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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดกระบ่ี จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
ตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบ่ี 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดกระบ่ีให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

ความเป็นมา  
  จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระท่ัง
วงการพระพุทธศาสนา  และจากสาเหตุของปัญหาการนําพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะมี
รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร  และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซ่ึงได้รับ
การยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมคําสอนผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  

  ด้วยเหตุน้ี สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาใน ๔ 
ประเด็นหลักคือ 

  ๑) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปแสดงความ
อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง
บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส 

  ๒) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนํามาซ่ึงความเสื่อมศรัทธา 
เน่ืองจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม ท้ังน้ี เพราะไม่มี
ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิด
ว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต 

  ๓) เรื่องการทําพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
เน่ืองจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรม
คําสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ
ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 

  ๔) เรื่องฝ่ายอาณาจักรท่ีจะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา 
เพราะเห็นว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      
ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนา       
ขาดความทันสมัย แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที 

  สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงนําข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
คณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายศาสนาจักร คือ มหาเถรสมาคม ดําเนินการหาแนวทางในการ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีต
ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบกันมา   

 
   การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธา

ประชาชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ



๒ 
 

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  สอดคล้องกับ
ภาระงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองทุกหน  กําหนด
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยถ่ายทอดสู่ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับวัด  
 

ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ 
  ภารกิจงาน ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 

  ๑. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร ความสําคัญ การปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับช้ัน นับต้ังแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้า
อาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ลําดับชั้นการปกครอง
คณะสงฆ์ไว้ดังน้ี มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบ
การ ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม หลักการปกครอง เป็น ภารกิจท่ี
วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดี
งาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจ
ด้านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผู้ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ นับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ 
(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุทําหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการ
อุปสมบทกุลบุตรด้วย  

  ๒ . การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม ความสําคัญของ
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรม และบาลี 
นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออาย ุพระพุทธศาสนาไว้อีก
ด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้ และเข้าใจพระ
พุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว พระพุทธศาสนา ก็จะต้องเสื่อมสูญไป
ด้วย ด้วยเหตุน้ีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมา จึงทรงทําการทํานุบํารุง สนับสนุน
การเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณร ท่ีเรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดร 
พระราชทานราชูปการต่างๆ    มีนิตยภัต เป็นต้น หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ท้ัง แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง
สองแห่ง ภารกิจ ด้านน้ีครอบคลุมถึงการ ท่ีพระภิกษุทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
ธรรมบาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นประธานจัด
สอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าสํานักเรียน   ในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากน้ียังรวมถึง
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยเช่น มอบทุนการศึกษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม  เป็นต้น  



๓ 
 

  ๓. การเผยแผ่ หมายถึง ทําให้ขยายออกไป ทําให้ขยาย กว้างขวางออกไป ความสําคัญ 
การเผยแผ่คือการทําให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผยแผ่ ศาสนา เผยแผ่ธรรม 
องค์การเผยแผ่ ส่วนคําว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทําให้แพร่หลาย ในลักษณะ
กระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น 

  หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้  รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้ว น้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ี
ต่าง ๆ ท้ังในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านน้ีครอบคลุมถึงการท่ีวัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ 
การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ)  นอกจากน้ี ยังมีการเผยแผ่ธรรมท่ีคณะสงฆ์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้
ดําเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล   (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน 
ข้าราชการ และประชาชน” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” กล่าวโดยสรุป การดําเนินการใด ๆ 
ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ช่ือ
ว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผยแผ่ ต้องดําเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  

  ๔. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ภายในวัด ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะ
แต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน ใน
วัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากน้ีการสาธารณูปการ เป็นงานประจํา 
ของเจ้าอาวาสอย่างหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องทํา ท้ังนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จําเป็น รักษา สิ่งท่ีมีอยู่แล้วไว้
และ ซ่อมแซมสิ่งท่ีชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ ภายในวัด ในการน้ี
ให้รวมถึง การดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์มิใช่สมบัติ
ส่วนตัวของผู้ใดผู้หน่ึง โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุทํา
หน้าท่ีดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซ่ึงเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง 
คือ - ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึง เป็นหน้าท่ีของสงฆ์ในวัดน้ันซ่ึงมี เจ้าอาวาส เป็นต้น 
ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย - ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสน
สมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง เช่น ท่ีดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์
ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่ของ ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ท้ังน้ีการจัดการศาสน



๔ 
 

สมบัติภายในวัด จะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตาม กฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยท่ัวไป หากไม่จําเป็น 

  ๕. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่
ประชาชน ความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ดําเนินการขึ้น เพ่ือ
สนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา หลักการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการจัดการศึกษาท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ของประเทศ โดยมีความ มุ่งหมาย ๔ 
ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร 
นักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมใน
วัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นําในการต้ังโรงเรียนในชนบทที่ต้ังวัด การ
ให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษา
ของรัฐ หรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด ๓. การสอน
ศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การ
สอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแผ่ศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านน้ี ครอบคลุมถึงการท่ี
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือ
ของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา หรือ การดําเนินการใด ๆ ของพระภิกษุท่ีมี
ความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไป เพ่ือการส่งเสริม การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
วัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังสิ้น  

  ๖. การสาธารณสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไป ความสําคัญ
ของการสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ และประสบภัยแล้ว 
ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึก อาชีพแก่
ประชาชน การให้ใช้สถานท่ีวัดสําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หลักการสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นภารกิจท่ีวัด หรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินการช่วยเหลือสังคมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย ท้ังนี้โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับ
เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้
วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ 
การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล 



๕ 
 

การให้ ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การ
ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยหรือการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

  โดยสรุป การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ต้องคํานึงถึง
ภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ท่ีถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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บทท่ี  ๒  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดกระบ่ี 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบ่ี 

 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัดกระบี่ 

ตราประจําจังหวัด : รูปกระบ่ีไขว้ เบ้ืองหลังมีภูเขาและทะเล 
     กระบี่ไขว้ หมายถึง อาวุธโบราณซ่ึงมีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด จํานวน 2 เล่ม 
     ภูเขา หมายถึงเทือกเขาพนมเบญจา ซ่ึงเป็นภูเขาสูงสุดของกระบ่ี ซับซ้อนกันถึง 5 ยอด  
             จึงเรียกว่า  พนมเบญจา มีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอ่ืน 
     ทะเล หมายถึง อาณาเขตอีกด้านหนึ่งของกระบ่ี ซ่ึงติดกับฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย 

คําขวัญประจําจังหวัดกระบี่ : กระบ่ีเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 

คําขวัญการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่     

แหล่งถ่านหิน  ถ่ินหอยเก่า  เขาตระหง่าน  ธารสวย   รวยเกาะ 
เพาะปลูกปาล์ม  งามหาดทราย   ใต้ทะเลสวยสด  มรกตอันดามัน 

ความหมาย 

  แหล่งถ่านหิน   มีถ่านหินลิกไนต์จํานวนมากใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย พบท่ีแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง และบ้านคลองขนาน อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 
  ถ่ินหอยเก่า   มีสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี  ซากฟอสซิสเปลือกหอย  หน่ึงในสามของโลก
(ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น) 
  เขาตระหง่าน    ยอดเขาพนมเบญจา  เป็นยอดเขาที่สูงสุดในกระบ่ี  เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 
และเขาขนาบนํ้า หน้าเมือง อ.เมืองกระบ่ี 
  ธารสวย    ธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก  เป็นธารนํ้าไหลลอดภูเขา  นํ้าตกร้อนสะพานยูง อ.คลอง
ท่อม สระมรกต อ.คลองท่อม ท่าปอมคลองสองนํ้า บ้านพรุพี อ.เมืองกระบ่ี 



