พระครูวิจิตรกิจจำภรณ์ เอก - โคกโดน ควนขนุน

12 พระครูศำสนกิจจำทร เอก - ลำนแซะ ควนขนุน
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ที่ ชื่อ-ฉายา วิทยฐานะ วัด อ าเภอ

น.ธ. ป.ธ.

13 พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ เอก 4 ควนแพรกหำ ควนขนุน

14 พระครูประยุตธรรมธัช เอก - ตะโหมด ตะโหมด

15 พระอธิกำรสุจินต์ สหชฺโช เอก - โหล๊ะจันกระ ตะโหมด

16 พระปลัดบุญเชิด อำทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด

17 พระครูนิวิฐสุวรรณกำร เอก - ช่ำงทอง บำงแก้ว

18 พระครูประภัศร์ธรรมวำที เอก - หัวเตย ปำกพะยูน

19 พระครูประโชติสิรธรรม เอก - หัวควนตก ปำกพะยูน

20 พระครูรัตนศีลคุณ เอก - ควนแสวง ป่ำบอน

21 พระมหำธนัญกรณ์ จนฺทวณฺโณ เอก 3 หนองนก ป่ำบอน

22 พระครูวุฒิสำครธรรม เอก - โดนคลำน ป่ำพะยอม

23 พระปลัดส ำเริง ฐิตญำโณ เอก - ปุณณำวำส ศรีนครินทร์

24 พระใบฎีกำจตุพัฒน์ วณฺณธโร เอก - ถ้ ำ ศรีบรรพต

25 พระครูสังฆรักษ์ไตรรัตน์ โชติญำโณ เอก - คงหิต ศรีนครินทร์
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ข้อมูลส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
มีจ านวน 16 แห่ง 

แห่งที่ ส านักปฏิบัติธรรม ต าบล อ าเภอ

1 ป่ำลิไลยก์ ล ำป ำ เมืองพัทลุง

2 ถ้ ำสุมะโน บ้ำนนำ ศรีนครินทร์

3 ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม

4 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด

5 หัวเตย ดอนทรำย ปำกพะยูน

6 ทุ่งลำน ต ำนำน เมืองพัทลุง

7 หำรเทำ หำรเทำ ปำกพะยูน

8 ท่ำลำด ควนขนุน เขำชัยสน

9 รัตนวรำรำม ท่ำมะเดื่อ บำงแก้ว

10 บ้ำนสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน

11 พิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน

12 ลำนแซะ นำขยำด ควนขนุน

13 ควนแสวง โคกทรำย ป่ำบอน

14 กงหรำใหม่ กงหรำ กงหรำ

15 เขำแดงตก ปรำงหมู่ เมืองพัทลุง

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

ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

1 ท่ำแค ท่ำแค ท่ำแค เมืองพัทลุง

2 ท่ำมิหร ำ ควนอินทรน์ิมิตร ท่ำมิหร ำ เมืองพัทลุง

3 นำโหนด หัวหมอน นำโหนด เมืองพัทลุง

4 เขำเจียก เขำเจียก เขำเจียก เมืองพัทลุง

5 โคกชะงำย โคกมะม่วง โคกชะงำย เมืองพัทลุง

6 ควนมะพร้ำว บ้ำนสวน ควนมะพร้ำว เมืองพัทลุง

7 นำท่อม นำท่อม นำท่อม เมืองพัทลุง

8 ปรำงหมู่ ปรำงหมู่ใน ปรำงหมู่ เมืองพัทลุง

9 ล ำป ำ ป่ำลไิลยก์ ล ำป ำ เมืองพัทลุง

10 ต ำนำน โคกคีรี ต ำนำน เมืองพัทลุง

11 ชุมพล ทุ่งยำว ชุมพล ศรีนครินทร์

12 ล ำสินธุ์ คงหิต ล ำสินธุ์ ศรีนครินทร์

13 กงหรำ กงหรำใหม่ กงหรำ กงหรำ
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ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

14 มะกอกเหนือ บ้ำนสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน

15 โตนดด้วน ป่ำตอ โตนดด้วน ควนขนุน

16 ปันแต สุนทรำวำส ปันแต ควนขนุน

17 นำขยำด เขำโพรกเพลง นำขยำด ควนขนุน

18 ทะเลน้อย โคกศักดิ์ ทะเลน้อย ควนขนุน

19 ควนขนุน สุวรรณวิชัย ควนขนุน ควนขนุน

20 ตะแพน ตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต

21 ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม ป่ำพะยอม

22 ลำนข่อย ลำนข่อย ลำนข่อย ป่ำพะยอม

23 เกำะเต่ำ คลองใหญ่ เกำะเต่ำ ป่ำพะยอม

24 ป่ำบอน ป่ำบอนบน ป่ำบอน ป่ำบอน

25 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด

26 ควนขนุน ท่ำลำด ควนขนุน เขำชัยสน

27 โคกม่วง ควนยวน โคกม่วง เขำชัยสน

28 จองถนน พระบรมธำตุเจดีย์เขียน
บำงแก้ว

จองถนน เขำชัยสน

29 หำนโพธิ์ หำนโพธิ์ หำนโพธิ์ เขำชัยสน
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๔๔



ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

30 ดอนทรำย หัวเตย ดอนทรำย ปำกพะยูน

31 ดอนประดู่ ดอนประดู่ ดอนประดู่ ปำกพะยูน

32 ปำกพะยูน รัตนำรำม ปำกพะยูน ปำกพะยูน

33 เกำะหมำก บำงนำครำช เกำะหมำก ปำกพะยูน

34 หำรเทำ หำรเทำ หำรเทำ ปำกพะยูน

35 นำปะขอ นำปะขอ นำปะขอ บำงแก้ว

36 ท่ำมะเดื่อ รัตนวรำรำม ท่ำมะเดื่อ บำงแก้ว

37 ร่มเมือง กลำง ร่มเมือง เมืองพัทลุง

38 ชัยบุรี แจ้ง ชัยบุรี เมืองพัทลุง

39 พญำขัน เขำแดงตะวันออก พญำขัน เมืองพัทลุง

40 บ้ำนนำ บ้ำนนำ บ้ำนนำ ศรีนครินทร์

41 อ่ำงทอง ขัน อ่ำงทอง ศรีนครินทร์

42 เขำชัยสน โพธิญำณวรำรำม ควนขนุน เขำชัยสน

43 แหลมโตนด แหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน

44 ดอนทรำย หรังแคบ ดอนทรำย ควนขนุน

45 พนมวังก์ ทุ่งขึงหนัง พนมวังก์ ควนขนุน
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ที่ ชื่อหน่วย                              
อ.ป.ต.

ที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล

วัด ต าบล อ าเภอ

46 แพรกหำ ควนแพรกหำ แพรกหำ ควนขนุน

47 ชะมวง พิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน

48 เกำะนำงค ำ สุภำษติำรำม เกำะนำงค ำ ปำกพะยูน

49 ฝำละมี อัมพะวัน ฝำละมี ปำกพะยูน

50 คลองทรำยขำว ไร่เหนือ คลองทรำยขำว กงหรำ

51 สมหวัง สมหวัง สมหวัง กงหรำ

52 ชะรัด ควนขี้แรด ชะรัด กงหรำ

53 แม่ขรี แม่ขรีประชำรำม แม่ขรี ตะโหมด

54 เขำปู่ ถ้ ำ เขำปู่ ศรีบรรพต

55 โคกทรำย ควนแสวง โคกทรำย ป่ำบอน

56 หนองธง หนองนก หนองธง ป่ำบอน

57 ทุ่งนำรี ทุ่งนำรี ทุ่งนำรี ป่ำบอน

58 บ้ำนพร้ำว โดนคลำน บ้ำนพร้ำว ป่ำพะยอม

59 โคกสัก ห้วยเนียง โคกสัก บำงแก้ว

60 พนำงตุง ควนพนำงตุง พนำงตุง ควนขนุน

61 ท่ำมะเดื่อ ท่ำมะเดื่อ ท่ำมะเดื่อ บำงแก้ว

62 เขำชัยสน อุดมวรำรำม เขำชัยสน เขำชัยสน
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ข้อมูลพระวิปัสสนาจารย์
มีจ านวน 29 รูป

ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

1 พระครูสิริสุตคุณ อัมพวนำรำม เมืองพัทลุง

2 พระครูวิจิตรคณำนกุูล หัวหมอน เมืองพัทลุง

3 พระครูประโชติสิรธรรม หัวควนตก ปำกพะยูน

4 พระใบฎีกำจตุพัฒน์ วณฺณธโร ถ้ ำ ศรีบรรพต

5 พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ ควนแพรกหำ ควนขนุน

6 พระประสงค์ ปโมทโิต ตะโหมด ตะโหมด

7 พระชัย อธิมุตโฺต หัวเตย ปำกพะยูน

8 พระอธิกำรจิตรกร ภูริปญฺโญ หน้ำถ้ ำเขำพังอิฐ ควนขนุน

9 พระครูประภัศร์ธรรมวำที หัวเตย ปำกพะยูน

10 พระครูอดุลธรรมโชติ ห้วยเรือ ปำกพะยูน

11 พระกฤษดำ ธมฺมทีโป หัวเตย ปำกพะยูน

12 พระครูนิติธรรมวุฒิ ศุภศำตรำรำม เขำชัยสน

13 พระสมุห์ภูเมธ ภูมิปญโญ ห้วยลึก ปำกพะยูน

14 พระจิรพฤทธิ์ พลธมโฺม ท่ำลำด เขำชัยสน

15 พระทรงเกียรติ กิตฺติญำโณ ตะโหมด ตะโหมด

16 พระมหำวรวิทย์ ตนฺติปำโล วัง เมืองพัทลุง

27
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ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

17 พระอธิกำรอัคริษฏเดช รตินฺธโร ปำกสระ เมืองพัทลุง

18 พระครูใบฎีกำปรีชำ อุปสนโฺต โตนด บำงแก้ว

19 พระครูสถิตนรธรรม ควนนำงพิมพ์ ปำกพะยูน

20 พระสมุห์ปิยะ ปิยจิตฺโต ควนถบ เมืองพัทลุง

21 พระอธิกำรเจียร ยโสธโร ชุมแสง ปำกพะยูน

22 พระชัยมงคล ฐิตธมโฺม ท้ำยวัง ควนขนุน

23 พระสุชำติ ชำคโร ศรีสุคนธำวำส ศรีบรรพต

24 พระสมุห์แสงนรินทร์ ติสฺสโร ไทรพอน ปำกพะยูน

25 พระอ้ัน โกสโล สุนทรำวำส ควนขนุน

26 พระศรชัย กิตตฺิสำโร เขำ ชัยบุรี

27 พระพนอง สุรตฺตโน กุฏิภักดีสังวร เมืองพัทลุง

28 พระอ ำพล สุพโล ควนกรวด เมืองพัทลุง

29 พระสุริยัน สมฺปตฺโต แจ้ง เมืองพัทลุง
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ข้อมูลพระนักเทศน์
มีจ านวน 2๒ รูป

ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

1 พระครูสิริสุตคุณ อัมพวนำรำม เมืองพัทลุง

2 พระครูใบฏีกำโกวิท โกวิโท บ้ำนสวน เมืองพัทลุง

3 พระปลัดปรีชำ อโนมปญฺโญ หัวหมอน เมืองพัทลุง

4 พระมหำสมชำย อินฺทสุวณฺโณ เขำแดงตะวันออก เมืองพัทลุง

๕ พระมหำจเร ปญฺญำธโร คูหำสวรรค์ เมืองพัทลุง

๖ พระอธิเทพ วริทฺธิโก บ้ำนสวน เมืองพัทลุง

๗ พระมหำสหัส สิรวณฺโณ ควนมะพร้ำว เมืองพัทลุง

๘ พระครูปลัดภำณุมำศ อธิปฺปญฺโญ โพธิ์ต ำนำน เมืองพัทลุง

๙ พระอธิกำรสนอง ธมฺมำวุโธ นำท่อม เมืองพัทลุง

1๐ พระครูวิจิตรกิจจำภรณ์ ฐำนจำโร โคกโดน ควนขนุน

1๑ พระครูประโชติปัญญำคม โชติปญฺโญ ทุ่งขึงหนัง ควนขนุน

1๒ พระชัยมงคล ฐิตธมโฺม ท้ำยวัง ควนขนุน

๑๓ พระปลัดสุรชัย โชติโก พิกุลทอง ควนขนุน

14 พระเฉลิม คุณธำโร บ้ำนสวน ควนขนุน
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ที่ ชื่อ-ฉายา วัด อ าเภอ

15 พระสมุห์ไพบูลย์ กิตฺติกโร ควนพนำงตุง (ธ) ควนขนุน

16 พระครูประภัศร์ธรรมวำที ปภสฺสโร หัวเตย ปำกพะยูน

17 พระครูปลัดประสำน ฐิตสโล โรจนำรำม (ธ) ปำกพะยูน

18 พระมหำรัตนำพร ทีฆำยุโก ห้วยทรำย ป่ำบอน

19 พระมหำชลนรำดร อุชุจำโร โคกทรำย ป่ำบอน

20 พระครูขันตธิรรมำนันท์ ห้วยเนียง บำงแก้ว

21 พระปลัดจรัญ ชำตำสโภ คลองขุด เขำชัยสน

22 พระสมุห์ชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ ห้วยแตน เขำชัยสน
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1.5 การเงินการคลัง 
งบประมาณของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 256๕  

 

รายการ ได้รับจดัสรร ใช้จริง 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ ค่าสาธารณปูโภค 
- ค่าเช่าบา้น  

งบลงทุน  
- ไม่มี -  

งบอุดหนุน 
- เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ  
- เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัตธิรรมแผนกธรรม-บาล ี
- เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณว์ัดฯ  
- เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ 
- เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการฯ 
- เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 
- เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสงัขรณ์พระอารามหลวง 
- เงินอุดหนุนการจัดงานวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
- เงินอุดหนุนส านักปฏบิัติธรรม 
- เงินอุดหนุนสมทบการจัดสรา้งอาคารปฏิบตัิธรรม 
- เงินอุดหนุนส านักงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ 
- เงินอุดหนุนพระวนิยาธิการ 
- เงินอุดหนุนการด าเนนิงานพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ ่
- เงินอุดหนุนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองฯ 
- เงินอุดหนุนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- เงินอุดหนุนการด าเนนิงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- เงินอุดหนุนวัดพฒันาตัวอย่างทีม่ีผลงานดีเด่น 
- เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 
- เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยสนันสนนุวดัที่ฌาปนกิจศพโควิด 
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1.6 การวิเคราะห์ภาวะและศักยภาพการศาสนาจังหวัดพัทลุง 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์มุง่มั่นที่จะพัฒนางานอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. บุคลากรผู้ปฏบิัติงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏบิัติงาน 
และมีวิสัยทัศน ์
3. องค์กรมีความเป็นเอกเทศและความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ เทคโนโลยีสารเทศ 
4. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. น าความคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่มา
ปรับใช้ในเชงิปฏิบตั ิ
 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 
2. งบประมาณส าหรับการประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอ 
3. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอกับบุคลากร 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีวัดและพุทธศาสนสถานที่มศีิลปกรรมเก่าแก่โดดเด่น
สวยงามและทรงคุณคา่ 
2. จังหวัดให้ความส าคัญต่อวัดและสนบัสนุน ส่งเสริม 
ท านบุ ารุงพระพุทธศาสนา 
3. มีองค์กรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยา่งหลากหลาย 
4. มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
5. มีวัดที่มีชื่อเสียงในหลายๆ ดา้นเปน็ที่รู้จักในหมู่
นักท่องเที่ยว 
6. มีบุคลากรภายนอกทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้
ความสามารถ มีชื่อเสียงสนับสนุนกิจการของส านักงาน 
7. นโยบายการท่องเที่ยวเปน็อยู่ในกระแสการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา 
8. นโยบายรัฐบาลและมหาเถรสมาคมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและโครงการระดบัชาติ 
9. กระแสการเข้าวัด/ท าบุญ/ปฏิบัติธรรมอยู่ในความ
สนใจของพุทธศาสนิกชน 
10. กระแสความตื่นตัวในการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. นโยบายที่ท าให้วัดมีการตื่นตัวในการพฒันาวัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. สังคมวัตถุนิยมและความเจริญก้าวหน้าทางดา้น
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วท าให้พฤติกรรมของคน
เปลี่ยนแปลงไป 
2. ประชาชนให้ความส าคัญดา้นคุณธรรมจริยธรรมลด
น้อยลง 
3. ภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจในทุกระดับ 
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนบุกรุกที่ดินวัด/วัดรา้ง 
5. งบประมาณในการอุดหนุนบรูณะพัฒนาวัดไม่เพียงพอ
ต่อวัดที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
6. วัด/วัดร้างขาดเอกสารสิทธิทีด่ิน ท าให้ที่ดนิถูกบุกรุก 
7. พระภิกษุ – สามเณร บางวดัมีจ านวนน้อย 
8. พระภิกษุมีความเหลื่อมล้ าทางวุฒิการศึกษา 
9. การส่งเสริมและพัฒนาเก่ียวกับมรดกทาง
พระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไม่ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

1. ความเป็นมาของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ก าหนดว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า               
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง   
มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงได้ก าหนดทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์      
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
รวมทั้ง การบูรณาการในมิติพ้ืนที่กับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
และแผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน 
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายการด าเนินงาน  และคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ 2564 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน า
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์และน าไปสู่
วิสัยทัศน์ขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 256๕ 
 3.1 นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557  มีจานวน 11 ด้าน ดังนี้ 
  1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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  7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
       การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม 
  9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง 
       การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
       ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

      นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 นโยบายที่ 2  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 

และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการ
ฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมือง  ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

      นโยบายที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้ เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
         3.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
                ยุทธศาสตร์ชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
                 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ ศ 2560 2564) 

วิสัยทัศน์ : สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความ
ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่ น้อมน าและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น  ประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย  
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายส าคัญ จ านวน 6 เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 

1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม 

2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน  การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 

๕๕ 



 

5) มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 มีวิสัยทัศน์ คือ 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ 
  ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

           3.4 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 5 ปี  โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงน าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก าหนดล าดับ
ความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ  ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆและภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์
ส าคัญ” โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ  ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของ
ชาติ  และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการ
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวม และสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้
อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้
ประเทศมีเกียรติและ ศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความ
มุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะท าให้ค่านิยมหลักของชาติด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง 
 นโยบายดังกล่าว และแนวทาง สรุปสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

1. ค่านิยมหลักของชาติ โดยยึดถือตามค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ตามข้อเสนอของ
นายกรัฐมนตรี 
 2. ผลประโยชน์แห่งชาติ ประกอบด้วย 
  (1)  การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  
  (2)  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 

๕๖ 



 

 (3) การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 (4)  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลาง 
  พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (5)  ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 (6)  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานอาหาร 
 (7)  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ 
  สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 (8)  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม 
  อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 3. วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์    มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียน และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

4. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 9 ข้อ ที่ส าคัญ คือ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างส านึกคนในชาติให้มี            ความ
จงรักภักดีและธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน รวมถึงเพ่ือการสนับสนุนการสร้างความปรองดองในชาติ ตลอดจนให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย นอกจากนี้เพ่ือการเตรียมความพร้อมของชาติ การพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ และการอยู่ร่วมกับประเทศต่าง ๆ อย่างสันติ 
 5. นโยบายได้จัดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติ อันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยและผลกระทบต่อความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของชาติใน
ภาพรวม โดยแบ่งเป็นเกณฑ์ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 3 นโยบาย คือ 

 - เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 - สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 - ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 (2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ 

- จัดระบบบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
- สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุมคามข้ามชาติ 
- ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
- จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
- เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
- พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
- พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๕๗ 



 

 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี 9 ด้าน  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่าง
ทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 3. กตัญญู ต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10. รู้จักตนเองอยู่ ได้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย 
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง ๆ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

         3.5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ และ
รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕๘ 



 

 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีการก าหนดประเด็น  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี เพ่ือก ากับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ในเบื้องต้นก าหนดไว้ 28 แผนบูรณาการ คือ  
 (1) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
 (2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
 (4) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 (5) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 (6) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (7) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
 (8) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 (9) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
 (10) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 (11) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
 (12) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 (13) การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 (14) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 (15) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
 (16) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      (17) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
       (18) การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน  
 (19) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

 (20) การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 (21) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 (22) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (23) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 (24) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (25) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 (26) การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
 (27) การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (28) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

3.6 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลิก  
(1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549  
 

๕๙ 



 

     (2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556  

ข้อ 2 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินงานสนองงานคณะ
สงฆ์และรัฐ โดยการท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริม พัฒนางาน
พระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะ 
ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์  

 (3) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  

 (5) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา  
(7) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 

 (8) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (1) ส านักงานเลขานุการกรม 
   (2) กองพุทธศาสนศึกษา 
  (3) กองพุทธศาสนสถาน  
  (4) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   (5) ส านักงานพุทธมณฑล   
   (6) ส านักงานศาสนสมบัติ 
   (7) ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
 ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
ข้อ 4 ในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่หลัก ในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน รับผิดชอบงาน  ขึ้นตรง
ต่อผู้อ านวยการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
ส านักงาน 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 

๖๐ 



 

 ข้อ 5 ในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อท าหน้าที่หลัก ใน
การพัฒนาการบริหารของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงาน  ขึ้นตรงต่อ
ผู้อ านวยการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

         (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
ภายในส านักงาน  

         (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน  
         (3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 

และส่วนราชการในส านักงาน  
         (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
       ข้อ 6 ในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือท า

หน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ  การส่งเสริม  
คุ้มครองจริยธรรมในส านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ โดยมีอ านาจหน้าที่  

          (1) เสนอแนะแก่ผู้อ านวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในส านักงาน รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
ผู้อ านวยการ  
          (2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
          (3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
         (4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
         (5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        (6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในส านักงาน และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อผู้อ านวยการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
        (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
       ข้อ 7 ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
  (2)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงาน 
  (3)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ ราชการของส านักงาน และเผย แพร่กิจกรรม
ความก้าวหน้า ในงานด้านต่าง ๆ ของส านักงาน  
 (4)  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของส านักงาน 
  (5)  จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 

๖๑ 



 

  (6)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  

(7)  จัดท าและประสานแผนปฏิบัติงานของส านักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
แม่บทการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
โครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตาม
แผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด  

(8)  จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด 
และเป็นศูนย์ข้อมูลของส านักงาน 

(9)  ด าเนินการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานประสานราชการ 
 (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
 ข้อ 8 กองพุทธศาสนศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (1)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ 
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์ และการศึกษาอ่ืนที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  
 (2)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา วิเคราะห์
ทางวิชาการเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้  
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระปริยัตธิรรม 
 (4)  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการศึกษาทุกประเภท  
 (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  

 ข้อ 9 กองพุทธศาสนสถาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก และการขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุ อยู่จ าพรรษา การ
ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดท าทะเบียนวัด 

  (2)  ส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และแหล่ง
ท่องเที่ยว ของชุมชน 

  (3)  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคาร ศาสนสมบัติ 
ทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนา ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา  

 (4)  ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดิน การขอออกหนังสือส าคัญที่ดิน และการตรวจสอบค้นคว้า 
หลักฐานที่ดินของวัด วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง  

 (5)  ด าเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวินาศภัย การยกเว้นภาษีอากรเพ่ือการ
บูรณปฏิสังขรณ์ วัดที่ยกฐานะ และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  

 (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  

 ข้อ 10 กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

๖๒ 



 

 (1)  เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ติดตามประเมินผล  

 (2)  ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 (3)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานพุทธศาสนสัมพันธ์และประสานงานกับองค์การหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านพระพุทธศาสนา  
 (4)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
 (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากร 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 (7)  ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศและคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในต่างประเทศ รวมทั้งถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรม ใน
ประเทศไทย  
 (8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
 ข้อ 11 ส านักงานพุทธมณฑล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดูแล บ ารุง รักษา และบริหารกิจการ พุทธมณฑล  
 (2)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการจัดสร้างพุทธมณฑล 

และคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานที่คณะกรรมการอ านวยการจัดสร้างพุทธมณฑลแต่งตั้ง  
 (3)  จัดส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง

ทางพระพุทธศาสนา 
 (4)  ด าเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา  
 (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
 ข้อ 12 ส านักงานศาสนสมบัติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ 
และพัฒนารายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 (2)  ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 (3)  ควบคุม แนะน า และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด  
 (4)  ด าเนินการจัดเก็บรายได้และรักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามที่ได้รับ

มอบหมาย  
 (5)  รวบรวมข้อมูลในการจัดท างบประมาณและจัดหารายได้  ให้ เป็นไปตาม

งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ าปี  
 (6)  เป็นส านักงานนายทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 

 (7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  

 ข้อ 13 ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)  รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช 

๖๓ 



 

  (2)  รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถร-สมาคมแต่งตั้ง  
  (3)  รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ การขอพระราชทานสมณศักดิ์ 
การถวายนิตยภัต และการจัดท าทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการ 
  (4) ด าเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์ในการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย
ค าแนะน าแก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย 

 (5)  ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
 (6)  เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 (7)  จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ 
 (8)  บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนา 

แก่พระสังฆาธิการ  
 (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
  ข้อ 14  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือก าหนด
นโยบาย ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

 (2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน 
ในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  (3)  ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 

  (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

 (5)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ 
ด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายใน
จังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  

(6)  รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง 
คณะสงฆ์ ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

  (7)  ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรม ในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

  (8)  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงาน ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 (9)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 



 

 
 

ทิศทาง/สาระส าคัญภาพรวมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงยั่งยืน และสังคมด ารงศีลธรรมน าสันติสุข

อย่างยั้งยืน” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน 
     2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม     
 3. จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม      เผยแผท่ านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
    4. ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
    5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนาสู่องค์กรที่โดดเด่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมงานศาสนสงเคราะห์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ 

