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คํานํา 
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 คณะสงฆ์จังหวัดระนอง จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังห วัดระนอง (๒๕๖๑ -๒๕๖๔ ) เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารกิจการ
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 คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงเป็นประโยชน์ ในการวางแผน  และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนาของจังหวัดระนองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
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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  
ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดระนอง 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดระนอง 
 
๑.สภาพทั่วไปของจังหวัดระนอง 
 ๑.๑. สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง อาณาเขต  

      ๑.๑.๑ ท่ีตั้ง 
 ระนองเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ ท่ีมีอาณาเขตต้ังอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๘ กิโลเมตร มี พ้ืนท่ีประมาณ ๓ ,๒๙๘ .๐๔๕ ตารางกิโลเมตรหรือ 
๒,๐๖๑,๒๗๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศและมีพ้ืนท่ีเป็นอันดับ ๖๐ ของประเทศและ 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้   
 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   อําเภอเมือง สวี พะโต๊ะ จังหวัดชุมพรและอําเภอไชยา    
    ท่าฉาง บ้านตาขุน และวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ   อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอําเภอคีรีรัฐนิคม   
    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   สาธารณรัฐเมียนมาร์และทะเลอันดามัน 
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๑.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ   
 พ้ืนท่ีมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวและแคบจากทิศเหนือจรดทศิใต้ยาว ๑๖๙ กิโลเมตร ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนประมาณร้อยละ ๘๖ มีท่ีราบร้อยละ ๑๔ ของพ้ืนที ่และเป็นป่าปกคลุมทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัด พ้ืนท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาที่สูงท่ีสุดของจังหวัด 
คือ ภูเขาพ่อตาโชงโดงสูง ๑,๗๐๐ ฟุต และมีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจํานวน ๖๒ เกาะ มีพ้ืนท่ี
ส่วนท่ีกว้างที่สดุประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร ส่วนที่แคบท่ีสุด ๙ กิโลเมตร (คอคอดกระ) มีแม่น้ํากระบุรีกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐหภาพเมียนมาร์ 
           

   
๑.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
 เป็นจังหวัดท่ีได้ช่ือว่ามีฝนตกชุกท่ีสุดของประเทศหรือเมือง “ฝนแปด แดดสี่” เนื่องจากได้รับ
ลมมรสุมทั้งสองด้าน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย ๓,๖๙๑.๘๐ - ๕,๓๓๐.๗๐ มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกใน แต่ละปี
ประมาณ  ๘ เดือน ต้ังแต่เดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน และตกมากท่ีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม - 
กรกฎาคม อุณหภูมิสงูสุด ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด ๑๘.๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ ๒๗.๒๔ องศาเซลเซียส  
 
 
 



๘ 
 

๑.๒ สภาพทางการปกครอง 
 ๑.๒.๑ เขตการปกครอง 
       จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ อําเภอ ๓๐ ตําบล ๑๗๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
อําเภอเมืองระนอง อําเภอกระบุรี อําเภอละอุ่น อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสุขสําราญ อําเภอเมือง มี
ประชากรมากที่สุด  ส่วนอําเภอกระบุรีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
 - การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง 
เทศบาลตําบล ๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล ๒๐ แห่ง  

 - มีสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ๑ คน 
 

 ๑.๒.๒ โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดระนอง มีรูปแบบการบริหารราชการเป็น ๓ รูปแบบ 
คือ 
  ๑) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับจังหวัด ประกอบด้วย         
ส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน ๓๔ หน่วยงาน และระดับอําเภอ ประกอบด้วย ๕ อําเภอ คือ           
อําเภอเมืองระนอง อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร์  อําเภอละอุ่น  และอําเภอสุขสําราญ 

๒) การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 
ซ่ึงมาต้ังหน่วยงานในจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง/หน่วยงานตุลาการ/หน่วยงานทาง
ทหาร/สถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๗๗ หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๔ หน่วยงาน 
หน่วยงานอิสระ ๗ หน่วยงาน 

๓) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล
เมือง   ๒ แห่ง เทศบาลตําบล  ๑๐  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ๑๘ แห่ง 
 
      ๑.๒.๓. ข้อมูลประชากร   
 
 ประกาศสํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ประชากร
จังหวัดระนอง มีประชากรท้ังหมด  ๑๘๙,๑๕๔ คน เป็นเพศชาย  ๙๕,๖๒๙  คน  และเพศหญิง  ๙๓,๕๒๕  คน   
 
๑.๓  ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญจําแนกตามรายอําเภอ ประกอบด้วย 

๑.๓.๑ เขตอําเภอเมืองระนอง 
๑) สวนสาธารณะรักษะวาริน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลระนอง เป็นบ่อนํ้าร้อนซ่ึงเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติน้ีมีอยู่ ๓ บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ บ่อลูก ทั้ง ๓ บ่อ มีอุณหภูมิประมาณ ๖๕ องศาเซลเซียส เป็น
แหล่งบ่อน้ําแร่ร้อนแหล่งเดียวของประเทศไทยที่ไม่มีสารกํามะถันเจือปน ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยม
ชมและมาอาบนํ้าแร่        ได้ตลอดเวลา นอกจากบ่อนํ้าร้อนแล้วยังมีสถานที่บริการในการอาบนํ้าร้อน
บริการแช่น้ําร้อน นวดสปาด้วยน้ําแร่ร้อนธรรมชาติ 