๗ 
 

  รวยเกาะ   มีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมากนับร้อยเกาะ เช่น เกาะลันตา เกาะพีพี เกาะไหง เกาะ
ไก่ เกาะปอดะ เป็นต้น 
  เพาะปลูกปาล์ม   เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เป็นการทําเชิงอุตสาหกรรมแหล่งแรกของ
ประเทศ  ปลูกที่แรกที่อ.อ่าวลึก โดยบริษัทเจียรวานิช  ผลิตเป็นนํ้ามันปาล์ม 
  งามหาดทราย      หาดทรายที่ช่ือเด่นเป็นท่ีดึงดูดใจของนักท่องเท่ียว เช่น หาดนพรัตน์ธารา 
(หาดคลองแห้ง) หาดอ่าวมาหยา อ่าวพระนาง และที่เกาะลันตา มีหาดท่ีสวยงามเช่น หาคคลอง
นิน  หาดพระแอะ  หาดคลองโตบ หาดคลองดาว หาดคอกวาง 
  ใต้ทะเลสวยสด  แหล่งปะการังและปลาที่สวยงามใต้ท้องทะเล  ซ่ึงมีอยู่ท่ัวไป เช่นปลาการ์ตูน 
  มรกตอันดามัน    เป็นเมืองการท่องเที่ยวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงทางด้านชายฝั่งอันดามัน  
  สวรรค์เกาะพีพี    เกาะพีพี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอันประกอบด้วยเกาะพีพีดอนและเกาะ
พีพีเล 

๑. สภาพทั่วไป 

 ๑.๑ ประวัติความเป็นมา 

 จังหวัดกระบ่ี  ต้ังขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๔๑๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
รัชกาลท่ี ๕  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย  และทรงพระราชทานนาม
ว่า “เมืองกระบ่ี” เม่ือได้ประกาศต้ังขึ้นเป็นเมืองแล้วโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังที่ทําการอยู่ท่ีตําบลกระบ่ีใหญ่  
(บ้านตลาดเก่า) ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๔๑๘  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้แยกเมืองกระบ่ี  ออกจาก
การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช   เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ  และในปี พ.ศ.๒๔๔๓  ได้
ย้ายท่ีต้ังเมืองไปอยู่ตําบลปากน้ํา  อยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องนํ้าลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวก
เป็นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันน้ี   

 ๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 

  ๑.๒.๑  ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดกระบ่ีเป็นจังหวัดขนาดเล็กท่ีมากด้วยทรัพยากรท่องท่ียวทางธรรมชาติ และมรดกทาง
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดํารงชีวิตของผู้คนท่ีต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา และความเชื่อท่ี
แตกต่างอย่างกลมกลืน ต้ังอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน   อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ  ๘๑๔ กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด ๔,๗๐๘.๕๑๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๙๔๒,๘๒๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศใต้  จดจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน 
  ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 

   ๑.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือประกอบด้วย เทือกเขายาวทอดตัว
ไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีท่ีราบชายฝั่งทะเลทางด้าน



๘ 
 

ตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่น ส่วน
บริเวณทางตอนใต้สุด และตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ตํ่า ๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดา
มัน ยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ จํานวน ๑๕๔ เกาะ แต่เป็นเกาะท่ีมี
ประชากรอาศัยอยู่เพียง ๑๓ เกาะ เกาะท่ีสําคัญ ได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ต้ังของอําเภอเกาะลันตา และ
เกาะพีพี ซ่ึงอยู่ในเขตอําเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสวยงามติดอันดับของโลก 

๑.๒.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดกระบ่ี มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้มีฝนตกชุกตลอดปีและมีเพียง ๒ ฤดู 
  ฤดูร้อน  เริ่มต้ังเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 

 ๑.๓  ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

   ๑.๓.๑ ข้อมูลการปกครอง   

 จังหวัดกระบ่ีมีข้อมูลการปกครอง ประกอบด้วย  ๘  อําเภอ  ๕๓  ตําบล ๓๘๙ หมู่บ้าน 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑  เทศบาลเมือง  ๑ 2  เทศบาลตําบล  และ  ๔๘  อบต. 
ตาราง : แสดงพ้ืนที่ จําแนกตามเขตการปกครองรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
ห่างจาก

จังหวัด (กม.) 
ตําบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต 

เมือง ตําบล 
เมืองกระบ่ี ๖๔๘.๕๕๒ - ๑๐ ๕๙ ๑ ๑ ๗ 
เขาพนม ๗๘๘.๕๒๒ ๓๙ ๖ ๕๔ - ๑ ๖ 
เกาะลันตา ๓๓๙.๘๔๓ ๑๐๙ ๕ ๓๖ - ๑ ๕ 
คลองท่อม ๑,๐๔๒.๕๓๑ ๔๒ ๗ ๖๘ - ๔ ๕ 
อ่าวลึก ๗๗๒.๙๘๙ ๔๗ ๙ ๕๒ - ๒ ๙ 
ปลายพระยา ๔๓๓.๓๖๗ ๗๕ ๔ ๓๕ - ๑ ๔ 
ลําทับ ๓๒๐.๗๐๘ ๖๗ ๔ ๒๘ - ๑ ๔ 
เหนือคลอง ๓๖๒.๐๐ ๑๗ ๘ ๕๗ - ๑ ๘ 
รวม ๔,๗๐๘.๕๑๒ - ๕๓ ๓๘๙ ๑ ๑๒ ๔๘ 

  ๑.๓.๒  ข้อมูลประชากรและครัวเรือน  

จังหวัดกระบ่ี มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๔๖๓,๕๓๙ คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๓๑ เพศชายคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๙ 
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ตาราง : แสดงจํานวนประชากรแยกเพศ  รายอําเภอ 

อําเภอ 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

เมืองกระบ่ี ๕๗,๐๕๕ ๖๐,๑๙๘ ๑๑๗,๒๕๓ 
เขาพนม ๒๗,๓๑๗ ๒๗,๓๘๘ ๕๔,๗๐๕ 
เกาะลันตา ๑๗,๒๐๘ ๑๖,๘๐๙ ๓๔,๐๑๗ 
คลองท่อม ๓๘,๖๙๔ ๓๗,๙๗๒ ๗๖,๖๖๖ 
อ่าวลึก ๒๗,๗๘๔ ๒๘,๑๓๕ ๕๕,๙๑๙ 
ปลายพระยา ๑๙,๓๓๖ ๑๙,๑๕๗ ๓๘,๔๙๓ 
ลําทับ ๑๒,๐๗๑ ๑๒,๐๓๐ ๒๔,๑๐๑ 
เหนือคลอง ๓๐,๘๘๖ ๓๑,๔๙๙ ๖๒,๓๘๕ 

รวม ๒๓๐,๓๕๑ ๒๓๓,๑๘๘ ๔๖๓,๕๓๙ 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดกระบ่ี ณ  เดือนพฤษภาคม  ๑๕๕๙ 

  ๑.๔ ศาสนา 

  ประชากรจังหวัดกระบี่ นับถือศาสนาพุทธ ๖๑.๖๖% ศาสนาอิสลาม ๓๘.๐๖% 
ศาสนาคริสต์ ๐.๒๑% ศาสนาซิกส์ ๐.๐๕% ศาสนาอ่ืนๆ ๐.๐๒%   โดยมีวัด ๘๔ แห่ง ท่ีพักสงฆ์ ๔๒ 
แห่ง มัสยิด ๑๘๖ แห่ง โบสถ์คริสตจักร  ๘  แห่งศูนย์อบรมจริยธรรมฯ ๑๑๖ แห่ง  และศูนย์
พระพุทธศาสนาฯ  ๖ แห่ง 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ณ  เดือน กันยายน  ๒๕๕๙ 

