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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์
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ดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
 คณะสงฆ์จังหวัดพังงา จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดพังงา (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
ตามพันธกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ในปัจจุบัน  
 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดพังงาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทท่ี  ๒  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดพังงา 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพังงา 
 
 
 
 
 

 
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดพังงา 

 ตราประจําจังหวัดพังงา 
 รูป เขาช้าง หมายถึง สัญลักษณ์ภู เขาสูงรูป ช้าง ซ่ึ งอ ยู่หลั งศาลากลางจังห วัดพั งงา 
ประวัติศาสตร์กล่าวว่า ในพ.ศ. ๒๕๓๒ พม่ายกกองทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายใต้ (ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ถลาง) 
ราษฎรบางส่วนท่ีไม่มีอาวุธ และกําลังจะต่อสู้ต้องอพยพไปหลบภัย อยู่ในบริเวณลุ่มแม่นํ้าพังงา ซ่ึงมี
ภูเขาล้อมรอบ และต้ังหลักแหล่งอยู่ตรงน้ันตลอดมา 
 รูปเรือขุดแร่ หมายถึง สัญลักษณ์การประกอบอาชีพในอดีตของจังหวัดพังงาท่ีมีอาชีพหลัก 
ทางด้านการทําเหมืองแร่ดีบุก สามารถผลิตแร่ดีบุกได้เป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศและเป็นที่ยอมรับกัน
ว่า ในอดีตน้ันเศรษฐกิจและอาชีพของ จังหวัดพังงาขึ้นอยู่กับแร่เป็นสําคัญ 
 รูปเขาตะปู หมายถึง สัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 
 

ธงประจําจังหวัด 
 
 
 
 

 
 
 

ต้นไม้ประจําจงัหวัดพังงา “ต้นเทพทาโร” 
 
 
 

 
 
 
 



๗ 
 

ดอกไม้ประจําจังหวัดพังงา คือ ดอกจําปูน 
 
 
 

 
  
 
 
คําขวัญประจําจังหวัด 
 “แร่หม่ืนล้าน บ้านกลางนํ้า ถ้ํางามตา ภูผาแปลก แมกไม้จําปูน” 
 
ลักษณะนิสัยใจคอผู้คน : ย้ิมแย้มแจ่มใสโอบอ้อมอารีย์มีน้าใจ เป็นมิตรและรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
วิถีชีวิต : แบบพอเพียง พ่ึงพาอาศัยกัน และให้เกียรติซ่ึงกันและกนั ไม่เบียดเบียนกัน 
คติพจน์ : "สามัคคีคือพลัง" 
 
 จังหวัดพังงา เช่ือวันว่าช่ือ "เมืองภูงา" ตามช่ือเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงา หรือ พังกา 
(ภาษามลายู แปลว่า ป่านํ้าภูงา) ต้ังอยู่ในตัวจังหวัดพังงาปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมือง
นครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ ช่ือของเมืองภูงาได้ปรากฏอยู่ในทําเนียบข้าราชการเมือง
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะต้ังช่ือให้คล้องจองกับเมือง
ภูเก็ต และเหตุท่ีเมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงาน้ัน สันนิษฐานกันว่าน่าจะเน่ืองมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองท่ี
มีแร่อุดมสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติมาติดต่อซ้ือขายแร่ดีบุกกันมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้คงออกเสียง
เมืองภูงาเป็นเมืองพังงา เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนช่ือเมืองภูงาว่า Phunga หรือ Punga อ่านว่าภู
งา หรือพังงา หรือ พังกา ก็ได้ 
 
ชุมชนในอดีต 
 ในท้องที่จังหวัดพังงาปัจจุบัน มีชุมชนขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าเมืองมาแล้วถึง ๔ เมืองเป็นอย่างน้อย 
คือ เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองคุระคุรอด (หรือคุระบุรี) ซ่ึงปัจจุบันชุมชนเหล่าน้ีมี
ฐานะเป็นอําเภอต่างๆ ในจังหวัดพังงา ชุมชนเหล่าน้ีเกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะ
เมืองตะกั่วป่า เชื่อกันว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์อํานาจปกครองท้องถิ่นมาตั้งแต่ยุคโบราณที่
เริ่มมีการขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าขา้มคาบสมุทรจากตะกั่วป่า ผ่านเขาสก แม่นํ้าหลวง มาออกเมืองไช
ยาในระยะแรกๆ และช่ือของเมืองตะกั่วป่าในระยะน้ีเรียกว่าเมือง “ตะโกลา” ท่ีต้ังของตัวเมืองอยู่ท่ีบ้าน
ทุ่งตึก หมู่ท่ี ๓ ตําบลเกาะคอเขา อําเภอคุระบุรี ไม่ใช่ที่ตะกั่วป่าปัจจุบัน 
 
 สําหรับเมืองพังงา ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และคุระบุรี ทีมีการสืบทอดต่อเน่ืองกันมาถึงปัจจุบันเป็น
ชุมชนท่ีเกิดจากการขยายตัวของการผลิตและค้าแร่ดีบุกในสมัยอยุธยา ชุมชนเหล่าน้ีมีฐานะเป็นเมือง
ขนาดเล็กขึ้นกับเมืองถลาง และอยู่ในความดูแลของหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเมือง
นครศรีธรรมราช หรือไม่ก็ส่งขุนนางผู้ใหญ่จากเมืองหลวงออกไปปกครองโดยตรง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๓๑๙ – ๒๓๕๒ จนกระท่ังพม่าเผาทําลายเมืองถลางและเมืองขึ้นเสียหายอย่างหนักในปี พ.ศ.๒๓๕๒ 



๘ 
 

จึงมีการรวบรวมผู้คนขึ้นใหม่ท่ีเมืองพังงา จากจุดนี้เองท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมือง
พังงา ตะกั่วป่า และตะกั่วทุ่งยุคใหม่ ก่อนปี พ.ศ.๒๓๕๒ เมืองพังงามีฐานะเป็นเพียงแขวงขึ้นกับเมือง
ตะกั่วป่า มีช่ือเรียกกันทั่วไปว่า “กราภูงา” หรือบ้านปากนํ้าพังงาเป็นทางผ่านจากถลาง ตะกั่วทุ่ง กราภู
งา ข้ามเขานางหงส์ไปออกปากลาว ปากพนม แม่น้ําหลวง และเมืองไชยา ในพงศาวดารเมืองถลางกล่าว
ถึงอาณาบริเวณที่เป็นเมืองพังงาไว้ว่า “เมืองพังงาน้ีเดิมเป็นเมืองช่องแขวงพ้ืนเมืองตะก่ัวป่า เอาคลอง 
ถํ้า แม่น้ํา เป็นแดนคนละฟาก ฝ่ายเหนือนํ้าตลอดเข้าป่าดง ใต้น้ําลงไฟฝ่ายลําคลองถ้ําข้าบูรพ์ ได้กับ
เมืองพังงา ลําคลองตลอดจนไปถังพระอาดเถ้า เกาะยาง เกาะพิงกัน เป็นแขวงเมืองพังงา...ฝ่ายอุดรเมือง
พังงา เขาเขมาเหล็กเป็นแดนเฉียงอิสาน ก็ราสูง สองแรกเป็นเขตแดนเมืองพังงา” 
 