 
เป้าประสงค์ (GOAL) 
 1. สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน 
 2. พระสงฆ์มีความรู้ในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง  และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง
และมีความทันสมัยรวมทั้งมีความรู้เรื่องสังคม  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ 
 3. ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ท าให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
  4. เพ่ิมศาสนทายาทเพ่ือสืบสานพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
     5.  ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก     
     6. เพ่ิมมูลค่าศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด  
        7. จัดระบบองค์กรส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้
พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม 
 
 

๖๕ 



 

 
 
ค่านิยม (CORE VALUE)  
 ส่งเสริมพุทธธรรมน าชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี 

 ส่งเสริมพุทธธรรมน าชีวิต  หมายถึ ง การสนับสนุน  ส่งเสริมการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุขชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ด าเนินงานให้
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการ
และช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนอง  ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นสังคมหนึ่งที่ต้องการให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรมีกรอบคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือสร้างแรง
ศรัทธาองค์กร สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความสามัคคีร่วมกันปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ือให้มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติงานและการบริหารงานทุกระดับต้องอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ 
คือ การใช้หลักธรรมปฏิบัติ ในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง หรือระดับสูง ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดี (Good  Governance) 
  การปกครองและบริหารที่ดี ตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น  ผู้บริหารงานต้องมี “ประมุขศิลป์”   
คือ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี (Good  Leadership) อันเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ส าคัญ ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับให้สามารถปกครอง  และบริหารองค์กรที่ตนรับผิดชอบ  ให้ด าเนินไปถึงความ 
ส าเร็จอย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง และให้ถึงความเจริญ รุ่งเรือง และสันติสุข อย่างมั่นคง 
  คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น เป็นทั้งศาสตร์ (Science)  และศิลป์ (Arts) กล่าวคือ 
สามารถ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลอย่างมีระบบ (Systematic Study) จากพฤติกรรมและวิธีการปกครองการ
บริหาร องค์กรให้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงมาแล้ว ประมวลขึ้นเป็นหลัก หรือ ทฤษฎี (Theory) ตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  ส าหรับใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
ให้เกิด ประโยชน์แก่การปกครองการบริหารที่ดี (Good  Governance) กล่าวคือ ให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดีมีประ
สิทธิ ภาพสูงได้  เพราะเหตุนั้น  ประมุขศิลป์  คือ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดี จงึชื่อว่า เป็นศาสตร์ (Science) 
  นอกจากนี้ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น ยังเกิดจากการที่บุคคลได้เคยศึกษาหาความรู้  
ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็นผู้น าที่ดีมาแต่ก่อน คือ แต่อดีตกาล จนหล่อหลอม
บุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผู้น าที่ดี ปลูกฝัง เพ่ิมพูน อยู่ใน จิตสันดานยิ่งขึ้นต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ประมุข
ศิลป์ คือ คุณลักษณะของความเป็นผู้น าที่ดีเช่นนี้  ชื่อว่า เป็นศิลป์ (Arts)  ซึ่งก็คือ “บุญบารมี”  
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ นั้น  ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ 

 ๑. หลักการครองตน 
 ๒. หลักการครองงาน 
 ๓. หลักการครองคน 
 ๔. หลักธรรมาภิบาล 

๖๖ 



 

 
 

หลักการครองตน 
 หลักการครองตน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  คือ เป็นผู้มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี 
 ๑.๑ มีสุขภาพกายที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีท่วงท่ากิริยา รวมทั้งการแต่งกาย ที่สุภาพ 
เรียบร้อย ดีงาม สะอาด และดูสง่างามสมฐานะ 
 ๑.๒ มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่งาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา 
  ผู้มีศรัทธา หมายถึง เป็นผู้รู้จักศรัทธาบุคคล  และข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา  ไม่ลุ่มหลง งมงายใน
ที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง 
  ผู้มีศีล คือ ผู้ที่รู้จักส ารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติทางกาย และทางวาจา ให้เรียบร้อยดีงาม  
ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
  ผู้มีสุตะ คือ ผู้ได้เรียนรู้ทางวิชาการ  และได้ศึกษาค้นคว้าในวิชาชีพดี 
  ผู้มีจาคะ คือ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง  ไม่คับแคบ  รู้จักเสียสละ 
  ผู้มีวิริยะ คือ ผู้ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือในหน้าที่ รับผิดชอบ 
  ผู้มีสติ คือ ผู้รู้จัก ยับยั้ง ชั่งใจ  รู้จักคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ  ก่อนคิด พูด ท า 
  ผู้มีสมาธิ คือ ผู้มีจิตใจตั้งมั่น  ข่มกิเลสนิวรณ์ 
  ผู้มีปัญญา คือ ผู้มีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญ  ทางเสื่อมแห่งชีวิต  ตามท่ีเป็นจริง 
 ๒. ผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ คือ 
 ๑) เป็นผู้น่ารัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
 ๒) เป็นผู้น่าเคารพบูชา (ครุ) คือ เป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย  เป็นที่พ่ึงทางใจ 
 ๓) เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจ(ภาวนีโย) ด้วยว่าเป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว ควรแก่การยอมรับ
และยกย่องนับถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ 
 ๔) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รู้จักชี้แจง แนะน า ให้ผู้อ่ืน เข้าใจดี แจ่มแจ้ง  
เป็นที่ปรึกษาท่ีด ี
 ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอให้ค าแนะน า
ต่างๆ ได้ (วจนักขโม) 
 ๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซ้ึง หรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้ 
(คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
 ๗) ไม่ชักน าในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข) หรือ ไปในทางที่
เหลวไหลไร้สาระ หรือที่เป็นโทษ เป็นความทุกข์  เดือดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗ 



 

หลักการครองงาน 
 หลักการครองงาน  ประกอบด้วยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ได้แก่ 
 1.๑ ฉันทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ และทั้งจะต้องเอาใจ
ใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และเพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท ากิจการงาน และ มุ่งมั่นที่จะ
ท างานในหน้าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 1.๒ วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความอดทน ไม่ย่อ
ท้อต่อความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความส าเร็จ และความ
เจริญก้าวหน้าได ้
  1.๓ จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ที่จะท างานได้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ท า และมุ่งกระท างานอย่าง 
ต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จ ไม่ทอดทิ้งหรือวางธุระเสียกลางคัน ไม่เป็นคนจับจด หรือท างานแบบท าๆ หยุดๆ 
  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงานและ/หรือ ตรวจ
งาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน  เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการให้
กิจการงาน ทุกหน่วยด าเนินตามนโยบายและแผนงาน  ให้ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  1.๔ วิมังสา ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง และของ
ผู้น้อยหรือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาว่า ด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ได้ผลส าเร็จ หรือมี
ความคืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงไร มีอุปสรรคหรือปัญหาที่ควรได้รับการ ปรับปรุง
แก้ไขวิธีการท างาน  หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร ขั้นตอนนี้ เป็นการ
น าข้อมูลจากจากที่ได้ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห์ วิจัย  ให้ทราบเหตุผล ของ
ปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน  แล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  และปรับปรุงพัฒนาวิธี การ
ท างานให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ  ให้ถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปได ้
  อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ข้อ “วิมังสา” คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการท างาน ให้
ได้ผลดีนี้ กล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง จะเห็นมีข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะให้ได้ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกว่าข้ออ่ืนๆ อีก ที่ในวงวิชาการบริหารได้
ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว ได้แก่ 
  ก) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative) โครงการใหม่ๆ ที่ 
เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติและวิธีการท างานใหม่ๆ  ให้การปกครอง การบริหาร 
กิจการงานได้บังเกิดผลดี  มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
  ข) มีความคิดพัฒนา (Development)  คือ เป็นนักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ล้าหลัง หรือ
ข้อบกพร่องในการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

 ค) เป็นผู้มีส านึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง คือ          
มีส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมพูนศักยภาพ และส านึกในการสร้างฐานะ  
ของตนและมีส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  คือต่อครอบครัว ต่อองค์กรและหมู่คณะ ที่ตน
รับผิดชอบอยู่ และต่อสังคมประเทศชาติให้เจริญสันติสุข และมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านึกในหน้าที่ 
รับผิดชอบต่อสถาบันหลักทั้ง ๓ ของประเทศ ชาติไทยเรา คือ สถาบันชาติ ๑ สถาบันพระพุทธศาสนา ๑ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑ เพราะสถาบันหลักทั้ง ๓ นี้ หากสถาบันใดคลอนแคลน ไม่มั่นคง ไม่ว่า จะเป็นเพราะ
ถูกศัตรูภายใน และ/หรือ ศัตรูจากภายนอกรุกราน  ย่อมกระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอ่ืนๆ ของชาติไทยเรา  
ให้พลอยคลอนแคลนอ่อนแอไปด้วย 

๖๘ 



 