ตาราง  แสดงจํานวนวัด ท่ีพักสงฆ์ โบสถ์  มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ  และศูนย์พระพุทธศาสนาฯ 

อําเภอ 

จํานวน 

วัด ท่ีพักสงฆ์
โบสถ์
คริสต์ 

มัสยิด 
ศูนย์อบรม
จริยธรรมฯ 

ศูนย์พระพุทธ 
ศาสนาฯ 

เมืองกระบ่ี ๑๘ ๕ ๒ ๕๑ ๓๗ ๓ 
อ่าวลึก ๑๓ ๗ - ๒๘ ๒๔ - 
ปลายพระยา ๑๕ ๕ - - - - 
คลองท่อม ๑๑ ๘ - ๓๕ ๑๖ ๑ 
เกาะลันตา ๑ ๒ - ๔๐ ๓๑ - 
ลําทับ ๒ ๗ - - - - 
เหนือคลอง ๙ ๗ - ๓๑ ๗ ๒ 
เขาพนม ๑๕ ๒ - ๒ ๑ - 
รวม ๘๔ ๔๒ ๒ ๑๘๖ ๑๑๖ ๖ 



๑๐ 
 

ท่ีมา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี่/ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบ่ี /สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบ่ี 

    ๑.๔  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 ลิเกป่า เป็นการแสดงพ้ืนบ้านท่ีดัดแปลงมาจากลิเกสิบสองภาษาเริ่มต้นจะเล่นเรื่องราวของแขก
แดงว่ามาจากเมืองลักกะตา (กัตกัลตา) มาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตก แล้วมาได้ภรรยาเป็นคนพ้ืนเมือง
ช่ือ “ยายี” หรือ “ยาหยี” และพากลับบ้านเมือง จากน้ันจะแสดงเร่ืองอ่ืนต่อไป ลิเกป่าเป็นการแสดงที่
ประสานวัฒนธรรมหลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ดนตรีจะใช้รํามะนา ทับ โหม่ง กลอง ฉิ่ง บทกลอนจะมี
การประสมทํานองมโนราห์กับเพลงบุรันยาวา ศิลปินลิเกป่าในกระบ่ีมีจํานวนมาก เพราะนิยมเล่นกันมา
ช้านาน และน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกในดินแดนบริเวณนี้ปัจจุบันลิเกป่ายังมีคณะ เช่นนายตรึก ปลอดฤทธิ์ 
ซ่ึงได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

 หนังตะลุง แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปินหนังตะลุง
หลายคณะ 

 มโนราห์ การแสดงพ้ืนบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ท่ีขึ้นช่ือท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้
เป็นอย่างดี 

 รองเง็งและเพลงตันหยง ได้รับอิทธิพลจากมลายู ซ่ึงดัดแปลงมาจากโปรตุเกสอีกทอดหนึ่งเดิม
เพลงรองเง็งนิยมแสดงในบ้านขุนนาง ภายหลังชาวบ้านนํามาเล่นและพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเน้ือร้อง
ภาษาไทย เรียกว่าเพลงตันหยง 

 ประเพณีลอยเรือชาวเล 

  จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของทุกปีที่เกาะลันตานับเป็นงาน
ประเพณีเก่าแก่ของชาวเลที่หาดูได้ยาก งานนี้จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ ของทุกปี 
โดยกลุ่มชาวเลในบริเวณเกาะลันตาและเกาะใกล้เคียงจะมาชุมนุมกันทําพิธีลอยเรือเพ่ือสะเดาะเคราะห์ 
ณ ชายหาดใกล้ๆ กับบ้านศาลาด่าน ในพิธีจะมีการร้องรําทําเพลง มีการร่ายรํารอบลําเรือด้วยจังหวะ
และทํานองเพลงรองเง็ง 

 งานประเพณีสารทเดือนสิบ 

  เดือนสิบเป็นประเพณีสําคัญของชาวใต้เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 
ขนมท่ีขาดไม่ได้คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือขนมไข่ปลา 

เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 

  จัดตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
จังหวัด เป็นงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๙ มีกิจกรรมรื่นเริงและ
การแสดงทางวัฒนธรรมมากมาย 



๑๑ 
 

 เทศกาลลานตาลันตา 

  จัดขึ้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลันตา อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย และมีความผสมผสานระหว่างชาวไทยเช้ือสาย
จีน ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ รวมทั้งชาวไทยใหม่ หรือท่ีเรียกกันว่าชาวเลอุรักลาโว้ย 

 เทศกาลถือศีลกินเจ 

  พิธีถือศีลกินเจจะเป็นพิธีท่ีมีความสําคัญ  เนื่องจากเป็นการบําเพ็ญศีล สมาทานกินเจ 
บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ เป็นการละเว้นการทําบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลทําจิตใจให้บริสุทธ์ิ 
งดการเที่ยวเตร่ ไม่ด่ืมของ  มึนเมา ผู้ศรัทธาท่ีกินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวดมนต์ทําสมาธิภาวนาแผ่
เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความช่ัวร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้
ออกไปจากตัวผู้ท่ีถือศีลและเกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ที่ศรัทธาท่ีเข้าร่วมพิธีถือศีลกินเจ ต่างก็ย้ิมแย้มเป็น
มิตรมีไมตรีต่อกัน มีการบริจาคทรัพย์สําหรับ  เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัว เพ่ือให้มีอาหาร
เพียงพอ มีอาสาสมัครมาช่วยงานทํางานครัวเป็นจํานวนมาก 

ระยะเวลาการจัดงาน การถือศีลกินเจตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา ถึง ๙ ค่ํา เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับ
เดือน ๑๑ ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี) โรงศาลเจ้าทุกโรงจะกําหนดการกินเจพร้อมกัน 
การประกอบพิธีกรรมจะใช้สถานท่ีบริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง 

งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ 

 งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบ่ี ถือเป็นงานสําคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิม 
การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบ่ี จัดครั้งแรก เม่ือปี ๒๕๒๑ ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการจัด
งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบ่ี จนถึงปัจจุบัน ทางราชการกําหนดให้เป็นงานประจําปีของชาวมุสลิมของ
จังหวัดกระบ่ี 

  ๒. แหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญของจังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเท่ียวมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวถึง ๕๒ แห่ง โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญมี ๕ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเกาะ/
หาดทราย จํานวน ๗ เกาะ,ถ้ํา/ภูเขา จํานวน ๔ ถ้ํา,ป่าเขา/นํ้าตก จํานวน ๑๓ แห่ง,แหล่งภาพเขียน 

จํานวน ๙ แห่งและอ่ืนๆ(เชิงนิเวศน์/วัฒนธรรม/วิถี
ชีวิตชุมชน) จํานวน ๕ แห่ง ดังนี้ 
 
๑. ประเภทเกาะ/หาดทราย 
  ๑.๑ หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะท่ีมีช่ือเสียง

มากที่สุดอยู่ในท้องที่ตําบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบ่ี อยู่ห่างจากชายฝั่งแม่น้ํากระบ่ี ๔๒ กิโลเมตร กลาง
ทะเลอันดามันมีนักท่องเท่ียวไปชมมากท่ีสุด เป็นหมู่เกาะที่มีธรรมชาติท่ีสวยงามมาก ประกอบด้วยเกาะ 
๖ เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะบิด๊ะนอก เกาะบิด๊ะใน เกาะยูง และเกาะไผ่ เว้ิงอ่าวท่ีสําคัญ



๑๒ 
 

ได้แก่ อ่าวโล๊ะลาน่า อ่าวโล๊ะดาลัมอ่าวหยงกาเส็ม อ่าวต้นไทร อ่าวโล๊ะบาเกา อ่าวผักหนาม อ่าวรันตี 
อ่าวบิเล๊ะ อ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซามะ    