 หลังจากพม่าเผาทําลายเมืองถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในปี พ.ศ.๒๓๕๒ บ้านเมืองเสียหายอย่าง
หนัก ชาวเมืองแตกต่ืนหลบหนีพม่าไปอาศัยอยู่ในป่าดง และเมืองต่างๆ จึงไม่สามารถจัดต้ังเมืองถลางใน
เกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนท่ีเมืองพังงาก่อน ในปี พ.ศ.๒๓๕๔ พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) 
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่ืนศักดิพลเสพย์ ผู้กํากับราชการกรม
พระสมุหกลาโหม ได้อาสาต่อทางราชธานีท่ีจะเป็นผู้จัดต้ังเมืองถลางขึ้นใหม่ ซ่ึงหวังท่ีจะได้ผลประโยชน์
จากการทําเหมืองแร่ในเกาะภูเก็ต แต่เนื่องจาก “เมืองถลางยับเยินมาก ถึงจะจัดแจงต้ังได้แต่ใน ๒ หรือ 
๔ ปี ก็ยังหาเต็มภาคภูมิเหมือนแต่ก่อนไม่” จึงทําให้ทาฝ่ายรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงใน
ท่ีสุดก็ตัดสินใจให้พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) เป็นแต่เพียงผู้ดูแลหัวเมืองถลางและเมืองขึ้นอ่ืนๆ ส่วน
ภารกิจในการจัดต้ังเมืองถลางที่พังงานั้นได้มอบให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) อดีตยกกระบัตรเมืองตะกั่วทุ่ง
เป็นผู้ดําเนินการโดยตรง โดยแต่งต้ังให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) เป็นผู้ว่าราชการเมืองถลางที่พังงาในปี
เดียวกัน 
 
การก่อตั้งเมือง 
 การจัดต้ังเมืองถลางท่ีพังงาครั้งนั้นต้องพบกับปัญหาต่างๆ หลายประการ  เป็นต้นว่า  ปัญหา
ขาดแคลนข้าวบริโภค  ต้องพ่ึงจากเมืองไทรบุรีและกรุงเทพฯ ปัญหาการคุกคามจากพม่าซ่ึงยังส่งเรือรบ
และกองกําลังย่อยๆ ออกมาจับผู้คนท่ีตะกั่วป่าและกะเปอร์ไปสืบข่าวคราวอยู่บ่อย ๆ และปัญหา
เกี่ยวกับราษฎรและกรมการเมืองท่ีต้ังไว้แล้วไม่ยอมไปอยู่ประจําท่ีเมืองพังงา  เพราะยังเป็นเมืองท่ี
ทุรกันดารและห่างไกลสุดหล้าฟ้าเขียวอยู่ทางฝ่ายรัฐบาลกลาง  ต้องมีสารตราออกมาบังคับบัญชาให้เจ้า
เมืองต่างๆ ทางภาคใต้ “ขับต้อนพระหลวง  กรมการและราษฎรขึ้นไป ณ ท่ีกราภูงา  ไปต้ังบ้านเรือนอยู่
ด้วยพระถลาง” ทุกเมืองและเมืองละหลายๆ ครั้ง  โดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชถึงแม้ไม่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้จัดต้ังโดยตรง  แต่ต้องรับภาระเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลความปลอดภัยของเมืองถลางท่ีพังงา
อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะต้ังตัวได้  ซ่ึงก็เสียเวลานานหลายปี  และจากความดีความชอบที่อุตส่าห์ต้ังเมือง
ถลางครั้งน้ัน  ในปี พ.ศ.๒๓๕๖  ได้โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศพระวิเชียรภักดี (เจิม) เจ้าเมืองถลางขึ้นเป็น
พระยาณรงค์เรืองฤทธ์ิประสิทธิสงคราม (เจิม)เวลานานหลายปี  และจากความดีความชอบที่อุตส่าห์ต้ัง
เมืองถลางคร้ังน้ัน  ในปี พ.ศ.๒๓๕๖  ได้โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศพระวิเชียรภักดี (เจิม) เจ้าเมืองถลางขึ้น
เป็นพระยาณรงค์เรืองฤทธ์ิประสิทธิสงคราม (เจิม) ดังปรากฏข้อความตอนหน่ึงในสารตราของเจ้าพระยา
อัครมหาเสนาสมุหพระกลาโหม  ท่ีมีไปถึงพระปลัดและกรมการเมืองถลาง ในปี พ.ศ.๒๓๕๖  ตอนหนึ่ง
ว่า “แลซ่ึงพระวิเชียรภักดี (เจิม) มีนํ้าในอุตสาหะตกแต่งให้ไพร่พลเมืองขึ้นไปต้ังอยู่ ณ ท่ีกราภูงา  เป็น
ภาคภูมิลงได้ดังนี้  พระวิเชียรภักดีมีความชอบ  ทรงพระกรุณาให้เลื่อนพระวิเชียรภักดี  เป็นพระยา



๙ 
 

ณรงค์เรืองฤทธ์ิประสิทธิสงคราม (เจิม) พระยาถลาง  พระราชทานสัปทนสักกะหลาดแดงคันหน่ึง  เสื้อ
มังกรสีตัวหน่ึง  ผ้าปูม ผืนหน่ึง  กระบ่ีบ้ังทองเล่มหน่ึงให้แก่พระยาถลาง 
 
 ในระยะต้ังเมืองถลางที่พังงา ในปี พ.ศ.๒๓๕๖  ร้อยเอกเจมส์  โลว์  หัวหน้าคณะทูตของผู้ว่า
การเกาะปีนัง  ท่ีรับหน้าท่ีมาเจรจาปัญหาเมืองไทรบุรีกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ท่ีเมืองตรัง  
ได้เดินทางไปเยี่ยมเมืองพังงาในระยะที่รอคําตอบจากนครศรีธรรมราช  และได้บันทึกเกี่ยวกับเมืองพังงา
ไว้มากมายหลายประการ  เป็นต้นว่า “หุบเขาพังงามีความยาวประมาณ ๓ ไมล์ กว้างไม่เกิน ๒ ไมล์  ดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวผสมกับดินสีแดง  และดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ์  เนื้อที่ตอนที่กว้างใหญ่ท่ีสุดของ
หุบเขามีบรรดากระท่อมกับเรือกสวนต้ังอยู่ส่วนพ้ืนที่ตรงอ่ืนๆ เป็นทุดงนา  และทุ่งหญ้าเลี้ยงควาย  
เมืองพังงามีผู้คนไม่เกิน ๗๐ หลังคาเรือน  มีประชากรระหว่าง ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ คน  เป็นชาวจีน
ประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน  หรือประมาณ ๖๐๐ คน  ๒ ใน ๓ ของชาวจีนเป็นชาวหมาเก๊า  มีชาวมลายู
หลายร้อยคนกระจัดกระจายอยู่ในอ่าวปากน้ํา  เพราะคนไทยไม่ยอมให้อาศัยอยู่ใกล้ตัวเมือง  ประชาชน
ส่วนใหญ่ทํางานรับจ้างที่เหมืองแร่  เป็นระยะเวลาคร่ึงปีแล้วกลับไปเก็บเกี่ยวข้าวในระหว่างเวลาที่เหลือ  
เจ้าเมืองส่งคนไทยไปทํางานที่เหมืองแร่เท่าท่ีพอใจ  และคนเหล่านั้นจะได้รับแต่เพียงอาหารเท่าน้ัน  
สินแร่ท่ีขุดได้จะนําไปขายให้แก่ผู้รับเหมาชาวจีน  และผลกําไรก็ตกอยู่แก่เจ้าเมือง  การนํ้าสินแร่ลงมา
ข้างล่างน้ันบรรทุกมาบนหลังช้างหรือไม่ก็เรือมาด  ซ่ึงใช้เวลา ๒ หรือ ๓ วัน...อย่างไร  ก็ตามบรรดานาย
เหมืองชาวจีนไม่ต้องเสียภาษี  พวกจีนน้ันมักพอในท่ีจะได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษภายใต้รัฐบาล
สยามซ่ึงพลเมืองโดยกําเนิดไม่ได้รับ  พวกเขาได้รับการยกเว้นหน้าที่ซ่ึงชาวสยามทุกคนถูกบังคับให้รับใช้
รัฐเม่ือถูกเรียกร้อง  ไม่ว่าจะในการเข้ารับราชการทหาร  ช่างฝีมือ  หรืองานกรรมกรรายวัน 
 