๒) น้ําตกหงาว ต้ังอยู่บริเวณท่ีทําการอุทยานแห่งชาตินํ้าตกหงาว ตําบลหงาว อําเภอเมือง
ระนอง เป็นนํ้าตกท่ีมีขนาดใหญ่สุดของจังหวัดระนอง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขานมสาว และเทือกเขา
ห้วยเสียด ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของจังหวัดระนอง ป่าอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นด้วย
พันธ์ไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกล้วยไม้ป่า “โกมาซุม” ซ่ึงเป็นดอกไม้ประจําจังหวัด นอกจากน้ัน

 



๙ 
 

แล้วนํ้าตกหงาว ยังเป็นถิ่นกําเนิดของ “ปูเจ้าฟ้า” ซ่ึงเป็นปูนํ้าจืดชนิดหน่ึง พบเห็นแห่งเดียวในประเทศ
ไทย 

๓) พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จําลอง) จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการอนุสรณ์การเสด็จประทับแรม
ของพระมหากษัตริย์ ๓ พระองค์ ได้แก ่รัชกาลท่ี ๕ (พ.ศ.๒๔๓๓) รัชกาลท่ี ๖ (พ.ศ.๒๔๖๐) รัชกาลที่ ๗ 
(พ.ศ.๒๔๗๑) และได้รื้อถอนพระที่น่ังเพ่ือสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๕
จังหวัดระนองได้มีโครงการก่อสร้างพระท่ีน่ังรัตนรังสรรค์จําลองขึ้นใหม่ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ี
เดิมและจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ปัจจุบันต้ังอยู่บนเนินเขา
นิเวศน์คีรีมีลักษณะเป็นเรือนไม้ ๒ ช้ัน โดยทําด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง มีสิ่งที่จัดแสดงไว้ภายใน
พระราชวังฯ ได้แก่ ห้องบรรทมของรัชกาลที่ ๕ ห้องพระราชินีอาคารทรงแปดเหล่ียมอาคารท้องพระโรง
สะพานเช่ือมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเหลี่ยม การจัดแสดงภาพเก่าในอดีต และข้าวของ
เครื่องใช้ท่ีสําคัญของรัชกาลท่ี ๕ 

๔) หมู่เกาะระนอง ประกอบด้วย 
- เกาะพยาม เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ ๓๓ กิโลเมตร มีอ่าวสลับกับ

โขดหินบริเวณตอนกลางของอ่าวเป็นหาดทรายขาวสะอาด จํานวน ๓ หาด เป็นแหล่งดําน้ําชมปะการัง 
ตกปลา บริเวณตอนกลางของเกาะพ้ืนท่ีเป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่าประเภทนก ลิงและหมูป่าเป็นแหล่ง
ผลิตเม็ดมะม่วง      หิมพานต์ท่ีมีคุณภาพดีจนขึ้นช่ือว่าเป็นแหล่งกาหยูหวานของจังหวัดระนอง ปัจจุบัน
พ้ืนที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา บริเวณชายฝั่งรอบ ๆ เกาะพยาม ปรับเปลี่ยนเป็นที่พัก 
บังกะโล เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว จํานวนมาก 

๕) ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้าน ต้ังอยู่หมู่ที่ ๑ ตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง เป็นทุ่งหญ้ากว้าง
เขียวขจีสลับกับเนินเขาโดยไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น ในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมตลอดแนวเขาที่ทอดตัว
จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และในฤดูแล้งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองพลิ้วตามสายลม ท่ีราบเชิงเขามีทางเดินเท้า 
สําหรับนักท่องเท่ียวขึ้นสู่บนสันเขาเพ่ือชมทิวทัศน์โดยรอบของระนอง- เกาะช้าง เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ 
อยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จุดเด่นมีชายหาดและทิวทัศน์รอบเกาะท่ีสวยงาม ยังรักษาความ
เป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกเงือก ปัจจุบันจัดให้มีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน 

๖) น้ําตกปุญญบาล เดิมช่ือนํ้าตกเล็ดตะกวด ต้ังอยู่ในตําบลบางนอน ริมถนนเพชรเกษม(ทาง
หลวงหมายเลข ๔) กิโลเมตรที่ ๕๙๗ จะเห็นน้ําตกอยู่ด้านขวามือสูงประมาณ ๒๐ เมตร มีด้วยกัน๓ ช้ัน 
ต้นกําเนิดมาจากลําห้วยเล็กๆ บนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น ป่าราชกรูด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้
จะมีเส้นทางชมนํ้าตกและศึกษานิเวศป่าดิบจากช้ัน ๑ ถึงช้ันที่ ๓ มีระยะทางรวม ๓๐๐ เมตรเป็นนํ้าตกที่
มีความงามนํ้าไหลตลอดท้ังปี นักท่องเท่ียวสามารถเข้าเท่ียวชมได้สะดวก เหมาะสําหรับแวะพักผ่อน มี
ลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นอกจากน้ียังอยู่ใกล้จุดชมวิวของเมืองระนอง 