  ลักษณะเด่นของหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีมีเน้ือท่ีรวมกันท้ังสิ้น ๑๑.๒ ตร.กม. เฉพาะเกาะพีพี
ดอนซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด มีเนื้อที่ประมาณ ๙.๔๐๘ ตร.กม. และมีประชาชนอาศัยอยู่ เป็นที่ต้ังของหมู่
ท่ี ๗ - ๘ ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี  

  สภาพโดยท่ัวไปของหมู่เกาะพีพี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยเฉพาะภูเขาหินปูนสูงชัน พ้ืนท่ี
ราบและหาดทรายกระจายอยู่ทุกเกาะตลอดจนมีแนวปะการัง และสรรพชีวิตใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์ หาด
ทรายขาวสะอาด ละออตา มีปลาทะเลชนิดต่างๆ หลากหลายสีสัน และจะมีแพลงตอนจํานวนมาก นํ้า

ทะเล มีสี เขี ยวอมฟ้ าใสงาม ด่ังมรกต  เป็นสถาน ท่ี
ท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในความงดงามตาม
ธรรมชาติจนได้รับการขนานนามว่าเป็น " มรกตแห่งอัน
ดามันสวรรค์เกาะพีพี"เหมาะแก่นักท่องเท่ียวท่ีจะ
เดินทางไปชมทัศนียภาพทางทะเลเป็นอย่างดี สําหรับ
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวบนเกาะพีพี 
โดยเฉพาะบนเกาะพีพีดอนจะมีท่ีพักภัตตาคารการ

ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ คลีนิก โรงพยาบาล และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ครบถ้วน 

  ๑ .๒  หมู่ เกาะในทะเลอ่าวนาง เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่สําคัญอีกแห่งหน่ึงอยู่ในท้องท่ีตําบลอ่าวนาง 
อําเภอเมืองกระบ่ี เพราะอยู่ใกล้กับตัวเมือง สามารถไป
เท่ียวชมได้ตลอดเวลา ประกอบด้วยเกาะเล็ก/เกาะน้อย
มากมาย เช่น เกาะปอดะ เกาะหัวขวาน เกาะไก่ เกาะ
ทับ เกาะหม้อ เกาะบงบง เกาะรังไก่ เกาะตันหมิง เกาะ
ปากคลอง (เกาะสามลูกเหนือ ) เกาะยาวาซําบน เกาะยาวาซําใน เกาะยาวาซํานอก เกาะยาวาฆ้อง 
(เกาะทะลุ) เกาะย่าหมัน เกาะรังนกนอก เกาะรังนกใน เกาะเป๊ะนอก (เหลาเป) เกาะเป๊ะใน เกาะเสม็ด 

เกาะแร้ง เกาะด้ามขวาน เกาะอุไร เกาะเขาหลัก เกาะ
สามลูกตะวันออก และเกาะหนู เป็นต้น ชายหาดท่ี
สําคัญได้แก่ หาดอ่าวนางหาดนพรัตน์ธาราและหาด
ไร่เล เป็นต้น ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลอ่าว
นาง ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะภูเขาหินปูน นํ้าล้อมรอบ มี
แหล่งชมแนวปะการังนํ้าลึก หมู่เกาะส่วนใหญ่จะมี
หาดทรายโดยเฉพาะเกาะปอดะ หาดไร่เล หาดอ่าว
นาง และหาดนพรัตน์ธารา จะมีสิ่ งอํานวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่นท่ีพัก อาหารเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 

  ๑.๓ หมู่เกาะในอ่าวท่าเลน มีเกาะเล็ก ๆ มากมายอยู่ในเขตอําเภอเมืองกระบี่ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงที่สําคัญไปจนจดเขตอําเภออ่าวลึก คือเกาะห้อง(ได้รับรางวัลชายหาดที่มีคุณภาพ 



๑๓ 
 

๕ ดาวถึง ๔ ปีซ้อน) เกาะเหลาบิเล๊ะ (เกาะหัก) เกาะเหลากา เกาะเหลาเหรียม เกาะเหลาลาดิง เกาะ
ปากกะ เกาะสะยา(กายา) เกาะซากา เกาะเหลาบุโละ เกาะเมย เกาะนอก (บงบง) เกาะยี (สิเหร่) เกาะ
เต็น (สุเด่น ) เกาะลุเด็น เกาะทะลุ เกาะแดง เกาะขุนฤทธ์ิ เกาะใหญ่ เกาะทน เกาะปาลัย เกาะยากาอุ
ตัง เกาะยามัน เกาะกวาง เกาะซ่าอา ๑ เกาะซาอา ๒ เกาะต้าหมัน เกาะทราย เกาะพง เกาะป่าไล้ เกาะ
ผักเบ้ีย เกาะล่าด่ิง เกาะเหี้ยง เกาะเหลาหยี เกาะหัวเต่า เกาะฮันตู เกาะสิเหร่ และเกาะส้าหนี ลักษณะ
เด่นของหมู่เกาะในอ่าวท่าเลน ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะหินปูนสูงชัน พ้ืนท่ีราบริมฝั่งเป็นป่าชายเลนท่ี
สมบูรณ์และหาดทรายกระจายอยู่ทั่วไปตามเกาะต่างๆ เหมาะสําหรับการเล่นนํ้า พายเรือแคนู และชม
ทัศนียภาพทางทะเล ซ่ึงมีทิวทัศน์สวยงามมากเป็นจุดพายเรือแคนูท่ีสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ
ไทย  

  ๑.๔ หมู่เกาะลันตา มีเกาะเล็กและเกาะใหญ่มากมายและท่ีสําคัญเป็นท่ีต้ังของอําเภอเกาะลัน
ตา มีสภาพธรรมชาติท่ีค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าท่ีอ่ืนและสวยงามมาก ประกอบด้วยเกาะต่างๆ เช่น เกาะ
กลาง เกาะตุกลิม่า ๑ - ๕เกาะนกวัวท่ี ๑เกาะนกวัวท่ี ๒เกาะนุ้ยนอก (เกาะบูบู) เกาะนุ้ยใน (กํานุ้ย) 
เกาะบ่อ เกาะม้า เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะหลัก เกาะแอ้ เกาะแดง (เกาะผี) เกาะแร้ง เกาะลันตา
ใหญ่ เกาะหม้อ เกาะโขง(เกาะหัวล้าน) เกาะไหง เกาะตะเล็งเบ็ง เกาะลัดสัน เกาะลันตาน้อย เกาะกํา
ใหญ่ เกาะบาตันหลัง เกาะยาง เกาะลังเหม็งใหญ่ เกาะอุง เกาะกระดาน เกาะม่วง เกาะหม่ืนศรี เกาะร่า
ปูดอน เกาะรามทะเล เกาะกลวง เกาะหัวกลาง เกาะเขาพัง เกาะเขาเพชรกูฎ เกาะเปลว เกาะบ้าหย้าย 

เกาะย่าหนัด เกาะกําใหญ่ เกาะไม้ดมนุ้ย เกาะไม้งามใหญ่ เกาะ
เขาฝาก เกาะหวันต้ีหย้า เกาะลูกบ้า เกาะงู เกาะกา เกาะบาตู 
และเกาะปลิง ชายหาดที่สําคัญได้แก่ หาดโล๊ะบาราหาดคลอง
โขงหาดพระแอะหาดคลองนินหาดคลองดาวหาดบากันเตียง
หาดคลองจากหาดคลองกลางหาดทุ้งทะเลหาดหลังสอดและ