 ถึงแม้เจ้าเมืองพังงา  ถือประโยชน์เอาจากอํานาจที่เขาได้รับและสร้างความร่ํารวยให้แก่ตัวเอง  
จากค่าใช้จ่ายของข่าวไพร่ผู้คนของเขาก็ตามแต่การปกครองของเขายังไม่กดขี่มากเท่ากับการปกครอง
ของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช  และประชาชนก็ยังมีความผูกพันต่อเขามากกว่า  หรือพูดอีกอย่างหน่ึงก็
คือประชาชนไม่เกลียดเขารุนแรงมากเหมือนท่ีชาวเมืองนครศรีธรรมราชเกลียดชังเจ้าเมืองของตน...
บรรดาสตรีท่ีพังงาเก็บตัวอยู่สันโดษมากกว่าสตรีที่ถลาง  ท้ังนี้เพราะพวกผู้ชายในประเทศสยามไม่มีนิสัย
อิจฉาริษยา  ผู้หญิงในประเทศนี้ถูกปล่อยให้มีเสรีภาพมาก  แต่...ข้อกําหนดที่พวกผู้ชายต้องมีหน้าท่ีรับ
ใช้บ้านเมืองปีละหลายเดือน  พวกผู้หญิงจึงต้องแบกภาระงานหนักต่างๆ ที่พวกผู้ชายต้องทําเอาไว้  
ฉะนั้นพวกผู้หญิงเหล่านี้ก็ย่อมจําเป็นอยู่เองที่จะต้องหาเลี้ยงตนเอง  ขณะท่ีสามีของตนไม่อยู่  หญิงพวก
นี้  ต้องทํานา  ปลูกผัก  และทอผ้า  หรือมิฉะน้ันก็ค้าขายในตลาดเล็กๆ 
 
 เจ้าเมืองพังงา  มีผู้ช่วย ๒ คน มีรายได้จากแรงงานของประชาชน  เท่าที่จะหาได้จาการค้าขาย
ส่วนตัวของเขา  และเรียกเอาจากการซ้ือขายของบรรดาพ่อค้าต่างด้าวท่ีเมืองน้ี  เจ้าเมืองพังงามีสําเภา
จีน ๓ ลํา  ซ่ึงไปค้าขายยังปีนัง  เรือสําเภาเหล่านี้บรรทุกดีบุก  ข้าวและสิ่งของสินค้าพ้ืนเมืองเล็กๆ 
น้อยๆ ไปยังเกาะปีนัง  ขากลับก็บรรทุกผ้า  ผ้าดอกสีต่างๆ สําหรับหุ้มเก้าอ้ี  เคร่ืองแก้ว  และเครื่อง
หัตถกรรมอ่ืนๆ มา  เจ้าเมืองพังงามิได้ถวายเงินแก่พระเจ้าแผ่นดินเป็นประจํา  แต่เขาส่งไปถวายเม่ือสิ้น
กําหนด  ทุก ๓ หรือ ๔ ปี  หรือมิฉะน้ันก็นําเอาของมีค่าไปถวายพระองค์  แน่นอนทีเดียวพระเจ้า
แผ่นดินทรงได้รับผลกําไรท้ังหมด  ซ่ึงเพ่ิมพูนงอกเงยขึ้นจากการขายดีบุก” 



๑๐ 
 

 หลังจากปี พ.ศ.๒๓๕๒  ภัยจากการคุกคามของพม่าลดลงไปมาก  มีแต่ส่งกองเรือลาดตระเวน
ออกมาจับคนเท่านั้น  ไม่มีการส่งกองทัพใหญ่มาอีก  เพราะพม่าเริ่มขัดแย้งกับบริษัทอังกฤษในอินเดีย  
และในปี พ.ศ.๒๓๖๙  พม่ารบแพ้อังกฤษต้องสูญเสียมณฑลอาระกันและตะนาวศรีให้แก่อังกฤษ  ใน
ระยะเดียวกันน้ันเอง  ทางฝ่ายรัฐบาลจึงได้ย้ายผู้คนจากพังงาไปต้ังเมืองถลางข้ึนใหม่ในปี พ.ศ.๒๓๖๗  
และโปรดเกล้าฯ ให้พระยาไชยา (กลับ) ไปเป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๘๓  ต่อมา
พระยาไชยา (กลับ) มีความผิดถูกถอด  เพราะสนิทสนมกับกรมหลวงรักษ์รณเรศ  จึงโปรดเกล้าฯ ให้
พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) อดีตเจ้าเมืองไทรบุรีมาเป็นเจ้าเมืองพังงา  จึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาคทางหัวเมืองชายฝั่งตะวันตกตอนบนอีกครั้งหน่ึง  กล่าวคือ  ยกเมืองพังงาขึ้นเป็น
เมืองโท  ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้เมืองถลาง  ตะกั่วทุ่ง  และตะกั่วป่า  ขึ้นตรงต่อเมือง
พังงา  จนกระทั่งพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ.๒๔๐๔  โปรดเก้าฯให้พระยาเสนา
นุชิต (นุช) อดีตผู้ช่วยราชการเมืองไทรบุรี  พังงาและเจ้าเมืองตะกั่วป่าในขณะน้ันเป็นเจ้าเมืองพังงา   แต่
พระยาเสนานุชิต (นุช) น้องชายร่วมมารดาของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) ไม่ยอมไปรับตําแหน่งที่เมือง
พังงา  โดยอ้างว่าเคยชินกับเมืองตะก่ัวป่า  จึงขออยู่ที่เดิม  ทางฝ่ายรัฐบาลกลางจึงต้องเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองหัวเมืองเหล่าน้ันเสียใหม่  กล่าวคือยกเมืองตะกั่วป่าขึ้นเป็นเมืองโทแทนเมืองพังงา  มี
พระยาเสนานุชิต (นุช) เป็นเจ้าเมือง  แยกเมืองพังงาและถลางออกจากตะกั่วป่า  ยกเป็นเมืองตรี  ขึ้น
ตรงต่อกรุงเทพฯ  โปรดเกล้าฯ ให้พระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) บุตรชายคนโตของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) 
เป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.๒๔๐๔ – ๒๔๓๗ 
 