๗) วัดหาดส้มแป้น ต้ังอยู่ในตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง เป็นที่ต้ังของเจดีย์ทรง
หกเหลี่ยม อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี และศาลาท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ซ่ึงเป็นพระภิกษุท่ี
ประชาชนภาคใต้เคารพนับถือมาก และเป็นแหล่งที่อาศัยของ ปลาพลวง ซ่ึงอยู่ในคลองหน้าวัดหาดส้มแป้น
เป็นจํานวนมาก 

๘) วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง เป็นวัดเก่าแก่อายุ
กว่าร้อยปี และเป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ แห่งแรกในจังหวัดระนอง ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่า



๑๐ 
 

สูง ๑๐ เมตร มีอายุกว่า ๗๐ ปี สร้างโดยชาวพม่าและในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเคร่ืองลวดลาย
งดงามมากเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวเมืองระนอง 

๙) หาดชาญดําริ ต้ังอยู่ในเขตตําบลปากน้ํา ก่อนถึงหาดชาญดําริประมาณ ๒๐๐ เมตร จะ
เป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนปากน้ําระนองและเกาะสองหรือวิคตอเรียพอยท์ของฝั่ง
พม่าตลอดจนเกาะแก่งอ่ืนๆ ท่ีต้ังอยู่บริเวณปากนํ้ากระบุรี และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระ
อาทิตย์ตกได้อย่างดี 

๑๐) สุสานเจ้าเมืองระนอง ต้ังอยู่ในเขตตําบลบางนอนริมถนนสายระนอง – ปากน้ํา เป็น
สุสานแบบจีน (ฮวงซุ้ย) เป็นที่ฝังศพพระยาดํารงสุจริต มหิศรภักดี  (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก
และบริเวณสุสานปูด้วยศิลา ๓ ช้ัน และมีตุ๊กตาหินแกรนิตโบราณท่ีนํามาจากจีนท่ีเป็นรูปขุนนางผู้รับใช้
และสัตว์ต่าง ๆ ท่ีมีความหมายทั้งสิ้น 

๑๑) ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ต้ังอยู่ท่ีตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง เป็นบริเวณพ้ืนที่ป่าชาย
เลนที่สมบูรณ์ ได้รับการประกาศจาก UNDP/UNESCO  ให้เป็นพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลของโลก ซ่ึงเป็น
พ้ืนที่ท่ีมี ต้นโกงกางยักษ์ อายุประมาณ ๒๐๐ ปี ต้นตะบูนยักษ์ อายุมากกว่า ๓๐๐ ปี ปูก้ามดาบหลากสี
และหมู่บ้านของชาวมอร์แกน (ชาวเล) ซ่ึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๑๒) น้ําตกโตนเพชร ต้ังอยู่ในเขตตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ 
มีนํ้าไหลตลอดปี เกิดจากเทือกเขาโชงโดงซ่ึงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง มีผานํ้าตกจํานวน ๑๑ 
ช้ันการเดินทางเข้าไปเย่ียมชม รถสามารถเข้าได้ ๒ กิโลเมตร จากน้ันเดินเท้าอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร 

๑๓) ค่ายเจ้าเมืองระนองหรือจวนเจ้าเมืองระนอง ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองสร้าง
ขึ้นในสมัยพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก้อง) บุตรของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) 
เจ้าเมืองระนองคนแรก เม่ือประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐ เพ่ือเป็นท่ีพักหลังเหตุการณ์กุลีจีนก่อการกบฏเป็น
โบราณสถานท่ีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซ่ึงภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ศาล
บรรพบุรุษต้นตระกูล ณ ระนอง แนวกําแพง และซากอาคารต่างๆ ท่ีควรศึกษา 

๑๔) ระนองแคนย่อนหรือบึงมรกต ต้ังอยู่ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามแปลกตา ประกอบด้วยสระน้ําขนาดย่อมสีเขียวมรกต ท่ีโอบล้อมด้วยผาดิน
หินสูงตํ่าท่ีเกิดจากการทําเหมืองแร่เม่ือเก่าก่อน เหมาะแก่การพักผ่อนและให้อาหารปลา 

เขตอําเภอกะเปอร์ 
๑) อุทยานแห่งชาติแหลมสน ต้ังอยู่ท่ีตําบลม่วงกลวง อําเภอกะเปอร์ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีริม

ทะเลต้ังแต่ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง ลงไปทางใต้ผ่าน ตําบลม่วงกลวง ตําบลกะเปอร์ตําบลบาง
หิน ของอําเภอกะเปอร์ และตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ไปถึง อําเภอคุระบุรีจังหวัด
พังงา และครอบคลุมไปถึงเกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน คือ เกาะค้างคาว และหมู่เกาะกําสําหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวของอุทยานประกอบด้วยหาดบางเบน เป็นหาดทรายขนาดใหญ่มีสวนสนร่มรื่นยาวประมาณ ๔ 
กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด 