หาดทะลุ 
  - อ่าวท่ีสําคัญ  ได้แก่ อ่าวพระแอะ อ่าวบากันเตียง อ่าวทะลุ อ่าวม่านไทร อ่าวศาลเจ้า และ
อ่าวหัวนอน แหลมท่ีสําคัญได้แก่ แหลมคอกวาง แหลมโตนด แหลมสยาม แหลมธง แหลมแบวะ และ
แหลมกวนอิม ลักษณะเด่นของหมู่เกาะลันตา ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูนเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วแต่จะ
จินตนาการ และมีชายหาดทรายสําหรับการท่องเท่ียว สามารถดําน้ํา ดูปะการังได้หลายเกาะโดยเฉพาะ
เกาะรอกถือว่าเป็นเกาะท่ีมีปูเสฉวนมากท่ีสุดในประเทศ 

  ๑.๕  หมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง เกาะบริเวณน้ี มีท้ังหมู่เกาะท่ีคนอาศัยอยู่และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ด้วย ประกอบด้วย เกาะจํา เกาะจําเล็ก เกาะช่องเภา เกาะตุหลัง เกาะนกคอม เกาะปากนุ้ย
ช่องตะเภา เกาะปลิง เกาะปาบ เกาะปู เกาะย่าหนัด เกาะศรีบอยา เกาะศรีลามา เกาะเขาหลัง เกาะเขา
หลักน้อย เกาะเหลาเกา เกาะเหล็ก เกาะแดง เกาะโล๊ะล๊ะ เกาะไม้งาม เกาะคลองขนาน และเกาะฮ่ัง 
ชายหาดท่ีสําคัญได้แก่ หาดยาว หาดคลองเตาะ หาดเกาะจํา หาดเกาะปู และ หาดเกาะศรีบอยา แหลม
ท่ีสําคัญได้แก่ แหลมหินและแหลมกรวด ลักษณะเด่นของ
หมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง สภาพเกาะจะมีท้ังคนอยู่
อาศัยและเป็นแหล่งท่องเท่ียว สภาพชายหาดสะอาด
สวยงามมาก 



๑๔ 
 

  ๑.๖ หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก อยู่ในเขตอําเภออ่าวลึก ประกอบด้วยเกาะกาโรส เกาะจําปา 
เกาะค้างคาว  เกาะมิไหรเกาะแตก เกาะกา และเกาะทะลุ   หาดท่ีสําคัญได้แก่ หาดท้ายแรด อ่าวท่ี
สําคัญได้แก่ อ่าวช่องลาด อ่าวหมานเป็ด อ่าวต้นขาม แหลมที่สําคัญได้แก่ แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล 
และแหลมท้ายแรด ลักษณะเด่นของเกาะในทะเลอ่าวลึก เป็นหมู่เกาะที่มีภาพสวยงามมากส่วนใหญ่จะ
เป็นภูเขาหินปูน มีโพลงถ้ํามากมาย มีหินงอกหินย้อยน้อยใหญ่ย่ืนยาวลงมาอย่างสวยงามรวมท้ังยังพบ
ร่องรอยอารยะธรรมเก่าแก่ภาพเขียนโบราณมากมาย มีหาดทรายขาวสะอาด มีเพิงถ้ําหลบแดดฝน มี
ปะการังเขากวางให้นักท่องเท่ียวดํานํ้าชมได้และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นท่ีพายเรือแคนูที่สวยงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

  ๑.๗ หมู่ เกาะในทะเลคลองท่อม อยู่ในเขตท้องที่ อําเภอคลองท่อมจะมีเกาะไม่มากนัก 
ประกอบด้วย เกาะมดคันน้อย เกาะลู่ดู เกาะสีราม่า และเกาะเหลากูหลง ชายหาดที่สําคัญได้แก่ 
ชายหาดบ้านบ่อม่วง ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลคลองท่อม เป็นเกาะภูเขาหินปูนโดยเฉพาะเกาะ
เหลากูหลง จะเป็นท่ีอยู่ของค้างคาวแม่ไก่จํานวนมาก สําหรับชายหาดเป็นท่าเทียบเรือประมง   สามารถ
พักผ่อนได้แต่ไม่เหมาะสําหรับการ     ลงเล่นนํ้า 

๒. ประเภทถํ้า / ภูเขา 
 
        กระบ่ีมีภูเขา โพรงถ้ํา เพิงผามากมายแหล่ง
ถ้ําท่ีสําคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แยกได้ ๒ประเภท
คือ แหล่งถ้ําสวยงามและแหล่งถ้ําโบราณคดี ท่ี
สําคัญมีดังน้ี 

           ๒.๑แหล่งถํ้าในเขตอําเภอเมืองเป็นแหล่ง
ถ้ํ าที่ สํ าคัญสวยงามมากอีกทั้ งยังเป็นแหล่งถ้ํ า
โบราณคดีคือ ถ้ําพระนางถ้ําพระนางใน     (ถ้ํา

เพชร) ถ้ําไสไทย ถ้ําเสด็จ ถ้ําเขาผึ้ง ถ้ําเสือ  ถ้ําหมอเขียวถ้ําหม่ืนจันทร์ ถ้ําพญานาค (ไวกิ้ง) ถ้ําหลัง
โรงเรียน ถ้ําเพชร ถ้ําบัวทอง ถ้ําพระถ้ําวิมาน   ถ้ําเรียน ถ้ําขนาบนํ้า ถ้ําหนองพูด ถ้ําลูกหนู  ถ้ําลูกหมา
และถ้ํานาพรุ 

 ๒.๒ แหล่งถํ้าในเขตอําเภออ่าวลึกเป็นแหล่งถ้ําท่ีสําคัญสวยงามมากอีกทั้งยังมีภาพเขียนสี
แหล่งโบราณคดี คือ ถ้ําโต๊ะหลวงถ้ําเพชร ถ้ําผีหัวโต(ถ้ําหัวกะโหลก) ถ้ําเขาตีบนุ้ย ถ้ําเขาเกาะยอ ถ้ํา
ชาวเล      ถ้ําลอดถ้ําเขาพระ ถ้ําเขาราง ถ้ําเทพนิมิตร ถ้ําเสอืน้อย ถ้ําเขานุ้ย ถ้ําสระยวนทอง ถ้ําทะลุฟ้า
ถ้ําเพชร    ถ้ําผ้าม่าน และถ้ําลอดเหนือ 

     ๒.๓ แหล่งถํ้าในเขตอําเภอปลายพระยาลักษณะ
ของถ้ําจะมีหลักฐานเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์
มากมาย คือ ถ้ําวารีรินทร์ถ้ํานาฬาคิริง ถ้ําแห้ง ถ้ํานํ้าซํา 
ถ้ําทําบุญ ถ้ําต้น  เหรียง ถ้ําเขายิงหมี ถ้ําเขาเขนถํ้าเขา
เกราะ  ถ้ําช่ิงบ่อเพลง ถ้ํารอบ ถ้ําเขาห้างขาว ถ้ําบาง
แก้ว ถ้ําลูกหนู ถ้ํานาพรุถ้ําเขาแก้ว และถ้ําสระ 



๑๕ 
 

     ๒.๔ แหล่งถํ้าในเขตอําเภอคลองท่อมส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานทางโบราณคดี คือ ถ้ําพระ ถ้ํา
ลาน ถ้ําจมูกควาย (เขาสามหน่วย)ถ้ําหน้าผึ้ง เขาขวาปราบประ และถ้ํารอบแผ่นดินเสมอ 

 ๓. ประเภทป่าเขา /น้ําตก 

          ๓.๑ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจามีพ้ืนที่ครอบคลุมเขต อําเภอเมือง อําเภออ่าวลึก อําเภอ 
เขาพนม และอําเภอปลายพระยาสภาพทั่วไปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเหมาะสําหรับ
การเดินทางศึกษาธรรมชาติ 