สมัยกรงุรัตนโกสินทร์-ปัจจุบัน 
       อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๓๘๓ เป็นต้นมา เมืองพังงาค่อยๆ ขยายตัวเจริญขึ้นตามลําดับ จาการ
สนับสนุนส่งเสริมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง ดังจะเห็นได้จากตอนท่ีถอนพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) มาเป็น
เจ้าเมืองพังงา ก็โปรดเกล้าฯ ให้ถอน “ผู้คนแขกเก่าท่ีไว้ในสนิท เคยรับใช้สอยอยู่กับ พระยาไทร (แสง) 
นั้น ก็จัดแจงให้พระยาไทรมาบ้าง จะได้เป็นกําลังราชการมากขึ้นข้างเมืองพังงา ถ้ามันเป้ฯคนผิดและ
ไว้ใจมิได้ก็ผ่อนเอาเข้ามาเสีย ให้มีกําลังเมืองไทยอยู่แต่น้อย และกําปั่นเรือรบ เรือไล่ ปืนใหญ่ ปืนน้อย 
เครื่องศาสตราวุธ ของพระยาไทรมีอยู่เท่าไร ก็ผ่อนจัดแจงให้พระยาไทรมา เสียให้สิ้น” นอกจากน้ียัง
มอบอํานาจให้แก่พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง) เป็นผู้สําเร็จราชการเมืองพังงา และหัวเมืองชายฝั่งตะวันตก
ตอนบนหลายเมือง มีศักดินาสูงถึง ๑๐,๐๐๐ ในฐานะเจ้าเมืองโท ความม่ังคั่งรุ่งเรืองของเมืองพังงาไม่ได้
เกิดขึ้นจากท้องท่ีตัวเมืองแต่ขึ้นกับเมืองขึ้นมากกว่า กล่าวคือ บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกจริงๆ 
นั้น อยู่ที่เมืองถลาง ภูเก็ต และตะก่ัวป่ามากกว่าที่พังงา ดังนั้นเม่ือแยกเมืองเหล่าน้ันออกไปในปี พ.ศ.
๒๔๐๔ ฐานะของเมืองพังงาจึงลดเป็นเมืองตรี เจ้าเมืองมีศักดินาลดลงเหลือเพียงราว ๕,๐๐๐ เท่านั้น 
ความม่ังคั่งของบ้านเมืองและเจ้าเมืองคงลดลงไปด้วย ดังจะเห็นได้จากในสมัยรับกาลที่ ๔ เมืองพังงาเคย
รับประมูลทําภาษีปีละ ๒๖,๙๖๐ บาท เท่ากับเมืองตะกั่วป่าและมากกว่าเมืองภูเก็ต แต่ครั้นถึงปี พ.ศ.
๒๔๑๕ เงินภาษีเมืองภูเก็ตสูงขึ้นถึงปีละ ๓๓๖,๐๐๐ บาท แต่เมืองพังงากลับสูงขึ้นเล็กน้อย คือรวมปีละ 
๒๙,๙๒๐ บาทเท่านั้น และได้โอนภาษีเมืองตะกั่วทุ่งไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่าในปีเดียวกันด้วย 
 
 ในปี พ.ศ.๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินประพาส
เมืองพังงา ในระยะที่บ้านเมืองสงบ มีสันติสุขพอควรแก่อัตภาพ ได้ทรงบันทึกเกี่ยวกับสภาพของเมือง
พังงาในระยะน้ีไว้อย่างน่าสนในว่า “เมืองพังงาไม่เหมือนเมืองอ่ืน เห็นเขารอบข้าง เป็นเขาสูงๆ ถึงสัก 



๑๑ 
 

๘๐๐ ฟิตก็มี ช่องออกไปตะก่ัวป่าทาง ๑ ต้องขึ้นเขาสูง ทางไปปากลาวท่ีช่องเขานางหงส์ก็เป็นเขาสูง
เหมือนกัน เป็นไปมาสะดวกแต่อยู่แต่ตะกั่วทุ่ง...เหมืองดีบุกท่ีนี่ทํามาช้านาน แต่แร่ที่ดีหมดไป เสียมาก 
โรยมานานแล้ว เด๋ียวนี้มีจีนทําอยู่หมดด้วยกัน ๖๐๐ คนเศษ เหมืองใหญ่มีอยู่ ๒ เหมือง คนประมาณ 
๓๐ – ๔๐ คนว่าทําเหมืองครากันโดยมาก...ฝนตกมากกว่าเมืองอ่ืนๆ เพราะเขาสูงล่อให้ตก นาข้างเหนือ
น้ํามักจะดี ข้างใต้แล้วมักจะเสียด้วยล่มนํ้าเป็นพ้ืน ท่ีนาก็มีน้อยเหมือนเมืองอ่ืนๆ ข้าวพม่าเข้าเมืองปีหนึ่ง 
๘,๐๐๐ กุหนี หรือ ๕๗๒ เกวียน มากพอใช้ เราชวนให้คิดอ่านปลูกต้นไม้อ่ืนที่เป็นสินค้าแทนนา พระยา
บริรักษ์ (ขํา) เป็นคนแม่นยําและรู้การในบ้านเมืองมากจริง ถามอะไรไม่จนและไม่คลาดเคลื่อน ระวังผิด
อย่างเอก...พวกผู้หญิงมาหาคือสุ่นที่พระยาบริรักษ์ (ขํา) กับเป้าน้องท่ีเฆ่ียนคนตาย เมียช่ืออินเป็นคนใน
วัง...กับมีพีน้องมาอีกหลายคนด้วยกัน ดูค่อยคล่องแคล่วกว่าพวกตะกั่วป่า...ท่ีพังงาเขามีผู้หญิงมาก 
ทํากับข้าวไทยได้ดีๆ เพราะมักจะเป็นชาววังชุม...ให้ตราจุลสุราภรณ์ พระยาบริรักษ์ (ขํา) เพราะเป็นเจ้า
เมืองมานานรู้การงานมากแล้วรักษาถนนรนแคมไม่ทรุดโทรม” 
 
 จากบุคลิกลักษณะของพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) เจ้าเมืองพังงา ซ่ึงเป็นคนละเอียดลออรู้การงาน
ในบ้านเมือง และไม่สนใจสะสมเงินทอง การทําเหมืองมีน้อย จึงไม่กระทบกระเทือนเร่ืองผลประโยชน์ 
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๔๒๒ – ๒๔๓๓ ซ่ึงเจ้าเมืองภูเก็ต ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า กําลังประสบปัญหาเก็บภาษีส่ง
รัฐบาลได้น้อยกว่าท่ีประมูลไว้ บางรายต้องคืนภาษี เช่น เจ้าเมืองภูเก็ต เป็นต้น และบางรายถูกจับตัวไป 
กักขังเร่งภาษีบ้าง ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.๒๔๓๕ พระเสนานุชิต (นุช) ค้างภาษีรัฐบาลกลางติดต่อกัน ๗ 
ปี เป็นเงิน ๒๘๓,๓๑๕ บาท จึงถูกเรียกตัวไปเร่งเงินภาษีท่ีภูเก็ต เป็นต้น แต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองพังงาคือ
พระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) ซ่ึงในขณะน้ัน “แก่ชราแล้วจักษุมืดมัวท้ัง ๒ ข้าง” สามารถนําเมืองพังงาผ่าน
มรสุมต่างๆ ไปได้ จนกระทั่งเร่ิมมีการปฏิรูปการปกครองมณฑลภูเก็ตในปี พ.ศ.๒๔๓๗ พระยาบริรักษ์
ภูธร (ขํา) ก็ถึงแก่อสัญกรรม การแบ่งท้องที่ในเมืองพังงาออกเป็นอําเภอและตําบลต่างๆ ตามระบบการ
ปกครองแบบใหม่ จึงตกเป็นหน้าที่ของพระเพชรภักดีศรีพิไชยสงครามฯ (พลาย) พระปลัดเมืองพังงา 
น้องชายพระยาบริรักษ์ภูธร (ขํา) นั่นเอง ในการแบ่งท้องท่ีครั้งนั้น ได้โอนเมืองตะก่ัวทุ่งมาเป็นอําเภอ
หนึ่งของเมืองพังงา และจัดแบ่งเมืองพังงาออกเป็น ๔ อําเภอ ๒๔ ตําบล คือ อําเภอกลางเมือง มี ๑๒ 
ตําบล ได้แก่ ตําบลท้ายช้าง ตลาดใหญ่ ฝ่ายท่าตากแดด นบปริง ป่าก่อ ทับแหวน เผล่ ทุ่งคาโงก บาง
เตย เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ อําเภอทุ่งมะร้าว มี ๖ ตําบล คือ ตําบลทุ่งมะพร้าว ลําภี ลําแก่น ท่าซ่อ 
นาเตย บางคลี อําเภอทับปุดมี ๗ ตําบล คือ ตําบลคลองมะรุ่ย เขาเต่า โคกซอย ใสเสียด บางเหรียง บ่อ
แสน แลถ้ําทองหลาง อําเภอตะก่ัวทุ่งมี ๘ ตําบล คือ กระโสม ถ้ํากระไหล ท่าอยู่นากลาง โคกกลอย บาง
หลาน คลองตะเคียน และบางทอง 
 
 ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ ได้เปลี่ยนช่ือเมืองพังงาเป็นจังหวัดพังงา และเปลี่ยนตําแหน่งผู้ว่าราชการเมือง
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในสมัยรัชกาลท่ี ๗ ได้ยุบตะกั่วป่า ซ่ึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดหน่ึงลงในอําเภอ ขึ้นกับจังหวัดพังงา และย้ายที่ต้ังศาลากลางจังหวัดจากที่เดิมซ่ึงต้ังอยู่ท่ีบ้าน
ชายค่ายไปต้ังท่ีบ้านท้ายช้างในปี พ.ศ.๒๔๗๓ และปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้ย้ายไปต้ังที่ใหม่ท่ีหน้าถ้ําพุงช้าง ซ่ึง
เป็นท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัดปัจจุบัน (ปัจจุบันอาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา  ส่วน
อาคารศาลากลางได้สร้างใหม่อยู่บริเวณหน้าเขารูปช้าง *๓๐/๑๐/๕๙)  ส่วนช่ืออําเภอเมืองก็เปลี่ยนเป็น
อําเภอท้ายช้าง ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ และกลับมาเรียกว่าอําเภอเมืองพังงา อีกในปี พ.ศ.๒๔๘๑ จนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน 



๑๒ 
 

พ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
 

 
  
 พังงา เป็นจังหวัดท่ีมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพ้ืนที่ ๔,๑๗๐.๘๙๕ ตารางกิโลเมตร อยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๗๘๘ กิโลเมตร ช่ือของจังหวัดพังงานั้นเดิมน่าจะเรียกว่า “เมืองภูงา” ตาม
ช่ือเขางา หรือเขาพังงา ซ่ึงอยู่ในตัวเมืองพังงาในปัจจุบัน เม่ือต้ังเมืองขึ้นจึงเรียกกันว่า “เมืองภูงา” เมือง
ภูงาน้ีอาจจะต้ังช่ือให้คล้องจองเป็นคู่กับเมืองภูเก็ตมาแต่เดิมก็ได้ แต่เหตุท่ีเมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงา
นั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเมืองภูงา เป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์จึงมีฝรั่งมาติดต่อซ้ือขายแร่ดีบุกกัน
มาก และฝร่ังเหล่าน้ีคงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง “พังงา” เพราะแต่เดิมฝรั่งเขียนเมืองภูงาว่า 
PHUNGA หรือ PUNGA ซ่ึงอาจอ่านว่า ภูงา หรือจะอ่านว่า พังงา หรือ พังกา ก็ได้ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดระนอง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดภูเก็ตตรงช่องแคบปากพระ เช่ือมกันโดยสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี 
 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบ่ี 
 ทิศตะวันตก ติดกันทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ 
มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ ๒๓๙.๒๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่าที่
สําคัญ ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบช้ืน และป่าชายเลน สําหรับบริเวณท่ีเป็นท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวันออก
ไปยังทิศตะวันตก ลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พ้ืนที่ประกอบด้วย
เกาะประมาณ ๑๐๕ เกาะ และมีเกาะอยู่ในทะเลอันดามันจํานวนมาก เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ 
และหมู่เกาะสิมิลัน 
 
ลักษณะภูมิอากาศ  
 พังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๒ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม ไปถึง เดือนเมษายน  
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ไปถึง เดือนธันวาคม 
 จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกัน
มากนัก คือ อยู่ระหว่าง ๒๙ – ๓๖ องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๓,๖๑๔.๕ 
มิลลิเมตร การปกครอง 
 การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อําเภอ ๔๘ ตําบล ๓๑๔ หมู่บ้าน 
  ๑. อําเภอเมืองพังงา 
  ๒. อําเภอเกาะยาว 
  ๓. อําเภอกะปง 
  ๔. อําเภอตะกัว่ทุ่ง 
  ๕. อําเภอตะกัว่ป่า 
  ๖. อําเภอคุระบุรี 
  ๗. อําเภอทับปุด 
  ๘. อําเภอท้ายเหมือง 
 
การเดินทางในตัวเมืองพงังา 
 ในตัวเมืองพังงามีรถโดยสารประจําทางไปยังอําเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ท่ีสถานีขนส่งพังงา 
โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๒๓๐๐ นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น ถ้ําพุงช้าง ถ้ําฤๅษี
สวรรค์ ฯลฯ คิวรถสองแถวและ รถตู้ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองและบริเวณสถานีขนส่งพังงา นอกจาก
เส้นทางบนบก ยังมีท่าเรือสําหรับไป เท่ียว เกาะหลายแห่ง เช่น ไปเที่ยวอ่าวพังงา ติดต่อเรือได้ที่ท่าเรือ



๑๔ 
 

บริเวณท่ีทําการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ท่าเรือ ท่าด่านศุลกากร เป็นท่าท่ีอยู่ใกล้ตัวเมืองท่ีสุด ท่าเรือสุ
ระกุล (ท่าเรือกระโสม) อยู่ในอําเภอตะกั่วทุ่ง ไปหมู่เกาะ สุรินทร์หรือเกาะพระทอง ติดต่อเรือได้ท่ีท่าเรือ
คุระบุรี ไปหมู่เกาะสิมิลัน ติดต่อเรือได้ที่ท่าเรือทับละมุ ไป เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ ติดต่อเรือได้ท่ี
ท่าเรือท่าด่านศุลกากร เป็นต้น 
 
ระยะทางจากอําเภอเมืองพังงาไปยังอําเภอต่างๆ คือ 
 อําเภอตะกั่วทุง่ ๑๒ กิโลเมตร 
 อําเภอทับปุด ๒๖ กิโลเมตร 
 อําเภอกะปง ๔๗ กิโลเมตร 
 อําเภอท้ายเหมือง ๕๗ กิโลเมตร 
 อําเภอตะกั่วป่า ๖๕ กิโลเมตร 
 อําเภอคุระบุรี ๑๒๕ กิโลเมตร 
 อําเภอเกาะยาว ๑๓๘ กิโลเมตร 
 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนเมืองประจําจังหวัดพังงา 
 