๒) เกาะค้างคาว เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายขาวละเอียด ด้านเหนือของเกาะเป็นหาดหินงามมีหิน
ทรงกลมมนเรียงรายอยู่เต็มหาด โดยมีแนวปะการัง ทอดตัวเรียงราย ขนาดคู่ตลอดแนวหาดกิจกรรมบน
เกาะค้างคาว มีหลากหลายรูปแบบเช่นกิจกรรมดํานํ้าดูปะการัง กิจกรรม ตกปลาหมึก และกิจกรรมตก
ปลาชายฝั่ง อีกทั้งยังใช้เป็นท่ีหลบพายุหลบลมในช่วงหน้ามรสุม ของบรรดาเรือหาปลาอีกด้วย 



๑๑ 
 

๓) เกาะกําตกหรือเกาะอ่าวเขาควาย มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม เป็นที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ซ่ึงเป็นหน่วยย่อยท่ีดูแลและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว มีเกาะกําใหญ่เป็นเกาะ
ศูนย์กลางและรายล้อมด้วย เกาะกํานุ้ย เกาะกํากลาง เกาะกําตก เกาะค้างคาว เกาะล้าน พ้ืนท่ีของหมู่
เกาะส่วนใหญ่อยู่ใน      แนวนํ้าต้ืน    น้ําทะเลลึกไม่เกิน ๗ เมตร มีเพียงเกาะค้างคาวท่ีอยู่ในแนวนํ้าลึก 
ทะเลรอบเกาะมีความลึกประมาณ ๑๐ เมตร หมู่เกาะกําเพียบพร้อมสําหรับความเรียบง่ายย่ิงใหญ่
สําหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการรับรู้แนบชิดและมองเห็นในความงดงาม ความสงบที่ธรรมชาติมอบให้ 

๔) น้ําตกเขาพระนารายณ์ ต้ังอยู่ในเขตตําบลกะเปอร์ ห่างจากที่ ว่าการอําเภอกะเปอร์
ประมาณ ๓ กม. เป็นน้ําตกท่ีมีความงดงามมากแห่งหน่ึงสูง ๑๑ ช้ัน ลดหล่ันลงมาตามไหล่เขา นํ้าตก
แห่งน้ีมีนํ้าไหลอยู่ตลอดปี บรรยากาศชุ่มช้ืนบริเวณรอบ ๆ มีไม้นานาพันธ์ุขึ้นอยู่หนาแน่นนับว่าเป็น
สถานท่ีท่ีน่าสนใจและ น่าท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่ง 

๕) เขาพ่อตาโชงโดง ต้ังอยู่ในเขตตําบลกะเปอร์ เป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดของจังหวัดระนอง บนภูเขามี
อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์ไม้ป่าร้อนช้ืน และเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด ในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อนเป็น
แหล่งท่ีนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาว 

เขตอําเภอกระบุรี 
๑) น้ําตกชุมแสงหรือน้ําตกสายรุ้ง อยู่ในเขตตําบล จ.ป.ร. ในช่วงฤดูฤดูฝน นํ้าจะไหลกระแทก

กับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง จึงทําให้ชาวบ้านมักจะเรียกนํ้าตกแห่งน้ีว่า “น้ําตก
สายรุ้ง” และในระหว่างทางจะพบกับสวนผลไม้ท่ีหลากหลายของราษฎร 

๒) ศิลาสลัก จปร. ต้ังอยู่บริเวณรอยต่อกับจังหวัดชุมพร ซ่ึงเป็นที่ต้ังของศิลาสลักพระปรมาภิไธย
ย่อ จปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครั้งเสด็จประพาสภาคใต้ เม่ือวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๔๓๓ และมีศิลาสลักพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. เม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเย่ียมเยียนประชาชนจังหวัดระนอง 
เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๐๒ รวมท้ังศิลาสลักพระนามาภิไธยย่อ สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ      
อีกด้วย 

๓) คอคอดกระ คอคอดกระหรือกิ่วกระ ต้ังอยู่ในเขต ตําบลละมุ ซ่ึงบริเวณน้ีเป็นส่วนท่ีแคบ
ท่ีสุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง ๔๔ กิโลเมตรโดยมี
แผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จําลองแผนท่ีแสดงจุดท่ีต้ังของคอคอดกระ ซ่ึงเป็นจุดท่ีนักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่นํ้ากระบุรี ซ่ึงแบ่ง
พรมแดนไทย - พม่า ได้อย่างชัดเจน 

๔) น้ําตกบกกราย : ต้ังอยู่ในเขตตําบลนํ้าจืด ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ ๙ กม.เป็น
ถนนลาดยาง และจากบริเวณสุดทางของถนนต้องเดินเท้าต่อผ่านพ้ืนที่ทําไร่และป่าช้ืนอีกเป็นระยะทาง
ประมาณ๒๐๐ เมตร ก็จะถึงบริเวณนํ้าตกนํ้าตกบกกรายเป็นนํ้าตกขนาดใหญ่มีนํ้าไหลตลอดปี 