           ๓.๒ น้ําตกห้วยโต้ เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจาตกลงมาหลายช้ัน แต่ละแอ่งมีน้ําใสสะอาด
สามารถเดินทางไปได้สะดวก ตามเส้นทางตลาดเก่า - ห้วยโต้ 

           ๓.๓ น้ําตกห้วยสะแด เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจาเช่นเดียวกัน เป็นนํ้าตกขนาดเล็กห่างจากท่ี
ทําการอุทยานฯ ไม่มากนัก 

          ๓.๔ น้ําตกคลองแห้งเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมเบญจา ห่างจากที่ว่าการ  อําเภอเขา
พนมประมาณ ๑๐กิโลเมตร เป็นนํ้าตกท่ีมีความสูงมาก 

           ๓.๕ น้ําตกต้นหารเกิดจากเทือกเขาพนมเบญจา อยู่ห่างจากอําเภอเขาพนม ๑๖กิโลเมตรเป็น
น้ําตกที่มีความสวยงามมาก          

๓.๖ น้ําตกหินเพิงเกิดจากเทือกเขาครอบกะทะ ในเขตตําบลคลองพน อําเภอคลองท่อม เป็น
น้ําตก ๓ช้ันไหลจากหน้าผาสงู ๘๐๐ เมตร มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมมากพอสมควร 

๓.๗ น้ําตกคลองจาก อยู่ในเขตเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตาเป็นนํ้าตกช้ันเดียว สูง
ประมาณ ๕๑เมตร 

๓.๘ น้ําตกสายฝนอยู่ในเขตเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา บริเวณบนเกาะรอกนอกเป็น
น้ําตกลงจากหน้าผาสู่ทะเลมีเฉพาะหน้าฝน 

๓.๙ น้ําตกโตนเตียวอยู่ในเขตตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม บริเวณเขานอจู้จี้อยู่
กลางป่าลึกเป็นน้ําตก ๗ช้ันไหลจากหน้าผาสูง แวดล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่นการเดินทางต้องใช้วิธีการ
เดินทางเท้าอย่างเดียว อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ ๒กิโลเมตร 

๓.๑๐ น้ําตกธารโบกขรณี อยู่ในเขตอําเภออ่าวลึกบริเวณอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี สภาพ
ท่ัวไปเป็นป่าไม้ร่มร่ืนมีน้ําใสไหลลอดจากภูเขาลงมาสู่แอ่งธารโบกขรณีเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ศึกษาธรรมชาติไปในตัวด้วย 

๓.๑๑ สระมรกตอยู่ในเขตอําเภอคลองท่อม บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ - บางคราม
เป็นน้ําตกสวยงามไหลจากเทือกเขาประ - บางครามน้ําสีเขียวคล้ายมรกต อีกท้ังบริเวณเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาประ - บางครามยังเป็นท่ีอยู่ของนกแต้วแร้วซ่ึงเป็นนกป่าท่ีหายากและมีแห่งเดียวในโลก 
 



๑๖ 
 

           ๓.๑๒ สระแก้วอยู่ในเขตสวนป่าเขาทอง ตามเส้นทางกระบ่ี - ในสระ มีภูเขาและสระนํ้า
ธรรมชาติหลายแห่งเช่น สระน้ําลอด สระเชิงเขา สระจระเข้ขาว สระนํ้าทิพย์ สระน้ําคราม สระมรกต 
สระหุ้นเก้งและสระน้อย เป็นต้น 

๓.๑๓ น้ําตกร้อน อยู่ในเขตตําบลคลองท่อมเหนืออําเภอคลองท่อม มีลักษณะเป็น ธารน้ําพุ
ร้อนผุด มีสารกํามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบจากใต้ดินตามธรรมชาติมีอุณหภูมิพอเหมาะสําหรับการ
อาบน้ําได้และเป็นสถานที่นักท่องเท่ียวนิยมไปอาบน้ําร้อนอีกท่ีหนึ่งของจังหวัดกระบ่ี 

๔. ประเภทแหล่งภาพเขียน 
 

 
           ๔.๑ ถํ้าพญานาค (ไวกิ้ง/พีพีเล) มีภาพเขียนสี
สมัยประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นภาพเรือชนิดต่าง ๆ
ปัจจบัุนสามารถเดินทางโดยเรือได้ทุกฤดูกาล ห่างจาก
ชายฝั่งเมืองกระบ่ีประมาณ ๔๒กิโลเมตร 

   

         ๔.๒ ถํ้าผีหัวโต อยู่ในเขตบ้านบ่อท่อ ตําบล  อ่าวลึกใต้อําเภออ่าวลึก มีภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มีภาพหลากหลายชนิดน่าศึกษาเดินทางไปได้สะดวกทุกฤดูกาล ห่างจากเมืองกระบ่ี 
ประมาณ ๕๐กิโลเมตร 

           ๔.๓ ถํ้าเขาตีบนุ้ย อยู่ในบริเวณบ้านหินราว ตําบลแหลมสักอําเภออ่าวลึก มีภาพเขียนสีสมัย
เดียวกันกับถ้ําผีหัวโต มีภาพอยู่ไม่มากนักเพียง ๒ - ๓กลุ่ม ห่างจากเมืองกระบ่ี ประมาณ ๖๐กิโลเมตร 

           ๔.๔ ถํ้าแหลมเกาะยอ อยู่ในเขตบ้านเกาะยอ ตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึกมีภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากเมืองกระบ่ี ประมาณ ๖๕กิโลเมตร 

           ๔.๕ แหลมไฟไหม้ อยู่ในเขตบ้านไสโต๊ะดํา ตําบลแหลมสัก อําเภออ่าวลึกมีภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ห่างจากเมืองกระบี่ ประมาณ ๗๐กิโลเมตร 

          ๔.๖ แหลมชาวเล/ถํ้าชาวเล อยู่ในตําบล
แหลมสักตรงปลายแหลมไม่ห่างจากตลาด อ่าวลึกมาก
นัก น่ังเรือจากฝั่งประมาณ ๒๐นาที ห่างจากตัวเมือง
กระบ่ี๕๗กิโลเมตร 
 

           ๔.๗ เขากาโรสอยู่ในเขตตําบลอ่าวลึกน้อย
ใกล้กับบ้านควนโอ บ้านบากัน มีภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์สามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทาง 
เช่นจากบ้านไหนหนัง บ้านบากัน บ้านควนโอเป็นต้น 



๑๗ 
 

          ๔.๘ เขาเขียนในสระ อยู่ในเขตบ้านในสระ ตําบลเขาทองอําเภอเมืองกระบ่ี มีภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ไม่ห่างจากเมืองกระบ่ีมากนัก ใช้เส้นทางกระบ่ี – ในสระ 

          ๔.๙ เขาขนาบน้ํา (ดาบน้ํา) อยู่ในเขตบ้านบางขนุน ตําบลคลองประสงค์ อําเภอเมืองกระบ่ีมี
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่ไกลจากเมืองกระบี่มากนักสามารถเดินทางโดยเรือจากหลายแหล่ง
ตาม ความสะดวก   เป็นบริเวณท่ีมีธรรมชาติป่าชายเลนสวยงาม มีหุบเขาเว้าแหว่งขนาบสองลํานํ้าท่ีลด
เลี้ยวเข้าไปเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนิยมไปล่องเรือแคนูชมธรรมชาติ 

 
๕. ประเภทอืน่ๆ 

๕.๑ สุสานหอย ๗๕ล้านปี เป็นแหลง่ซากฟอสซิลเปลือกหอยที่ทับถมกันเป็นเวลานานจน
กลายเป็นหิน น่าสนใจศึกษาในเชิงธรณีวิทยา
อยู่ท่ีบ้านแหลมโพธ์ิ อําเภอเมือง อยู่ห่างจาก
เมืองกระบี่ประมาณ ๑๗กิโลเมตรการ
เดินทางไปสะดวกได้ทุกฤดูกาล 