 จังหวัดพังงา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนเมืองที่สําคัญ ที่นิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 
 
 ๑. ประเพณีลอยแพ  
 จะทํากันปีละหนึ่งครั้งในราวเดือน ๑๒ ของทุกปี เม่ือจะถึงกําหนดวันลอยแพชาวบ้านจะไป
ช่วยกันตัดไม้ไผ่มาต่อเป็นแพ โดยให้แพมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุสิ่งของได้แล้วจัดตกแต่งประดับประดา
ให้สวย งาม ใส่เล็บ เส้นผม และสิ่งของต่าง ๆ จากนั้นจะนําแพไปทําพิธีสวดสมโภช ในวันรุ่งขึ้นก็จะ
ช่วยกันนําแพไปลอยที่ชายหาดหรือแหล่งน้ําในหมู่บ้าน ก่อนลอยแพจะมีการแสดงธรรม ถวายภัตตาหาร
เพลแก่พระภิกษุ และร่วมกันรับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. งานประเพณีเทกระจาด 
 งานประเพณีเทกระจาด จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ หรือประมาณวันท่ี ๑๓ กันยายน
ของทุกปี ท่ีวัดอินทภูมิ ในเขต อ.กะปง มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการประกอบพิธีเทกระจาด 
เป็นประเพณีท่ีพุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณท่ีล่วงลับไปแล้ว เป็นการสร้าง
ความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน งานทิ้งกระจาด เป็นประเพณีของพุทธศาสนาทางฝ่ายมหายาน เป็นการ
จําเริญเมตตาธรรมแก่ดวงวิญญาณท่ีล่วงลับไปแล้ว ตํานานในพระสูตรกล่าวว่าสมัยหน่ึงพระอานนท์



๑๕ 
 

กําลังบําเพ็ญสมาธิปรเวกธรรมอยู่ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัศด์ุมีอสุรกายตนหนึ่งสําแดงร่างเป็นเปรต 
รูปร่างสูงผอม  มีแต่หนังหุ้มกระดูก ลําคอเล็กเท่ารูเข็ม เม่ือหิวก็เปิดเปลวไฟออกจากปาก เปรตน้ันกล่าว
กับพระอานนท์ว่า อีกสามวันพระพุทธเจ้าถึงจะมรณภาพ พระอานนท์ถามว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเปรตก็
กราบทูลว่าต้องทําพิธีอุทิศเครื่องอุปโภคเป็นทานแก่ฝูงเปรตท้ังปวงจึงจะรอดและมีอายุม่ันขวัญยืนด้วย 
พระอานนท์จึงเข้ากราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ประกอบเมตตาธรรม
ตามที่พระอานนท์กราบทูล 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ๓. งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา 
 งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา กําหนดจัดในวัน ขึ้น ๑ ค่ํา ถึง ๙ ค่ํา เดือน ๑๑ จะอยู่
ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมของทุกปีระหว่างถือศีลกินผักชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาลเจ้าแต่ง
กายชุดขาว  มีพิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น พิธีลุยไฟ พิธีบวงสรวงดาวประจําวันทั้งเจ็ด พิธีสะเดาะ
เคราะห์ ฯลฯ และมีพิธีแห่เจ้ารอบตัวเมืองไปตามถนนต่างๆ เพ่ืออวยพรเสริมสิริมงคลให้ชาวบ้านอยู่เย็น
เป็นสุขตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญ 
 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 ๑. ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า (The Old Sala Klang) ศาลากลางจังหวัดพังงาเป็นอาคาร
ช้ันเดียวยาวเหยียด ลักษณะทรงโบราณ สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓ ในสมัยรัชกาลท่ี ๗ ศาลากลางน้ีต้ัง
ห่างจากตัวเมือง ๓.๕ กิโลเมตร อยู่บนถนนเพชรเกษม 
 ๒. วัดนารายณิกายาราม (Wat Narai Nikayaram) วัดอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอประมาณ ๑๔ 
กิโลเมตร เป็นท่ีประดิษฐานเทวรูป ๓ องค์คือ พระนารายณ์ พระลักษณ์ องค์จําลองซ่ึงองค์จริงอยู่ท่ี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตและพระแม่นางสีดา (นางสีดา) ซ่ึงเป็นองค์จริง 
นอกจากน้ียังพบศิลาจารึกอายุ ๑,๓๐๐ ปี ที่ขุดได้บริเวณยอดเขาเลียง อยู่ภายในวัด รูปสลักเหล่าน้ีมี



๑๖ 
 

ความสําคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมือง "ตะโกลา" (ช่ือเดิมของเมืองตะก่ัวป่า) และการ
เผยแพร่เข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียในภูมิภาคแถบน้ี 
 ๓. วัดสุวรรณคูหา (Wat Suwannakhuha) วัดต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒ ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุ่ง 
การเดินทางใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข ๔ (พังงา-บ้านโคกกลอย) ไปประมาณ ๗ กิโลเมตรเม่ือถึงหลัก
กิโลเมตรที่ ๓๑ อําเภอตะก่ัวทุ่ง แยกเข้าขวามือไปอีก ๑ กิโลเมตร ชาวบ้านท่ัวไป เรียกว่า "วัดถ้ํา" เป็น
วัดท่ีน่าสนใจและมีความสําคัญที่สุดของจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นโบราณสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์และทางโบราณคดี ในบริเวณที่ ต้ังของวัดมีภูเขาที่ มีถ้ําอยู่หลายแห่งและยังมีจารึก
อักษรไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีผนังถ้ํา 
 ถ้ําใหญ่อยู่ช้ังล่างสุดเป็นถ้ําแรกก่อนท่ีจะผ่านไปยังถ้ําอ่ืนๆ มีขนาดกว้างประมาณ ๒๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๔๐ เมตร ลักษณะของถํ้ามีพ้ืนเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความ
ยาวของผนังถ้ําประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิก ถ้วย ชามเบญจรงค์ ถ้ําใหญ่ใช้เป็นวิหารเพ่ือเก็บ
รวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ หน่ึงในนั้นก็คือพระนอนซ่ึงมีความงดงามและมีช่ือเสียงเป็นอย่างย่ิง 
 ๔. วัดราษฎร์อุปถัมภ์(วัดบางเหรียง) เป็นวัดท่ีเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอําเภอทับปุด เดิมที
ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดบางเหรียง" ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากที่ ว่าการอําเภอทับปุดและถนนเพชรเกษม 
ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เป็นวัดท่ีมีภูเขาล้อมรอบสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ ในวัดมีถาวรวัตถุทางธรรมท่ี
สําคัญ คือ พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามว่า “พระ
มหาธาตุ เจดีย์พุทธธรรมบันลือ” ภายในประดับด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ด้านนอก เป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กโดยรอบ ท้ังสี่ทิศมีพระพุทธรูปประจําทิศ ยอดของพระเจดีย์
หุ้มด้วยทองคํา ตัวโบสถ์และวิหารของวัดสร้างอย่างสวยงามแปลกตา โดดเด่นด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิม 
และพระร่วง ๓ พ่ีน้อง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนในซุ้มเรือนแก้ว พระพุทธอัฐิมงคลชัยนาคปรก ท่ีสร้าง
ไว้เพ่ือปกป้องชาวใต้ให้พ้นจากภัยอันตราย 
 