๕) ถํ้าพระขยางค์ เดิมช่ือถ้ําเขาหย่ัง อยู่ในเขตตําบลลําเลียง ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ
๑ กิโลเมตร ถ้ําพระขยางค์เป็นถ้ําขนาดเล็ก ท่ีมีตํานานเก่าแก่ท่ีเกี่ยวกับการสร้างเมืองกระบุรี จากปาก
ถ้ําเข้าไปประมาณ ๔๐ เมตร มีบันไดขึ้นสู่ด้านบนสามารถทะลุออกภายนอกได้ มีการนําเอาสมุนไพรท่ี
หายากมาปลูกไว้ การเท่ียวชมควรเตรียมเทียนไขหรือไฟฉายพกติดตัวไปด้วยบรรยากาศภายในถ้ําจะมืด
ค่อนข้างอับ และในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี จะมีการจัดเทศกาลงานข้ึนถ้ําและปิดทองพระบริเวณ
ถ้ําพระขยางค์ เป็นเวลา ๓ วัน 



๑๒ 
 

เขตอําเภอละอุ่น 
๑) แหล่งน้ําพุร้อนธรรมชาติหาดยาย ต้ังอยู่ในเขตตําบลบางพระเหนือ ห่างจากถนนสายหาด

ส้มแป้น-บางพระใต้ ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ําร้อนธรรมชาติท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
๒) เขาฝาชี  ต้ั งอ ยู่ในเขตตําบลบางแก้ว เป็นภู เขาท่ี มีลักษณะคล้ายกับฝาชี  สูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ ๒๖๐ เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตก ซ่ึงสามารถ
มองเห็นแม่น้ํากระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ําละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ เป็นภาพที่สวยงามสดใสมีชีวิตชีวา ใน
บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ต้ังฐานทัพญ่ีปุ่น สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ โดยมีหลักฐานสําคัญคือ ซากเรือรบ 
อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ ซ่ึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มี
โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งท่ี ๒ บ้านเขาฝาชี 

 

เขตอําเภอสุขสําราญ 
๑) หาดประพาส หรือหาดหินทุ่ง ต้ังอยู่ในเขตตําบลกําพวน เป็นชายหาดทะเลใหญ่และมีทิว

สนเช่นเดียวกับหาดบางเบน เหมาะสําหรับท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดอย่างย่ิง 
๒) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ต้ังอยู่ในเขตตําบลนาคา เป็นพ้ืนที่ป่าท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ของพันธ์ไม้ป่าดงดิบ และสัตว์หายาก ในเขตพ้ืนท่ีมี ดอกพลับพลึงธารซ่ึงเป็นพืชน้ําท่ีหายากส่วน
ใหญ่พบอยู่ในคลองนาคามีดอกบานประมาณใน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 

๑.๔ ด้านศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
จังหวัดระนองมีประเพณีและงานประจําปี ท่ีสําคัญนิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประกอบด้วย 
๑) งานข้ึนถํ้าพระขยางค์ จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณถํ้าพระขยางค์เพ่ือให้ประชาชนเข้าไป

สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ชมความสวยงามของถ้ําและมีพันธ์ุไม้หายากซ่ึงเช่ือกันว่ามีผู้นํามาปลูกไว้เป็น
เวลานานแล้ว กําหนดจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

๒) งานเทศกาลเท่ียวระนอง ท่องอันดามัน เป็นงานประจําปีของจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้รู้จักแพร่หลาย รวมท้ังการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ําแร่ ธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทยโดยกําหนดจัดงานในวันศุกร์
สัปดาห์ท่ีสองของเดือนมีนาคมของทุกปี 

๓) ประเพณีสวดกลางบ้าน มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์ไล่ภูตผีปีศาจทั้งหลาย
โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดผม ตัดเล็บ ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดงใส่ลงแพท่ีทําด้วยไม้
ระกํา และประดับประดารอบ ๆ แพด้วยธงแดงที่ทําจากกระดาษสี เม่ือนํ้าทะเลหรือน้ําในแม่นํ้าขึ้นเต็มท่ี
ก็จะมีการปล่อยแพไปตามแม่น้ํา     ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์มีการจัดงาน ๓ วัน ๓ คืน และมีการจัด
แสดงมหรสพด้วย กําหนดจัดงานประมาณเดือนเมษายนของทุกปี 

๔) ประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีการกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ
เป็นการสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชน และสร้างความสามัคคีของประชาชน โดยมีการเทศน์
มหาชาติและพิธีกวนข้าวทิพย์ กําหนดจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษไทย (เดือนเมษายนของทุกปี) 

๕) งานเทศกาลสงกรานต์น้ําแร่ แช่น้ําศักดิ์สิทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
สร้างเอกลักษณ์ความเป็นหน่ึงเดียวในประเทศไทย โดยมีเอกลักษณ์ “สงกรานต์น้ําแร่ และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กําหนดจัดงานวันท่ี ๑๒-๑๕ เมษายนของทุกปี 



๑๓ 
 

๖) เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ จัดในวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนชาวระนองและประชาชนชาวพม่าที่นับถือพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ณ พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
กําหนดจัดงานช่วงเดือนพฤษภาคม 