 ผู้น าที่ดี จึงย่อมต้องส าเหนียก และจักต้องมีความส านึก ในหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อสถาบัน
หลักทั้ง ๓ นี้ อย่างจริงใจ และจะต้องรับช่วยกันด าเนินการให้ความคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข บ ารุง รักษา อย่าง
เข้มแข็งจริงจัง และต่อเนื่อง ให้เกิดความเจริญและความสันติสุขอย่างมั่นคง ให้ได้ 

 ฆ) มีความมั่นใจตนเอง (Self  Confidence) สูง นี้หมายถึง มีความมั่นใจ โดยธรรม คือ มี
ความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์ และทั้งคุณธรรม คือ ความเป็นผู้มีศีล มีธรรมอัน
ตนได้ศึกษาอบรมมาดีแล้ว  มิใช่มีความม่ันใจอย่างผิดๆ ลอยๆ อย่างหลงตัวหลงตน  ทั้งๆ ที่แท้จริง ตนเองหาได้
มีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไม่ และจักต้องรู้จักแสดงความ มั่นใจ ในเวลาคิด พูด ท า  ให้เหมาะสมกับ    
กาละเทศะ บุคคล สถานที่  
 
หลักการครองคน 
 หลักการครองคน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อ “เหฏฐิมทิศ” มีเนื้อความว่า 
 “เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบื้องต่ า  เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา พึงบ ารุงบ่าว คือผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วย
สถาน ๕ คือ 
 ๑.๑ ด้วยการจัดงานให้ตามก าลัง  กล่าวคือ มอบหมายหน้าที่การงานให้ตามก าลังความรู้ สติปัญญา 
ความสามารถ (Put the right man on the right job - รู้จักใช้คนให้ถูกกับงาน) 
 ๑.๒ ด้วยการให้อาหารและบ าเหน็จรางวัล  กล่าวคือ เมื่อท าดี  ก็รู้จักยกย่องชมเชย  และ/หรือ 
สนับสนุน อุดหนุน ให้ได้รับบ าเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งตามสมควรแก่ฐานะ  เมื่อท าไม่ดี  ก็ให้ค า
ตักเตือน แนะน า สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น  ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตนให้ดีขึ้น  ก็ต้องต าหนิ  และมี
โทษตามกฎเกณฑ์  โดยชอบธรรม 
 ๑.๓ ด้วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์ สุกดิบของ ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา  ไม่เป็นผู้แล้งน้ าใจ คือไม่ปฏิบัติกับลูกน้อง  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 ๑.๔ ด้วยแจกของมีรสดีแปลกๆ ให้กิน หมายความว่า ให้รู้จักมีน้ าใจแบ่งปันของกิน ของใช้ดีๆ ให้
ลูกน้อง 
 ๑.๕ ด้วยปล่อยในสมัย คือ รู้จักให้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ลาพักผ่อนบ้าง 
  ส่วนบ่าว หรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เมื่อเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา  ท านุบ ารุงอย่างนี้
แล้ว  ก็พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ้านาย  ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน ๕  ตอบแทนด้วยเช่นกัน คือ 
  (๑) ลุกขึ้นท างานก่อนนาย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันขันแข็ง ควรมา
ท างานก่อนนาย หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็มาให้ทันเวลาท างานไม่มาสายกว่านาย หรือ สายกว่าเวลา
ท างานตามปกต ิ
  (๒) เลิกการท างานทีหลังนาย คือ ท างานด้วยความขยันขันแข็ง แม้เลิก ก็ควรเลิกทีหลังนาย 
หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลา ไม่หนีกลับก่อนเวลาเลิกงาน 
  (๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ คือ มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ไม่คดโกงนาย หรือผู้บังคับบัญชา 
ไม่คอร์รัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรม หรือเกินเหตุ 
  (๔) ท างานให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในการ 
ท างาน ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง 
  (๕) น าคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รู้จักน าคุณความดีของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ไปยกย่อง
สรรเสริญ ตามความเป็นจริง ในที่และโอกาสอันสมควร 

๖๙ 



 

  กล่าวโดยย่อ ผู้บังคับบัญชา กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  พึงปฏิบัติต่อกัน  ดังค านักปกครอง นัก
บริหารแต่โบราณกล่าวว่า “อยู่สูงให้นอนคว่ า  อยู่ต่ าให้นอนหงาย” 
  “อยู่สูงให้นอนคว่ า” หมายความว่า เป็นผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นผู้น าคน พึง ดูแล
เอาใจใส่ ท านุบ ารุง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องด้วยดี  คือด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า  
ตามที่กล่าวข้างต้นนี้  เพ่ือให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญก าลังใจในการสนองงานได้เต็มที่  อย่าให้
ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกท้อถอย ว่าท าดีสักเท่าใด ผู้ใหญ่ ก็ไม่เหลียวแล ดังค าโบราณท่าน
ว่า 
   มีปาก  ก็มีเปล่า  เหมือนเต่าหอย 
   เป็นผู้น้อย  แม้ท าดี  ไม่มีขลัง 
  หรืออย่าให้ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจว่า ผู้ใหญ่ไม่ ยุติธรรม  
มักเลือกปฏิบัติไม่เสมอกัน  ดังค าที่ว่า (เรา) ท างานทั้งวัน  ได้พันห้า (ส่วนคนอ่ืน) เดินไปเดินมา  ได้ห้าพัน 
  “อยู่ต่ าให้นอนหงาย” หมายความว่า ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ก็พึงปฏิบัติตน ต่อ
เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชาด้วยดี รับสนองงานท่านด้วยความยินดี ด้วยใจจริง และท างานด้วยความเข้มแข็ง 
ตามหลักธรรม คือ “เหฏฐิมทิศ” ดังที่กล่าวมาแล้ว 
 ๒. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดี ด้วยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ 
  พรหมวิหารธรรม  คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ๔ ประการ 
  (๑) เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุข 
  (๒) กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 
  (๓) มุทิตา คือ ความพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดี ไม่คิดอิจฉาริษยากัน 
  (๔) อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงซ่ึงความวิบัติ โดยที่เราก็ช่วยอะไร
ไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา ตามพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” 
  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ  คือ 
  (๑) ทาน รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน แก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ปัน 
  (๒) ปิยวาจา รู้จักเจรจาอ่อนหวาน คือ กล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
  (๓) อัตถจริยา รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
  (๔) สมานัตตตา เป็นผู้มีตนเสมอ คือ ไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี 
  คุณธรรม ๔ ประการนี้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืนไว้ได้ และยังความสมัคร สมาน
สามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างกันและกันด้วย หรือจะเรียกว่า เป็น“หลักธรรมมหาเสน่ห์” ก็ได้ 

หลักธรรมาภิบาล 
 หลักธรรมาภิบาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) คือ 
 1.๑ หลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท าการตัดสินใจ (Decision Making) และ
สั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่ออกตาม
กฎหมาย ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้องตามนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชาและได้รับความพึงพอใจจากชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 1.๒ หลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท ากิจการงาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสม ถูกกาละเทศะ 
บุคคล สังคม และสถานการณ์ (มีสัปปุริสธรรม) 
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  สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ  คือคนดีมีศีลธรรม  มี ๗ ประการ คือ 
  ๑. ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญ  และทางเสื่อม เป็นต้น 
  ๒. อัตถัญญุตา รู้จักผล ได้แก่ ปัญญารู้ผลที่เป็นมาแต่เหตุหรือปัจจัยให้เกิดผลต่างๆ ตามที่เป็นจริง 
  ๓. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตน ตามที่เป็นจริง  แล้ววาง
ตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ 
  ๔. มัตตัญญุต  รู้จักประมาณต  ปฏิบัติตน วางตน ให้เหมาะสมแก่ฐานะ  และรู้จัก ประมาณ
ในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่มีอยู่  และตามมีตามได้ 
  ๕. กาลัญญุต  รู้จักกาล คือ รู้จักเวลา หรือโอกาสที่ควร และไม่ควรพูด หรือกระท า การต่างๆ 
  ๖. ปริสัญญุต  รู้จักชุมชน ว่ามีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของหมู่ชนต่างๆ  เพ่ือให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 
  ๗. ปุคลัญญุตา  รู้จักบุคคล  ว่ามีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา และมีฐานะอย่างไร  
เพ่ือปฏิบัติตน หรือวางตน ให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา 
  1.๓ หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระท ากิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ 
ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ 
  1.๔ หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ด้วยความชอบธรรมบนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ตรงประเด็น และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคติ หรือล าเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลังเกรง 
และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัย 
ตัดสินใจ ให้ความเท่ียงธรรม 
 หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้  เมื่อกระจายเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส าหรับพระราชา มหากษัตริย์ ที่ทรง
ใช้ปกครองพระราชอาณาจักร  ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ชื่อว่า “ทศพิธราชธรรม” อันผู้ปกครอง/
ผู้บริหารประเทศชาติทุกระดับ  และแม้ผู้บริหารองค์กรอ่ืนๆ  พึงใช้ประกอบ การปฏิบัติงานของตน  ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  ได้เป็นอย่างดี 
 “ทศพิธราชธรรม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรา ได้ทรงถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการครองพระราชอาณาจักรให้พสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข เป็นที่ประจักษ์ตา ประจักษ์ใจแก่
ชนชาวโลกเสมอมานั้น มี ๑๐ ประการ ตามพระพุทธภาษิตดังต่อไปนี้ คือ 
 ๑) ทาน  การให้ 
 ๒) ศีล  การสังวรระวังกายและวาจา  ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ 
 ๓) ปริจจาคะ การเสียสละ 
 ๔) อาชชวะ ความซื่อตรง 
 ๕) มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน 
 ๖) ตปะ ความเพียรเพ่งเผากิเลส 
 ๗) อักโกธะ ความไม่โกรธ 
 ๘) อวิหิงสา การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ตลอดทั้งสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก 
 ๙) ขันติ ความอดทน 
 ๑๐) อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ผิดท านองคลองธรรม  และด ารงอาการคงท่ี ไม่หวั่นไหว  
ด้วยอ านาจยินดียินร้าย 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวน าชาติ 
มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ และ

สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี 

เป้าประสงค์รวม 
1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ ามันของประเทศ 
2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดด

เด่นในพื้นท่ี 
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการ

ท่องเที่ยว 
4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆของกลุ่ม 
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก  (ปาล์มน้ ามัน

ยางพารา ไม้ผล) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและการเลี้ยง

สัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของ

รูปแบบการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของ

กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
“เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  การเกษตร 
 และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน” 
โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ดังนี้ 

เมืองคนคุณภาพ หมายถึง  
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่า มีการศึกษาดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ

เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง 
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- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน 

- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่ พัฒนาจังหวัดให้มุ่ง สู่ความเป็นเลิศใน
การเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน  

 
เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง 

- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และบริหารการใช้ประโยชน์ที่ค านึงถึง
การใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ 

- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ลดลง อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การป้องกัน และ
การรับมือที่มีประสิทธิภาพ 

- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติใน
ทุกหมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ ทรัพยากรลดลง พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 

- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน 
การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน  หมายถึง 

- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์    
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อม รักษาอัตราการ
ผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจากการ
เรียนรู้บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร ผลผลิตมี
หลากหลายเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและความม่ันคงทางอาหารของจังหวัด     

- วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพ้ืนที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา 

ประเพณี มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร โดด
เด่นในการท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  
การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน โดยน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในทุก
กระบวนการและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
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1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 

3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 5 ปี จังหวัดจึงก าหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้  

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
3. ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งภูมิปัญญาและสุขภาวะยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ 

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคงสังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุขอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง 
 2. ส่งเสริม ดูแลรักษา ท านุบ ารุงและจัดการวัดร้างหรือศาสนสมบัติกลางให้เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาและสังคม 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา 
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 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งสู่สังคมแห่ง
ความสุขด้วยพุทธธรรม 
 5. การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาสงฆ์ และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 
 3. เผยแผ่หลักธรรมสร้างสังคมจังหวัดพัทลุงเป็นสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
 4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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Strategy Map ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความม่ันคงสังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกจิการ
พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาสงฆ์ 
และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 

 

3. เผยแผ่หลักธรรมสร้างสังคมจังหวัด
พัทลุงเป็นสุขด้วยหลักพุทธธรรม 

 

4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคก์ร 
 

ประสิทธิผล 
สถาบันพระพุทธศาสนา
ความมั่นคง/ยั่งยืน 

รักษา/บ ารุง/จัดการวัดร้าง 

พัฒนาวัดและสงเสริม
คณะสงฆ์ 

บุคลากรทางพระพุทธศาสนามี
ความรู้/เผยแผ่หลักธรรมได้ถูกต้อง 

พระ/พุทธศาสนกิชนได้รับ
การศึกษา 

ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรม
และน าไปใช้ได้จริง 

วัดเป็นศูนย์กลางเรียนรู้/ภูมิปัญญา
และมีส่วนร่วมทกุภาคสว่น 

องค์กรเครือข่ายเข้มแข็ง 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาองค์กร 

ความพึงพอใจผู้รับบริการ 

ประหยัดเงินงบประมาณ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ 

พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบรกิาร พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มี
คุณภาพและทันสมัย พัฒนาองค์กรด้วยหลกัธรรม/ธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก็บข้อมูล 
มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

1. ความส าเร็จของรายงานทางการเงินของวัด 
    1.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ 
     
3. ความส าเร็จของการจัดการท าฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา 
    3.1 ร้อยละของการจัดท าฐานข้อมูลระบบทะเบียนวัด 
 
    3.2 ร้อยละของการจัดท าฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ 
 
 
4. ประชากร 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนา 

 
249 วัด 

 
ด าเนินการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 100% 
 

จัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนวัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

จัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียน
พระภิกษุ สามเณร  

คิดเป็นร้อยละ 100 
จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

ได้ครบ 100% 
 

 
นางสุพรรษา  อนุสุนัย 

 
นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล 
 
 
นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล 
 
นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์ 
 
 
นายพิชิต  ขุนสารวัตร 

การประเมินคุณภาพ 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ 
การประเมินประสิทธิภาพ 6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
8. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดกระดาษ 

ร้อยละ 96 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

นางจิตตรา  ขุนสารวัตร 
นางสาวศศิธร  เต็มพุทธ 
นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์ 

การพัฒนาองค์กร 9. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร ระดับ 5 นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล 
 

๗๗ 



ส่วนที่ 3 

งบประมาณ และแผนงาน/โครงการ 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
และนโยบำยของจังหวัดพัทลุง ภำยใต้กรอบและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดกิจกรรม โครงกำรเพ่ือ
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ จ ำแนกตำมผลผลิต รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
  ผลผลิตที่ 1  พระพุทธศำสนำได้รับกำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริม      จ ำนวน ๑๑ โครงกำร/กิจกรรม 
  ผลผลิตที่ 2  พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่ฯ   จ ำนวน  ๗ โครงกำร/กิจกรรม 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรศึกษำพระปริยัติธรรม  จ ำนวน  ๑ โครงกำร/กิจกรรม 
   

 
สรุปงบประมาณรายจ่าย 

รายการ จ านวนโครงการ งบประมาณ(บำท) 
1. งบด าเนินงาน 

๑.๑ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 

 ๘๔๐,๓๖๖.๒๕ บาท 
๒๗๔,๐๖๔.๕๕บำท 

425,069.7บำท 
๑๔๑,๒๓๒.-บำท 

2. งบลงทุน 
2.1 ...... 

- - 

3. งบเงินอุดหนุน 
๓.๑ งบอุดหนุนทั่วไป 
๓.๒ งบอุดหนุนเฉพำะกิจ 

 25,851,898-บาท 
๑๙,๖๙๓,๒๙๘.-บาท 

6,158,600.-บาท 
รวม  26,692,264.25บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ 

๗๘ 



 
1. งบด าเนินงาน 

รายการ เงินงบประมาณ (บำท) หมายเหตุ 

ผลผลิตที่ 4 ด้านบริหารจัดการ 
๑. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
     ๑.๑ รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน 
     ๑.๒ เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆำธิกำร         
           พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ 

 
๒๗๔,๐๖๔.๕๕บำท 
๖,๗๓๓,๓๐๐.-บำท 

 

๒. ค่าตอบแทน 
๒.1 ค่ำตอบแทนท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 

 
๓๐,๐๕๔.-บำท 

 

๓. ค่าใช้สอย 
๓.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่ำพำหนะ 
๓.2 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๓.3 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 
๓.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปี 

 
๕๗,๓๕๒.-บำท 

๔,๒๔๘.-บำท 
๔,๒๔๘.-บำท 
๔,๑๙๒.-บำท 

 

 

๔. ค่าวัสดุ 
๔.1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
๔.2 ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
๔.3 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
๔.4 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
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 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม/งาน แผนการด าเนนิการ พืน้ทีด่ าเนนิการ 
เงินงบประมาณ(บำท) 

ผูร้ับผดิชอบ 
256๕ แหล่งเงิน 

1. งบด าเนนิงาน 
๑.๑ รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน 

ไตรมำส ๑   (ต.ค.-ธ.ค.๖๔) 
ไตรมำส ๒  (ม.ค.-มี.ค.๖๕) 
ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕) 
ไตรมำส ๔  (ก.ค.-ก.ย.๖๕) 

 ๒๗๔,๐๖๔.๕๕ พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

๒. งบอดุหนนุ 
อุดหนุนท่ัวไป 
๑. เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆำธิกำร         
พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ 
 

ไตรมำส ๑   (ต.ค.-ธ.ค.๖๔) 
ไตรมำส ๒  (ม.ค.-มี.ค.๖๕) 
ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕) 
ไตรมำส ๔  (ก.ค.-ก.ย.๖๕) 