 ประเภททั่วไป 
 ๑. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
 ๒. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
 ๓. เกาะยาว 
 ๔. เกาะพระทอง 
 ๕. ถ้ําพุงช้าง 
 ๖. เกาะปันหยี 
 ๗. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (เขาตะปู) 
 ๘. อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.๘๑๓ 
 ๙. วนอุทยานสระนางมโนห์รา 
 ๑๐. น้ําตกรามัญ 
 ๑๑. อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง 
 ๑๒. ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า 
 
 
 



๑๗ 
 

สินค้าเมืองและของท่ีระลึก 
 ๑. ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ท่ีมีความประณีตสวยงาม และ เกิดขึ้น
จากความคิดสร้างสรรค์ของแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพังงา ปัจจุบันเป็นสินค้าของท่ีระลึกประจําจังหวัด 
หากเดินทางไปในตัวจังหวัดพังงาสามารถซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์น้ีได้ท่ีสํานักงานเกษตรกร หรือท่ีกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 
 ๒. ผลิตผลทางการเกษตรและอาหารทะเล พังงามีแหล่งผลิตกะปิ จากกุ้งฝอยท่ีมีช่ือเสียงหลาย
แห่ง เช่นกะปิเกาะยาว กะปิเกาะปันหยี และยังเป็นแหล่งผลิตกุ้งเสียบออกสู่ตลาดในจังหวัด ใกล้เคียง 
หากเดินทางผ่านจังหวัดพังงาสามารถแวะซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองเหล่าน้ีได้ท่ีตลาดสด ในอําเภอเมือง ตลาดนัด
ตามชุมชนต่าง ๆ และตลาดสดอําเภอตะกั่วทุ่งได้ทุกวัน 
 ๓.ขนมเต้าส้อ 
 ๔.กะปิ 
 ๕.ลูกจัน/จันทน์เทศ 
 ๖. ลูกชก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 ๑๖ 

ข้อมูลพืน้ฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 
 

ลําดับท่ี ข้อมูล มหานิกาย ธรรมยุต รวม หมายเหตุ 
๑ จํานวนวัด  ๗๕ ๑๒ ๘๗   

     - วัดท่ีได้รับวิสุงคามสีมา ๖๗ ๗ ๗๔  

     - วัดท่ีไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ๘ ๕ ๑๓  

๒ พระอารามหลวง ๑ ๐ ๑  
๓ วัดร้าง ๔๕ ๐ ๔๕ 
๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ๔ ๐ ๔ 
๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ๐ ๐ ๐ 
๖ สํานักศาสนศึกษาเรียนธรรม-บาลี ๘ ๒ ๑๐ 
๗ จํานวนพระภิกษุ สามเณร (รูป) ๘๐๘ ๕๗ ๘๖๕  

     - พระภิกษุ ๗๗๖ ๕๐ ๘๒๖  
     - สามเณร ๓๒ ๗     ๓๙  

๘ จํานวนพระสังฆาธิการในจังหวัดพังงา ๑๒๒ ๒๑ ๑๔๓  
     - ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๐ ๐ ๐  
      - รองเจ้าคณะภาค ๑ ๐ ๑  
      - ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ๑ ๐ ๑  
      - เจ้าคณะจังหวัด ๑ ๑ ๒  
      - รองเจ้าคณะจังหวัด ๐ ๐ ๐  
      - เจ้าคณะอําเภอ ๗ ๑ ๘  
      - รองเจ้าคณะอําเภอ ๐ ๐ ๐  
      - เจ้าคณะตําบล ๑๒ ๒ ๑๔  
      - เจ้าอาวาส ๗๕ ๑๒ ๘๗   
      - พระนักเทศน์ ๗ ๒ ๙  
      - พระจริยานิเทศ ๑ ๐ ๑  
      - พระบัณฑิตเผยแผ ่ ๑ ๐ ๑  
      - พระปริยัตินิเทศ ๒ ๐ ๑  

ลําดับท่ี ข้อมูล มหานิกาย ธรรมยุต รวม หมายเหตุ 
๙ วัดแหล่งท่องเท่ียว ๖ ๐ ๖ 
๑๐ วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น ๘ ๑ ๙ 
๑๑ วัดพัฒนาตัวอย่าง ๔ ๑ ๕ 
๑๒ อุทยานการศึกษาในวัด ๖ ๑ ๗  

 
 

 



๑๙ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดพังงา 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” 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

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 



๒๑ 
 

 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 



๒๒ 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ

 งบประมาณ
สนับสนุนจาก
คณะสงฆ์

 หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 455,000               - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 930,000               - คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาทุนมนุษย์ 1,410,000            - คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 2,305,000            - คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 370,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

6 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 465,000               - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพทุธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 100,000               - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพทุธ 415,000               - คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 330,000               - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพฒันาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพทุธศาสนา 585,000               - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 270,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 470,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สังคม 855,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน

8,960,000       - -                              -                             

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณแผนปฏิรูปประจําปี 2561 (บาท) 8,960,000                                                                                                  

แผนปฏิบัตกิารการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 



๒๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พุทธศาสนิกชน

2. เพื่อยกระดบักระบวนการจัดการศึกษาสําหรับคฤหัสถ์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทการศึกษาสงเคราะห์ระดับจังหวัด  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 

/  กองพุทธศาสนศึกษา

2  เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อย่าง
เป็นรูปธรรม( โรงเรียนการกุศล โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมศึกษา บาลีศึกษา)

ได้รูปแบบวิธีการและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ใหม่
อย่างน้อย 1 รูปแบบ

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ใน
จังหวัด

 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

4 พัฒนาบุคลากรด้านศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

5 พัฒนา " โรงเรียนต้นแบบ " โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

6 ระดมทุนและจัดตั้ง "กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" " กองทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัด "  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

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

8 จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา" จํานวนผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/  กองพุทธศาสนศึกษา

ลําดับ หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๒๕ 
 

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

2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันตสิุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดอําเภอ และถ่ายทอด

สู่พระสังฆาธิการในระวัด ในจังหวัด
จํานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับประเพณี วัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
กิจกรรมวันธัมมัสสวนะสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมรวมใจร่วมพลังพุทธศาสนิกชนคนรักษาศีล 5 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศีล 5 ด้วยการปฏิบัติธรรมสัญจรใน-นอกพรรษา ทุกวันพระเข้าพรรษา และ นอกพรรษา
กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รักษาศีล 5
กิจกรรม งานศพ งานบวช ลด ละ เลิก เหล้า
กิจกรรม วันสําคัญของชาติ

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  " หมู่บ้านร่มเย็น" มอบรางวัล "หมู่บ้านร่มเย็น" จังหวัด/อําเภอ/ตําบล             
   ละ 1 รางวัล

 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๖ 
 

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

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 พัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

3 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จํานวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

4 พัฒนาพระวิทยากร จํานวนพระวิทยากรที่เพิ่มขึ้น
5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ สามเณร ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กิจกรรมอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ๔๕ วัน
กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการ/ครูสอน ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนวกะ ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
กิจกรรมเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร จํานวนเยาวชนเข้าอบรมเพิ่มขึ้น

6 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จํานวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

7 ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบของจังหวัด จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุผูร้ับผดิชอบร่วม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

 
 
 
 