๗) ประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีที่นิยมปฏิบัติกัน คือ ประเพณีตัก
บาตรเทโว เกิดจากความเช่ือกันว่า ในวันออกพรรษานี้เป็นวันท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลง
มาจากช้ันดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก เม่ือถึงวันน้ีชาวพุทธจะนําอาหารคาวหวานไปใส่บาตร ซ่ึงเป็น
ประเพณีทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน กําหนดจัดงานในวันออกพรรษาของทุกปี 

๘) ประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ เป็นงานประเพณีประจําท้องถิ่น ตําบลมะมุ อําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนจังหวัดระนอง จังหวัดใกล้เคียง และ
ประชาชนชาวพม่า ท่ีอยู่อาศัยบริเวณแม่นํ้ากระบุรี มีการจัดแข่งขันเรือชาวบ้านประเภทต่างๆ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นช่วงออกพรรษา ประมาณเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี 

๙) งานเทศกาลถือศีล กินเจ ความสําคัญ ชาวจีนเช่ือว่าในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี ๑ เดือน๙ 
วันท่ี ๙ เดือน ๙ พระโพธิสัตว์ซ่ึงได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ท้ัง ๙ เสด็จมาเย่ียมเยียนและดูแลโลก
มนุษย์ ชาวบ้านจึงบําเพ็ญกุศลถวายพระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด และ มีผักต้องห้ามอีก ๕ ชนิด คือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบ
ยาสูบประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดมีพิธีบูชาองค์พระ
ประธานงานเทศกาลกินเจและบูชาเทพเจ้าตามความเช่ือ มีการประทับทรงของเทพเจ้าเพ่ือแสดง
อภินิหาร ได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ ใช้มีดแทงส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แก้ม แขน ขา ลําตัว 
ลิ้น ฯลฯ 

๑๐) ประเพณีงานลอยกระทง เป็นประเพณีท่ีมีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นประเพณีของพราหมณ์ 
เพ่ือบูชาพระเจ้าท้ังสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ศาสนาพุทธ ก็จัดลอยกระทง เพ่ือ
บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดระนองได้จัดประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี 
 ๑๑) ด้านศาสนา ศาสนาพุทธ มีวัด จํานวน ๔๓ แห่ง แยกเป็น วัดหลวง จํานวน ๑ แห่ง วัดราษฎร์ 
จํานวน ๔๒ แห่ง ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จํานวน ๓๓ แห่ง  ศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสต์  จํานวน ๒  แห่ง  
แยกเป็นรายอําเภอดังตารางท่ี ๑ 
      ตารางท่ี ๑ ข้อมูลด้านศาสนา พุทธ  คริสต์  อิสลาม  จังหวัดระนอง 

อําเภอ จํานวนศาสนสถาน 
วัด ท่ีพักสงฆ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ 

เมืองระนอง ๑๕ ๑๗ ๑๑ ๑ 
กระบุร ี ๑๑ ๑๘  ๑ 
กะเปอร ์ ๗ ๑๐ ๗  
ละอุ่น ๘ ๓   
สุขสําราญ ๒ ๒ ๑๕  

รวม ๔๓ ๕๐ ๓๓ ๒ 
 



๑๔ 
 

๒.ข้อมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง 
  
    ๒.๑  ข้อมูลการปกครอง/การคณะสงฆ์ 
   การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย 
แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้     
  ๒.๑.๑ คณะสงฆ์มหานิกาย  สังกัดคณะสงฆ์ภาค  ๑๗  ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ 
ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบ่ี และระนอง จังหวัดระนองแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๔ อําเภอ ๖ ตําบล 
จํานวน ๓๘ วัด  ดังตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๒ การแบ่งการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง 

เขตการปกครองสงฆ์อําเภอเมืองระนอง 
(จํานวน ๑๔ วัด) 

เขตปกครองสงฆ์อาํเภอกระบุรี 
(จํานวน ๑๐ วัด) 

เขตปกครองสงฆ์อาํเภอ
กะเปอร์ (จํานวน ๗ วัด) 

เขตปกครองสงฆ์
อําเภอละอุ่น(จํานวน 

๘ วัด) 
ตําบลเขานิเวศน์ ตําบลหงาว ตําบลนํ้าจืด ตําบล จ.ป.ร. ตําบลกะเปอร์ ตําบลละอุ่น 

๑.วัดสุวรรณคีรีวิหาร 
๒.วัดอุปนันทาราม 
๓.วัดตโปทาราม 
๔.วัดหาดส้มแป้น 
๕.วัดปากน้ําประชา
รังสฤษฎด์ิ 
๖.วัดวารีบรรพต 
๗.วัดทรายแดงวนา
ราม 

๑.วัดนกงาง 
๒.วัดบ้านหงาว 
๓.วัดป่าชัยมงคล 
๔.วัดอัมพวันม่วงกลวง 
๕.วัดราชกรูดล่าง 
๖.วัดเกาะพยาม 
๗.วัดใหม่ราชกรูด 