 ๖,๗๓๓,๓๐๐.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

รวมทั้งสิ้น  ๗,๐07,364.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๐ 



๓.๒ งบเงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการ/กิจกรรม/งาน 

โครงการ/กิจกรรม/งาน แผนการด าเนนิการ พืน้ทีด่ าเนนิการ 
เงินงบประมาณ(บำท) 

ผูร้ับผดิชอบ 
256๕ แหล่งเงิน 

ผลผลติที่ 1:  พระพุทธศำสนำได้รับกำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริม 
1. โครงกำรสวดมนต์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกำส 

วันขึ้นปีใหม่ 
ไตรมำส ๑ (ต.ค.-ธ.๖๔)  ๒๒,๐๐๐.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

๒. กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรและกำรปกครอง 
คณะสงฆ์ 

ไตรมำส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)  160,608.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 

๓. กิจกรรมเงินอุดหนุนพระจริยำนิเทศ ไตรมำส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)  ๒๔,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 
๔. โครงกำร วัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ด้วยกิจกรรม ๕ ส ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)  ๑๑๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. กิจกรรมเงินอุดหนุนพระวินยำธิกำร ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)  27,000.- พศ. กลุ่มอ ำนวยกำรฯ 
6. กิจกรรมเงินอุดหนุนวัดพัฒนำตัวอย่ำงที่มีผลงำนดีเด่น ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)  100,000 พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

รวม  443,608.-  
ผลผลติที่ 2:  พระพุทธศำสนำได้รับกำรส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม    
๑. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส ำนักปฏิบัติธรรม ไตรมำส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)  ๒๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 
๒ กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ไตรมำส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕) และไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)  ๕๔๐,๐๐๐.- พศ กลุ่มส่งเสริมฯ 
๓. โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้

หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ (หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕) 
ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)  ๑๕๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

๔. โครงกำรอุดหนุนกำรด ำเนินงำนหน่วยเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ 

ไตรมำส ๒  (ม.ค.-มี.ค.๖๕)  150,000.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

๕. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ของศูนย์กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำประจ ำจังหวัด 

ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)   ๑๐๐,๐๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

๖. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพระธรรมทูตและ
บุคลำกรกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในประเทศ 

ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)  ๒๑๔,๕๐๐.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

รวม  ๑,174,๕๐๐.-  
ผลผลติที่ 3:  ผู้ได้รับกำรศึกษำพระปริยัติธรรม 
๑.  กิจกรรมสนับสนุนกำรศึกษำพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม-บำลี 
ไตรมำส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕) และไตรมำส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)  ๒,183,990.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

รวม  ๒,183,990.-  

รวมทั้งสิ้น  38,002,098.-  

๘๑ 



๓.๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : โครงการ/กิจกรรม/งาน  
 

โครงการ/กิจกรรม/งาน แผนการด าเนนิการ พืน้ทีด่ าเนนิการ 
เงินงบประมาณ(บำท) 

ผูร้ับผดิชอบ 
256๕ แหล่งเงิน 

๑. เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอำรำมหลวง ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕) วัดคูหำสวรรค์ พระอำรำมหลวง  
อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

2,666,600.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

๒. เงินอุดหนุนสมทบกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเตำเผำ 
ปลอดมลพิษ 

ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕) วัดหนองนก ต ำบลหนองธง 
อ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 

1,200,000.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

๓. เงินอุดหนุนกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัด ไตรมำส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕) - วัดสมสมัย ต ำบลต ำนำนำน 
  อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- วัดรำษฎร์นุกูล ต ำบลควนขนุน 
  อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
- วัดยำงงำม ต ำบลล ำป ำ 
  อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- วัดโหล๊ะหำรธรรมำรำม ต ำบลทุ่งนำรี 
  อ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 
- วัดหนองนก ต ำบลหนองธง 
  อ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 
- วัดท่ำโกวนำรำม ต ำบลเก่ำเต่ำ 
  อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 
- วัดโคกมะม่วง ต ำบลโคกชะงำย 
  อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

2,292,000.- พศ. กลุ่มส่งเสริมฯ 

รวมทั้งสิ้น  6,158,600.-  
 

 

หมายเหตุ  ประมำณกำรจำกงบประมำณ/แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ยกเว้น งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๘๒ 
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ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

โครงการเงินอดุหนุนบูรณปฏสัิงขรณ์
วดัทั่วไป

2,292,000 วดัที่ได้รับจดัสรรงบฯ

โครงการเงินอดุหนุนบูรณปฏสัิงขรณ์
พระอารามหลวง

2,666,600 วดัที่ได้รับจดัสรรงบฯ

โครงการเงินอดุหนุนวดัประสบวนิาศภยั 1,411,000 วดัที่ได้รับจดัสรรงบฯ

โครงการเงินอดุหนุนสมทบการจดัสร้าง
เตาเผาศพปลอดมลพิษ

1,200,000 วดัที่ได้รับจดัสรรงบฯ

โครงการเงินอดุหนุนการด าเนินงาน
ส านักปฏบิัติธรรมประจ าจงัหวดั

20,000 วดัที่ได้รับจดัสรรงบฯ

โครงการเงินอดุหนุนสมทบการจดัสร้าง
อาคารปฏบิัติธรรม

2,600,000            พศจ.พท.

กจิกรรมขอใชท้ี่ดินของทางราชการเพื่อ
สร้างวดั

- พศจ.พท

โครงการเสนอขออนุญาตสร้างวดั/ต้ังวดั - พศจ.พท

โครงการขอรับพระราชทานวสุิงคามสีมา - พศจ.พท

โครงการสวนสมนุไพรและแพทยแ์ผน
ไทยในวดั

- พศจ.พท

โครงการอทุยานการศึกษา วดัพัฒนา
ตัวอยา่งและวดัพัฒนาตัวอยา่งที่มี
ผลงานดีเด่น

- พศจ.พท

กจิกรรมจดัท าแผนปฏบิัติการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพัทลุง

- พศจ.พท

ยกฐานะ บูรณะ
พัฒนาศาสนสถาน
และศาสนสมบัติ

1  สถาบันพระพุทธศาสนามี
ความเจริญมั่นคง

1 จ านวนวดั/ส านักปฏบิัติ
ธรรม/ที่พักสงฆไ์ด้รับการ
อดุหนุนบูรณะและส่งเสริม

สนับสนุนกจิการวดัร้าง

1

มิตดิา้นประสทิธผิล

ยทุธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างให้สถาบนัและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยนื

ตัวชี้วดั

ส่วนที่ 4
แผนปฏบิตัริาชการและปฏทิินการปฏบิตังิาน

มิตภิายนอก

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ปี 256๕ สถานที่ด าเนินการ
ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าประสงค์ กลยทุธ์



กจิกรรมรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปี 
256๔

- พศจ.พท

กจิกรรมจดัท าขอ้มลูสารสนเทศศาสน
สมบัติกลางและวดัร้าง

- พศจ.พท

2 ร้อยละของการจดัท าฐาน 
ขอ้มลูระบบทะเบียนพระ

โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบียนพระภกิษุ
 สามเณร

- พศจ.พท

3 ร้อยละของวดัที่มขีอ้มลู
รายงานบัญชรีายรับ-
รายจา่ย

โครงการจดัท าเกบ็ขอ้มลูรายงานบัญชี
รายรับ - รายจา่ยของวดั

- พศจ.พท

โครงการขอใชท้ี่ดินทางราชการเพื่อ
สร้างวดั

- พศจ.พท.

โครงการรวมวดั ยา้ย ยบุ เลิกวดั - พศจ.พท.

โครงการขอยกวดัร้างขึ้นเป็นวดัมี
พระสงฆอ์ยู่จ าพรรษา

- พศจ.พท.

การขอออกโฉนดที่ดินวดั/วดัร้าง - พศจ.พท.

กจิกรรมรังวดั สอบเขต ระวงัชี้แนวเขต
ที่ดินวดั/วดัร้าง

- พศจ.พท.

3 บูรณะพัฒนาวดัและส่งเสริม
กจิการคณะสงฆใ์ห้เขม้แขง็

กจิกรรมเร่งรัดติดตามจดัเกบ็ค่าเชา่
ที่ดินวดัร้าง

- พศจ.พท.

กจิกรรมจดัท าทะเบียนผู้เชา่วดัร้าง
และศาสนสมบัติกลาง

- พศจ.พท.

4 ส่งเสริม อปุถมั กจิการ
คณะสงฆใ์ห้เขม้เขง็

กจิกรรมขอรับเงินอดุหนุนนิตยภตั
ให้แกพ่ระสังฆาธกิาร

6,733,300            พศจ.พท.

โครงการเงินอดุหนุนส่งเสริมการ
บริหารและการปกครองคณะสงฆ์

166,608              พศจ.พท.