๕.๒ พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อมต้ังอยู่
ท่ีวัดคลองท่อม อําเภอคลองท่อมเป็นแหล่ง

หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีท่ีสําคัญส่วนมากเป็นหลักฐานท่ีพบบริเวณควนลูกปัดอยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ ๔๐กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางกระบ่ี – ตรัง 

๕.๓ วัดถํ้าเสือ ต้ังอยู่ท่ีบ้านถํ้าเสือ 
ตําบลกระบ่ีน้อย อําเภอเมืองกระบ่ีสภาพเดิมเป็น
โพรงถ้ําในภูเขา เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีถ้ํา
สวยงามพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย 
ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังวัดถ้ําเสือท่ีมีสถานวิปัสสนามี
นักท่องเที่ยวเข้าไปเย่ียมชมทุกวัน อยู่ห่างจาก
เมืองกระบ่ี ประมาณ ๖กิโลเมตร 

๕.๔ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน ์
(ECO-TOURISM) ต้ังอยู่ท่ีตําบลเขาคราม กําหนดให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (พืชสวน) ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์โดยมีแปลงสาธิต ดอกหน้าวัว รองเท้านารี บอนสี และเป็นศูนย์เรียนรู้
ปาล์มนํ้ามันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งมีท่าปอมคลองสองน้ํา ซ่ึงจะมีน้ําใส-เย็น มีความสวยงามเป็น
ทางเลือกใหม่แก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

๕.๕ วิถีชีวิตชุมชน 
               ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ จํานวน ๕ ชุมชน คือ ชุมชนท่องเท่ียวทุ่งหยีเพ็ง, ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านนาตีน, ชุมชนท่องเที่ยวเกาะกลางคลองประสงค์, ชุมชนท่องเที่ยวถ้าํเสือ, ชุมชนท่องเที่ยวร่าหมาด-
ขุนสมุทร 
  



๑๘ 
 

 สถานท่องเที่ยวแนะนํา  ๑๐  ลําดับแรก 
 ๑. หมู่เกาะพีพี ๒. เกาะลันตา  ๓. เที่ยว ๔ เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ) 
   ๔. อ่าวนาง / อ่าวไร่เล ๕. เกาะห้อง    ๖. เที่ยวเชิงสุขภาพ/ศิลปวัฒนธรรม 
   สระมรกต   นํ้าพุร้อนเค็ม  นํ้าตกร้อน   พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม 
  ๗. ถ้ําผีหัวโต ๘. เขากาโรส    ๙. ถ้ําคลัง   ๑๐. วัดถ้ําเสือ 

  ๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดกระบ่ี 

  จังหวัดกระบ่ี  มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน  ๑๔  โครงการ 
  โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า  จํานวน ๖  โครงการ 
    โครงการอ่างเก็บนํ้าบางกําปรัดบ้านโคกหาร ตําบลโคกหาร อําเภอเขาพนม  
     พ้ืนท่ีชลประทาน ๔,๐๐๐ ไร่ 
    โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าเขียว บ้านห้วยยาง ตําบลคลองท่อมใต้ อําเภอคลองท่อม 
     พ้ืนท่ีชลประทาน ๓,๖๐๐ ไร ่
    โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหยาบ้านปากหยา  ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา  
     พ้ืนท่ีชลประทาน ๒,๒๐๐ ไร ่
    โครงการฝายหว้ยนํ้าแก้ว บ้านห้วยนํ้าแก้ว ตําบลหน้าเขา อําเภอเขาพนม   
    โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล (ก่อสร้างระบบส่งน้าํและอาคารประกอบสระ 
     เก็บนํ้าหนองใหญ่)บ้านปากคลอง  ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา 
    โครงการฝายคลองน้ําตาย บ้านห้วยโต้ ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบ่ี  

 โครงการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  จํานวน ๔ โครงการ 
    โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล บ้านปากคลอง ตําบลเกาะกลาง อําเภอ 
    เกาะลันตา 
    โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้รองเท้านารี  ตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบ่ี  
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตําบลเขาคราม อําเภอเมืองกระบ่ี  
    โครงการศูนยศึ์กษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู ป่าทุ่งทะเล บ้านปากคลอง  
     ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา  กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง   
    บ้านร่าหมาด บ้านปากคลอง บ้านขุนสมุทร บ้านหลังโสด 

  โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ  จํานวน  ๓  โครงการ 
    โครงการสง่เสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์มขนาดเล็ก ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา 
    โครงการปลูกข้าวเพ่ือบริโภคครบวงจรบ้านปากน้ํา  ตําบลปลายพระยา อําเภอ 
     ปลายพระยา 
     โครงการศึกษาความต้องการใช้นํ้ามันไบโอดีเซลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตําบล   
    ห้วยยูง   อําเภอเหนือคลอง  
   โครงการสนับสนุนส่งเสริมภมิูปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  จากเตยปาหนัน   
     และสืบสานตามแนวพระราชดําริ  บ้านร่าหมาด ตําบลเกาะกลาง อําเภอ 
    เกาะลันตา 



๑๙ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 
 

ลําดับที่ ข้อมูล มหานิกาย ธรรมยุต รวม หมายเหตุ
๑ จํานวนวัด  ๘๒ ๒ ๘๔ 
 - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ๕๖ ๑ ๕๗ 
 - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ๒๖ ๑ ๒๗ 
๒ พระอารามหลวง  ๑ - ๑ 
๓ วัดร้าง - - 
๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ๒ - ๒ 
๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ๑ - ๑ 
๖ จํานวนพระภิกษุ สามเณร (รูป) ๑,๑๕๔ - ๑,๑๕๔ 
 - พระภิกษุ ๑๐๑๓ - ๑๐๑๓ 
 - สามเณร ๑๔๑ - ๑๔๑ 
๗ ครูแผนกธรรม (รูป) ๔๗ - ๕๗ 
๘ ครูแผนกบาล ี(รูป) ๘ - ๑๑ 
๙ พระจริยานิเทศ (รูป) ๑ - ๒ 
๑๐ พระปริยัตินิเทศ (รูป) ๑ - ๑๗ 
๑๑ พระธรรมทูตฝา่ยบริหาร (รูป) ๘ - ๔๗ 
๑๒ พระธรรมทูตฝา่ยปฏิบัติการ (รูป) ๔๕ - ๔๕ 
๑๓ พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป) ๕ - ๕ 
๑๔ พระวิปัสสนาจารย์ (รูป) ๓๐ - ๓๐ 
๑๕ พระสอนศลีในโรงเรียน ๔๑ - ๔๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดกระบ่ี ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 “พุทธศาสน์มั่นคง  ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 ในการกําหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เป็น
ต้นแบบในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 

พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง)  เป็นการแสดงถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ 
สถาบันหลักของชาติ  พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและ
มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 

ดํารงศีลธรรม (มั่งค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 

 

นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนําไป
ปฏิบัติจนเป็นปฏิเวช คือผลลัพธ์ท่ีจะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยเทียบอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)   
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ 

ด้านคือ 
๑) ด้านการปกครอง  
๒) ด้านศาสนศึกษา  
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
๔) ด้านการเผยแผ่  
๕) ด้านสาธารณูปการ  
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

  
ค่านิยม (Core Value) 
 “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
  ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 กลยุทธ์ 

๑. ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 

 
ตัวชี้วัด 

  ๑. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
  ๒. มวลรวมความสุขของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 
  ๓. อันดับความสันติสุขของประเทศเพ่ิมขึ้น 
  ๔. ศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
  ๕. ร้อยละของผู้สอบผ่านนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

เป้าประสงค์ 
  มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 



๒๒ 
 

 กลยุทธ์  
   ๑. ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกดิสัมฤทธิผล 
   ๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
   ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
   ๔. พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
 