๑.วัดจันทาราม 
๒.วัดมัชฌมิเขต 
๓.วัดทับหลี 
๔.วัดตรอกปรือ 
๕.วัดลําเลียง 

๑.วัดสุวรรณคีร ี
๒.วัดนิคมปากจ่ัน 
๓.วัดเวฬุวัน 
๔.วัดคลองจั่น 
๕.วัดน้ําขาว 

๑.ปทุมธาราราม 
๒.วัดคงคารี 
๓.วัดชนาราม 
๔.วัดธรรมาวุธาราม 
๕.วัดสถิตย์ธรรมาราม 
๖.วัดควนไทรงาม 
๗.วัดวังทอง 

๑.วัดโพธ์ิทอง 
๒.วัดประทุมสาคร 
๓.วัดโพธาราม 
๔.วัดปุญญาราม 
๕.วัดบางขุนแพ่ง 
๖.วัดเวฬุวนาราม 
๗.วัดช่องลม 
๘.วัดระวิมงคลธรรม 

        
 ๒.๑.๒ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย  สังกัดคณะสงฆ์ภาค  ๑๖-๑๗-๑๘  เขตปกครองสงฆ์อําเภอ
จังหวัดภูเก็ต-กระบ่ี-ระนอง(ธ) ประกอบด้วย ๔ วัด ดังน้ี ๑.วัดป่าเกาะช้าง(ธ) ๒.วัดป่าปลายคลอง(ธ) 
๓.วัดป่าสะเดา(ธ)  ๔.วัดป่าตะเคียนงาม(ธ)   
 
    ๒.๒  ข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา  
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านศาสนาของจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลวัด ท่ีพักสงฆ์ พระภิกษุ
สงฆ์-สามเณร สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระธรรมทูต พระวินยาธิการ พระปริยัตินิเทศก์  พระ
จริยานิเทศก์ พระบัณฑิตนักเผยแผ่ หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ข้อมูลเจ้าคณะปกครองสงฆ์ 
ข้อมูลทําเนียบ       เจ้าอาวาสวัด ดังปรากฏในตารางท่ี ๒ – ๙ 
 
 ๒.๒.๑  ข้อมูลวัด 
    จังหวัดระนอง มีวัด จํานวน ๔๓ วัด แบ่งออกเป็น มหานิกาย ๓๙ วัด ธรรมยุตนิกาย ๔ 
วัดต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองระนอง  จํานวน ๑๕ วัด  อําเภอกระบุรี  จํานวน ๑๑ วัด  อําเภอกะเปอร์   
จํานวน ๗ วัด  อําเภอละอุ่น จํานวน ๘ วัด และอําเภอสุขสําราญ ๒ วัด  ดังตารางท่ี ๓ 
 
 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๓  วัดในจังหวัดระนอง 
 
ท่ี 

 
ชื่อวัด 

ท่ีต้ัง วันต้ังวัด วันรับวิสุงฯ เลขที่ หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ 
๑ ปทุมธาราราม ๓๔ ๕ กะเปอร ์ กะเปอร ์ ๒๓๑๑ ๐๔/๐๖/๔๓ 
๒ คงคารี ๑๐ ๒ เช่ียวเหลียง กะเปอร ์ ๒๓๖๘ ๑๘/๐๒/๒๔ 
๓ สุวรรณคีร ี ๓๑ ๔ ปากจ่ัน กระบุร ี ๒๔๐๘ ๑๒/๐๒/๔๕ 