6 ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน
ทางพระพุทธศาสนาที่
ได้รับการจดัการจนได้ขอ้ยติุ

การตรวจการคณะสงฆแ์ละตรวจตรา
พระสงฆท์ี่มอีาจารไมส่มควรแก ่    
สมณวสัิยและส่งเสริมการปฏบิัติงาน
ของพระวนิยาธกิาร

27,000                พศจ.พท.

รวม

ยกฐานะ บูรณะ
พัฒนาศาสนสถาน
และศาสนสมบัติ

4 จ านวนวดั/ส านักปฏบิัติ
ธรรม/ได้รับการอดุหนุน
บูรณะและส่งเสริม
สนับสนุนกจิการวดัร้าง

ดูแลรักษา ท านุบ ารุง
และจดัการวดัร้างและศา
สนสมบัติกลาง

ร้อยละของการจดัเกบ็ค่า
เชา่ที่ดินวดัร้าง

5 กจิกรรมเร่งรัดติดตาม
จดัเกบ็ค่าเชา่ที่ดินวดัร้าง

3

22 ดูแลรักษา ท านุบ ารุงและ
จดัการวดัร้างและศาสน
สมบัติกลาง

1  สถาบันพระพุทธศาสนามี
ความเจริญมั่นคง

1 จ านวนวดั/ส านักปฏบิัติ
ธรรม/ที่พักสงฆไ์ด้รับการ
อดุหนุนบูรณะและส่งเสริม

สนับสนุนกจิการวดัร้าง

1



1 พุทธศาสนิกชนและพระภกิษุ
 สามเณร ได้รับการศึกษา
อยา่งทั่วถงึ

7 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการศึกษาพระปริยติั
ธรรม

5 ส่งเสริมให้คณะสงฆแ์ละ
พุทธศาสนิกชนได้รับ
การศึกษา

กจิกรรมจดัสรรเงินงบประมาณ
การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรม -
 บาลี

2,277,140            พศจ.พท.

งานตรวจสอบทะเบียนพระจริยานิเทศก์ - พศจ.พท.

โครงการเงินอดุหนุนพระจริยานิเทศก์ 24,000                พศจ.พท.

งานจดัท าทะเบียนพระเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจงัหวดั

- พศจ.พท.

โครงการเงินอดุหนุนการด าเนินงาน
หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

150,000              พศจ.พท.

โครงการเงินอดุหนุนส่งเสริมการจดั
กจิกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ศูนยเ์ผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ า
จงัหวดั

100,000              พศจ.พท.

โครงการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรม
สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก

- พศจ.พท

กโิครงการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลี
สนามหลวง ป.ธ 1-2, ป.ธ. 3,ป.ธ. 4,
ป.ธ.5

- พศจ.พท

กจิกรรมเงินอดุหนุนส านักเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม - บาลี

2,183,990            พศจ.พท

โครงการเงินอดุหนุนโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกบาลี

30,000                พศจ.พท

โครงการเงินอดุหนุนค่าตอบแทนพระ
ปริยติันิเทศก์

100,000              พศจ.พท

โครงการเงินอดุหนุนศูนยพ์ระปริยติั
นิเทศกจ์งัหวดั

10,000                พศจ.พท

กจิกรรมเงินอดุหนุนค่าตอบแทนครู
สอนพระปริยติัธรรม แผนกธรรม

270,000              พศจ.พท

กจิกรรมเงินอดุหนุนค่าตอบแทนครู
สอนพระปริยติัธรรม แผนกบาลี

100,000              พศจ.พท

ยทุธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนสง่เสริมและจดัการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พุทธศาสนาพ่ือพัฒนาให้มีความรูคู่้คุณธรรม



กจิกรรมเงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ย
ส านักงานส านักเรียนเจา้คณะจงัหวดั

40,000                พศจ.พท

กจิกรรมเงินอดุหนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
สอบธรรม-บาลี สนามหลวง

425,390              พศจ.พท

กจิกรรมเงินอดุหนุนการนิเทศติดตาม
ประเมนิผล เพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของส านักเรียน ส านักศาสน
ศึกษา

20,000                พศจ.พท

กจิกรรมการตรวจสอบทะเบียนครูสอน
พระปริยติัธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี
 และทะเบียนพระปริยติันิเทศก์

- พศจ.พท

กจิกรรมมอบประกาศนียบัตรนักธรรม
ศึกษา

โครงการส ารวจและการขอต้ังส านัก     
 ศาสนศึกษา

- พศจ.พท

งานจดัท าปรับปรุงทะเบียนขอ้มลู
สารสนเทศด้านการศึกษา

- พศจ.พท

งานสนับสนุนการขบัเคล่ือนศูนยพ์ระ
ปริยติันิเทศก์

- พศจ.พท

1 พุทธศาสนนิกชนเขา้ถงึ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสามารถ
น าไปพัฒนาคุณภาพชวีติ ท า
ให้สังคมมสุีขด้วยพระธรรม

8 เยาวชน ประชาชนและ
ขา้ราชการมคีวามรู้ความ
เขา้ใจและสามารถน า
หลักธรรมไปปรับใชใ้นการ
ด าเนินชวีติ

1 ส่งเสริมการเผยแผ่และ
การใชห้ลักธรรมในการ
ด ารงชวีติ

เงินอดุหนุนโครงการสวดมนต์เพื่อความ
เป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่

22,000 วดัศูนยก์ลางระดับจงัหวดั/
อ าเภอ

โครงการวดักลางใจชมุชน โครงการวดั 
ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยกจิกรรม 5ส

110,000              วดัเป้าหมาย/อ าเภอ/ต าบล

โครงการเงินอดุหนุนหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล

15,000                พศจ.พท.

ยทุธศาสตร์ที่ 3  สง่เสริมสนับสนุนและปลกูฝังความเข้าใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สงัคม

รวม



โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ โดยใชห้ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5"

150,000              วดัเป้าหมาย

โครงการครอบครัวอบอุ่น - พศจ.พท

โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ - พศจ.พท

กจิกรรมวนัส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
วนัมำฆบูชำ

270,000              วดัเป้าหมาย

กจิกรรมวนัส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
วนัวสิำขบูชำ

270,000              วดัเป้าหมาย

กจิกรรมวนัส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
วนัอำสำฬหบูชำและเขำ้พรรษำ

270,000              วดัเป้าหมาย

โครงกำรจดัต้ังอนุพุทธมณฑล - พศจ.พท

โครงกำรบรรพชำอปุสมบทเฉลิมพระ
เกยีรติ

- พศจ.พท

กจิกรรมรำชพิธแีละรัฐพิธี - พศจ.พท

9 จ านวนบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาได้รับการ
พัฒนาถวายความรู้

2 เพิ่มความรู้ทักษะที่
จ าเป็นให้แกบุ่คลากร
ทางพระพุทธศาสนา

โครงกำรอบรมถวำยควำมรู้พระสังฆำธกิำรทุกระดับ - พศจ.พท

2

17 ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาประสิทธภิาพ
การเบิกจา่ยเงินงบประมาณ

กจิกรรมการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามระเบียบพัสดุ

- พศจ.พท

รวม

ยทุธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการองค์กร

  มิตดิา้นประสทิธภิาพ

  มิตภิายใน

1 องค์กรมปีระสิทธภิาพในการ
บริหารจดัการระบบงาน

1 พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติราชการให้เกดิ
ความคุ้มค่าและเกดิ
ประโยชน์สูงสุด



18 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยดัพลังงาน

กจิกรรมมาตรการลดพลังงานภาครัฐ - พศจ.พท

19 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยดักระดาษ

กจิกรรมมาตรการประหยดักระดาษ - พศจ.พท

2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้มคีวามรู้คู่คุณธรรม 
เรียนรู้เป็นทีม ด ารงตน
ด้วยหลักพุทธธรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร 30,000 พศจ.พท

โครงการพัฒนาศูนยข์อ้มลูขา่วสารทาง
ราชการ

- พศจ.พท

กจิกรรมปรับปรุง/พัฒนาเวป็ไซต์ 
พศจ.พท

- พศจ.พท

4 จดัการบริหารองค์กร
ด้วยหลักธรรมและหลัก
ธรรมาภบิาล

โครงการ 5 ส 15,000 พศจ.พท

23,999,028

  มิตดิา้นการพัฒนาองค์กร

รวม

1 องค์กรมปีระสิทธภิาพในการ
บริหารจดัการระบบงาน

1 พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติราชการให้เกดิ
ความคุ้มค่าและเกดิ
ประโยชน์สูงสุด

2 สร้างความโปร่งใสเปิดเผย 
จดัระบบองค์การให้เป็นกลไก
ในการขบัเคล่ือน
พระพุทธศาสนาให้มคีวาม
เจริญมั่นคง สังคมเป็นสุข
ด้วยหลักพุทธธรรม

20 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ

3 พัฒนาระบบขอ้มลู
สารสนเทศให้มทีันสมยั
รวดเร็ว ถกูต้อง และ
เขา้ถงึง่าย