๒๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 2 : เพิ่มศักยภาพทางปัญญา
ตวัชี้วัด : ร้อยละของผูส้อบผา่นนักธรรม,บาลี / ร้อยละของผูส้อบผา่นธรรมศึกษา,บาลีศึกษา 
แผนงานเชิงยุทธ์  : แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา
โครงการ 4 : ยกระดบัคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบัและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัตธิรรม

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี นักธรรม สู่
การปฏิบัติ

แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

2 บูรณาการการเรียนการสอน บาลี นักธรรม การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแบบบูรณาการ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษา กระบวนการบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

4 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงรูปแบบการสอน ป 1 2 ,ป.ธ.3-5
๔.๒ กิจกรรมอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
๔.๓ กิจกรมอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง
๔.๔ กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ

5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถตามที่กําหนด ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามกําหนด คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

6 พัฒนาและปรับปรุง 
"สํานักเรียน/โรงเรียนต้นแบบปริยัติธรรม" ประจําจังหวัด

โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
( บาลี นักธรรม  )
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สอน ผู้เรียน
กิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน นอกสถานที่
กิจกรรมสร้างสรรค์เชิดชูนักเรียนเรียนดี

8 ประเมิน การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ ผลการประเมินการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกระดับ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

9 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 

กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง

ลําดบั หมายเหตุ

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม

กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๒๘ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 3  : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ตวัชี้วัด   : จํานวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน)
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร)
โครงการ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
ผูร้ับผดิชอบหลัก  : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ตอ่เนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด/
อําเภอ/ตําบล/วัด

ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กร
คณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา
กิจกรรมพระช่วยพระคณะสงฆ์ จังหวัดพังงา

3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์

จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองเผยแผ่

4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม
กิจกรรมชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานผลการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
งบประมาณ ปี 2561

ผูร้ับผดิชอบ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก

 



๒๙ 
 

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

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์ในจังหวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทํางาน

ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการทุกระดับ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
การบริหารงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

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

 
 
 



๓๐ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
ตวัชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 7 : พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

2. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้ทันสมัย
3. เพื่อให้ระบบสารสนเทศพร้อมใช้ตลอดเวลา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แผนแม่บทระบบฐานข้อมูลศาสนบุคคลเพื่อ

กิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

2 จัดทําฐานข้อมูลศาสนบุคคลของจังหวัด ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

3 บูรณาการฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Smart Card Smart Card  พร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

4 สนับสนุนการทําบัตรประชาชนของพระ สามเณร พระ เณร มีบัตรประชาชนครบถ้วน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 จัดทําฐานข้อมูลให้ทันสมัย พร้อมใช้ ฐานข้อมูลศาสนบุคคลพร้อมใช้ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

6 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 4.0 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๑ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
ตวัชี้วัด  : จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อยกระดบักระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างตอ่เนื่อง
3. เพื่อใช้นวัตกรรมกับการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ

ถ่ายทอด

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

2 จัดอบรมให้ความรู้ แก่พระสังฆาธิการ และศาสนบุคคลทราบ
แนวทางการสร้างนวัตกรรมเชิงพุทธในทุกกิจการพระพุทธศาสนา

ร้อยละของพระสังฆาธิการ และศาสน
บุคคลที่รับทราบ "นวัตกรรมเชิงพุทธ"

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

3 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานในทุกด้าน

จํานวนกระบวนการทํางานกิจการ
พระพุทธศาสนาที่มีการพัฒนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

4 จัดประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมเชิงพุทธ จํานวนนวัตกรรมการทํางานทั้ง 6 ด้าน
ของกิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

5 นํานวัตกรรมเชิงพุทธที่ได้รับรางวัลมาเผยแผ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
/ กองเผยแผ่

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๒ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์7 : เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล
ตวัชี้วัด   : ร้อยละของศาสนบุคคลที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล
โครงการ 9  : พัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาศาสนบุคคล

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้การบรหิารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 

/ กองกลาง

2 พัฒนาขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ พระ
เลขานุการ  ทุกระดับ และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร
 ศาสนพิธีกร ตามหลักสูตรที่กําหนด

ร้อยละของพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ 
และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ศาสนพิธีกร ที่
ได้รับการพัฒนา

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

3 ประเมินขีดความสามารถของพระสังฆาธิการ
และศาสนบุคคล ไววัจกร ศาสนพิธีกร

ร้อยละของพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ 
และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ศาสนพิธีกร ที่
มีขีดความสามารถตามกําหนด

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

4 รายงานผลการพัฒนาขีดความสามารถของพระ
สังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล 
ไวยาวัจกร ศาสนพิธีการ

รายงานผลการพัฒนาพระสังฆาธิการ พระ
เลขานุการ และศาสนบุคคล

คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
/ กองกลาง

 

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๓ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ
กลยุทธ์ 8 : เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด  : ศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาพร้อมใช้
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก
โครงการ 10 : พัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพุทธศาสนา 
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ได้
3. เพื่อสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ดา้นพระพุทธศาสนา

 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดขอบข่ายองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของกิจการ

พระพุทธศาสนาของจังหวัด
รายชื่อองค์ความรู้ที่สําคัญในทุกด้านของ
กิจการพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

2 จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา แผนการจัดการองค์ความรู้ระยะสั้น ระยะยาว คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

3 ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ร้อยละพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

4 จัดกิจกรรมค้นหาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน องค์ความรู้ที่สําคัญของทุกด้าน คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

5 สื่อสารองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวนครั้งในการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

6 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ 
/ สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๔ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัตอิย่างมีประสิทธิภาพ
ตวัชี้วัด (Outcome ) : ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารจัดการศาสนสมบัติ
โครงการ 11  : บริหารจัดการศาสนสมบัต ิ(ระบบการเงิน-บัญชี)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติ

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิห้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 จัดอบรมระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติการใช้งานแก่
พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ 
และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ที่เกี่ยวข้องที่
ผ่านการอบรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสน
สมบัติที่เป็นปัจจุบัน

4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 
 



๓๕ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัตอิย่างมีประสิทธิภาพ
ตวัชี้วัด (Outcome )  : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
โครงการ 12 : วัดสร้างสุขดว้ยกิจกรรม 5 ส
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อจัดระบบ วางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะสําหรับพุทธศาสนิกชน

2. เพื่อบํารุง พัฒนา รักษาศาสนสมบัตใิห้เป็นรมณีย์สถาน
3. เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สําหรับการปฏิบัตธิรรม

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 ดําเนินกิจกรรมวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์วัดสะอาด พื้นที่วัดปลอดขยะ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะในวัด ห้องน้ํา ห้องครัว ศาลา พร้อมใช้
กิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดสีขาว 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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๖ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 10  : จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด : ร้อยละอัตราการคงอยู่ของกองทุนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
โครงการ 13  : สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตัง้และบริหารกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคมตาม

รูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 

/ กองพุทธศาสนสถาน

2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่ได้รับการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

4 คัดเลือกผู้มีผลงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ดีเด่น

จํานวนพระที่มีผลงานสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

5 สื่อสารองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสงเคราะห์ องค์ความรู้จากผู้ที่มีผลงานดีเด่น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

6 จัดตั้งกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ จังหวัด มีกองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์ ของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

7 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนเพื่อสมทบ
กองทุนด้านสาธารณสงเคราะห์

ร้อยละของกองทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