ตัวชี้วัด 
  ๑. จํานวนเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น (เครือข่าย = องค์กรทางศาสนา สถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน) ภาคละ ๑ เครือข่าย 
  ๒. ร้อยละกระบวนการทํางานได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
  ๔. จํานวนนวัตกรรมการทํางานท่ีทันสมัย 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

เป้าประสงค์   
 ศาสนทายาทมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

 
 กลยุทธ์ 
   ๑. เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล 
   ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด 
  ๑. ร้อยละของศาสนบุคคลท่ีมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น  
  ๒. ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
๑. วัดมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติท่ีดี 
๒. กิจการพระพุทธศาสนามีความม่ันคง 

   
 กลยุทธ์ 
  ๑. บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสทิธิภาพ 
  ๒. จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
  
 ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทาํฐานข้อมูลศาสนสมบัติ 
๒. ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น “ธรรมอุทยาน” 
๓. ร้อยละการคงอยู่ของกองทุนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 



๒๓ 
 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์
ตาม มส. กําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏริูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.) ระดับภาค จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ 
ระดับภาค และระดับจังหวัด ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย 

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สงัคม 
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ 
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการสง่เสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
๖) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
๘) โครงการสง่เสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน - บัญชี) 
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส 

          ๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ที่ โครงการ
งบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ
 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะสงฆ์
 หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 920,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
มส.

กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 1,850,000              -                      คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่
3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 1,550,000              -                      คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่
4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 5,970,000              -                      คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา
5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 770,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายสาธารณ

สงเคราะห์ มส.
กองเผยแผ่

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 330,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม
7 โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 230,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม
8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ 730,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่
9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล 480,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง
10 โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 580,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

มส.
กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 700,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ
12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 700,000                -                      คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ
13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม 2,860,000              -                      คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ม  กองพุทธศาสนสถาน
14 โครงการพัฒนาพุทธมณทลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 

(อ้างอิงข้อมูลแผนพัฒนาพุทธมณฑล)
17,670,000           -                     -                                   -                                      รวมงบประมาณ (บาท)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 17,670,000                                                                                                                                

แผนปฏิบตักิารการปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาป ี๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพทุธศาสนาจังหวัดกระบี ่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 



๒๕ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด   : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน

2. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/  กองพุทธศาสนศึกษา
2  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)
กิจกรรมธรรมะศึกษา บาลีศึกษา
กิจกรรมโรงเรียนการกุศล
กิจกรรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์
ใหม่อย่างน้อย 1 รูปแบบ

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนในจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

4 พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

5 พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

7 พัฒนารูปแบบ วิธีการ "มอบธรรม มอบทุน" คู่มือการดําเนินกิจกรรม "มอบทุน มอบธรรม"  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

8 จัดกิจกรรม "มอบธรรม มอบทุน" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๒๖ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : มวลรวมความสุขของประเทศที่เพิ่มขึ้น 
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 2 : ยกระดบัหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชน

2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันตสิุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของภาค จังหวัดและ

ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในจังหวัด
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมวันตรุษไทย เข้าพรรษา
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
ลานวัด ลานธรรม ลานปัญญา

กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมรวมพลคนรักษาศีล 5 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3 สรรหา พื้นที่ต้นแบบ 
" มีศีล มีธรรม มีสันติสุข "

พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนสันติสุข" ของจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม ระดับ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน

จํานวนครั้งการลงพื้นที่  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล พื้นที่ต้นแบบ
 " ชุมชนสันติสุข "

มอบรางวัล "ชุมชนสันติสุข"จังหวัดละ 1 รางวัล  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดบั กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 
 



๒๗ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : อันดบัความสันตสิุขของประเทศเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 3 : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยเผยแผข่องจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสํานักปฏิบัตธิรรมให้ไดเ้กณท์มาตรฐานตามที่กําหนด

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธกีารปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด
2 ปรับปรุงและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนด
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้นปีละ 15 
รูป

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ
กิจกรรมปริวาสกรรม (เพิ่มขึ้น 10%) ของทุกปี

ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่  งบสนับสนุน
7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม/วัดที่ปฏิบัติธรรม

ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสํานักปฏิบัติธรรม ต้นแบบ
ของจังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดบั กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ ์2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตวัชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ ์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบัและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี นักธรรม 

สามัญ สู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กองพุทธศาสนศึกษา
2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม  สามัญ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กองพุทธศาสนศึกษา
3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กองพุทธศาสนศึกษา
4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ประโยค 1-2 - ปธ.5 กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง
กิจกรรมแนวข้อสอบสําเร็จรูป แนวข้อสอบบาลี นักธรรม
กิจกรรมนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา และโรงเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถ
ตามที่กําหนด

ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
(บาลี นักธรรม ในโรงเรียนสามัญ )

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท 1 ตําบล 1 ศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนการทําสอบ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน จํานวนผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จํานวนทุนนักเรียนดีเด่นต่อนักเรียนทั้งหมด
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน จํานวนครั้งของการเรียนรู้นอกสถานที่

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๙ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 3  : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตัวชี้วัด   : จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
โครงการ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของ

จังหวัด
ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองเผยแผ่

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์ วัดต้นสังกัดได้รับช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 วัน
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

5 กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร) จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน ( บ ว ร)
6 จัดตั้งกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา กองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนาภาค9

7 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๐ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ ์4 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ตวัชี้วัด : ร้อยละกระบวนการทํางานไดร้ับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัดตาม

หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม

4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 7 : พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการกรม

2 จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

4 สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ เณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 จัดฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

6 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด  : จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดับกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 

/ กองเผยแผ่

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบแนว
ทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรม
เชิงพุทธ"

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน

จาํนวนกระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

5 นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 



๓๓ 
 

 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์7 : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตัวชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายปกครองของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

/ กองกลาง

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลตาม
หลักสูตรที่กําหนด
-กิจกรรมประชุมสัญจรประจําเดือน
-กิจกรรมการตรวจการคณะสงฆ์
-กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการใหม่

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง จํานวนพระสังฆาธิการใหม่ที่ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถ
ตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ 
และศาสนบุคคล

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ และศาสนบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 



๓๔ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์ 8 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด  : ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
โครงการ 10 : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนาของ

จังหวัด
รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดละ 3 เรื่อง/ปี

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

2 จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติระดับ จังหวัด ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวนครั้งในการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (Outcome ) : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
โครงการ 11  : บริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี)
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัติมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีและระบบบริหาร
ศาสนสมบัติการใช้งานแก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติที่เป็นปัจจุบัน

4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (Outcome )  : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
โครงการ 12 : วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน

2. เพื่อบํารุง รักษาศาสนสมบัติให้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัติธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดคู่มือ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส สู่การปฏิบัติ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 สื่อสารแนวทางการดําเนิน 
"โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้ที่ผ่านการอบรมตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 ดําเนินกิจกรรม วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด พื้นที่วัดปลอดขยะ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่พร้อมใช้และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม

4 คัดเลือกพื้นที่ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวนวัดที่ผ่านการประเมิน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ประกวดต้นแบบ วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวน วัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 
 



๓๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัด
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตั้งและบริหารกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมตามรูปแบบคู่มือ

ระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองพุทธศาสนสถาน
2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์

ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล
ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองพุทธศาสนสถาน
3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองพุทธศาสนสถาน
4 ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์

-ทอดผ้าป่าเครื่องไทยธรรมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา
-กองทุนพระสงฆ์อาพาต
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธาณสุขจังหวัด
-กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

5 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

6 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

7 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

8 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

 