๔ ชนาราม - ๒ บ้านนา กะเปอร ์ ๒๔๑๔  - 

๕ โพธิ์ทอง ๒๗ ๑ บางพระใต ้ ละอุ่น ๒๔๑๕ ๐๓/๑๐/๔๓ 

๖ ประทุมสาคร ๑๐ ๑ ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ๒๔๒๐  - 

๗ มัชฌิมเขต ๔๘ ๒ มะมุ กระบุร ี ๒๔๓๐ ๓๑/๐๘/๘๖ 

๘ สุวรรณคีรวีิหาร ๘ - เขานิเวศน ์ เมือง ๒๔๓๓ ๒๒/๑๐/๓๗ 

๙ จันทาราม ๑๐ ๒ น้ําจืด กระบุร ี ๒๔๓๓ ๑๖/๐๗/๕๑ 

๑๐ อุปนันทาราม ๑๔๔ - เขานิเวศน ์ เมือง ๒๔๓๖ ๒๕/๐๘/๒๔๖๒ 

๑๑ นกงาง ๑๗ ๕ ราชกรูด เมือง ๒๔๔๐ ๑๘/๐๑/๓๑ 

๑๒ โพธาราม ๒ ๓ ละอุ่นใต ้ ละอุ่น ๒๔๔๖ ๑๖/๐๙/๐๑ 

๑๓ หาดส้มแป้น ๑๒๘ ๓ หาดส้มแป้น เมือง ๒๔๗๓  - 

๑๔ ตโปทาราม ๑๗/๑ ๒ หาดส้มแป้น เมือง ๑๙/๐๙/๐๕ ๐๓/๐๙/๒๕ 

๑๕ ปากน้ําประชารงัสฤษดิ์ ๕๒ ๒ ปากน้ํา เมือง ๑๐/๐๙/๑๓ ๑๐/๐๗/๑๕ 

๑๖ ธรรมมาวุธาราม ๓๓ ๔ กะเปอร ์ กะเปอร ์ ๒๓/๐๔/๑๔ ๑๐/๐๗/๑๕ 

๑๗ วารีบรรพต ๔/๑๐ ๑ บางนอน เมือง ๑๐/๐๔/๑๕ ๑๖/๐๑/๑๘ 

๑๘ ปุญญาราม - ๔ บางแก้ว ละอุ่น ๒๒/๐๘/๑๖ ๐๙/๑๐/๑๘ 

๑๙ บางขุนแพ่ง ๔๙ ๒ บางพระ
เหนือ ละอุ่น ๒๑/๐๒/๒๓ ๒๙/๐๘/๒๖ 

๒๐ ตรอกปรือ ๑๓ ๔ น้ําจืดน้อย กระบุร ี ๒๐/๐๓/๒๓ ๒๒/๑๑/๓๑ 

๒๑ ทับหลี ๔๙ ๔ มะมุ กระบุร ี ๒๑/๐๙/๒๔ ๐๓/๐๙/๒๕ 

๒๒ บ้านหงาว ๔๖ ๑ หงาว เมือง ๓๐/๐๑/๓๐ ๐๗/๐๕/๕๗ 

๒๓ นิคมปากจ่ัน ๒๑/๕๔ ๒ จ.ป.ร. กระบุร ี ๒๓/๐๖/๓๒ ๐๙/๐๑/๔๗ 

๒๔ ควนไทรงาม ๑๕/๑ ๔ นาคา สุขสําราญ ๐๘/๐๘/๓๘ ๑๒/๐๒/๔๕ 

๒๕ ป่าตะเคียนงาม (ธ) ๑๖๗ ๓ บางหิน กะเปอร ์ ๒๐/๐๙/๔๓ ๑๑/๐๔/๔๘ 

๒๖ สถิตย์ธรรมาราม ๔๐/๑ ๒ กําพวน สุขสําราญ ๒๗/๐๔/๔๕ ๐๗/๑๑/๕๔ 

๒๗ ป่าชัยมงคล - ๓ บางริ้น เมือง ๒๓/๐๙/๔๕  - 

๒๘ ลําเลยีง ๓๐ ๑ ลําเลยีง กระบุร ี ๒๓/๐๙/๔๕  - 



๑๖ 
 

 
ท่ี 

 
ชื่อวัด 

ท่ีต้ัง วันต้ังวัด วันรับวิสุงฯ เลขที่ หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ 
๒๙ อําพวันม่วงกลวง - ๖ ราชกรูด เมือง ๒๙/๐๗/๔๗  - 

๓๐ เวฬุวัน - ๕ จ.ป.ร. กระบุร ี ๒๓/๑๒/๔๗  - 

๓๑ ราชกรดูล่าง ๒๐ ๒ ราชกรูด เมือง ๒๔/๐๕/๔๘  - 

๓๒ เกาะพยาม - ๑ เกาะพยาม เมือง ๓๐/๐๕/๔๘  - 

๓๓ ใหม่ราชกรูด - ๕ ราชกรูด เมือง ๓๐/๑๒/๔๘ ๐๒/๐๗/๕๑ 

๓๔ ป่าสะเดา (ธ) - ๔ บ้านนา กะเปอร ์ ๓๐/๑๒/๔๘  - 

๓๕ ป่าเกาะช้าง (ธ) - ๒ เกาะพยาม เมือง ๒๔/๐๔/๕๐ ๐๕/๐๑/๕๒ 

๓๖ เวฬุวัน ๒ ๒ ในวงเหนือ ละอุ่น ๐๕/๐๖/๕๐  - 

๓๗ น้ําขาว ๖ จ.ป.ร. กระบุร ี ๓๑/๐๕/๕๓  - 

๓๘ ทรายแดงวนาราม ๑ ทรายแดง เมือง ๓๑/๐๕/๕๓  - 

๓๙ ช่องลม ๒ บางแก้ว ละอุ่น ๐๑/๐๗/๕๓  - 

๔๐ คลองจ่ัน - ๘ จ.ป.ร. กระบุร ี ๑๐/๐๓/๕๔  - 

๔๑ ป่าปลายคลอง (ธ) - ๑ น้ําจืด กระบุร ี ๒๒/๐๘/๕๗  - 

๔๒ วังทอง - ๓ บ้านนา กะเปอร ์ ๒๓/๑๒/๕๗  

๔๓ ระวิมงคลธรรม - ๕ บางพระ
เหนือ ละอุ่น ๒๗/๑๐/๕๙  

 ๒.๒.๒ ข้อมูลท่ีพักสงฆ์ 
      จังหวัดระนอง มีที่พักสงฆ์ จํานวน ๕๐ แห่ง  แบ่งออกเป็น มหานิกาย  ๔๑ แห่ง  ธรรมยุตนิกาย ๙ 
แห่ง ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองระนอง จํานวน ๑๗ แห่ง อําเภอกระบุรี จํานวน ๑๘ แห่ง อําเภอกะเปอร์  
จํานวน  ๑๐ แห่งอําเภอละอุ่น จํานวน ๓ แห่ง และอําเภอสุขสําราญ ๒  ดังตารางที่ ๔ 
ตารางท่ี ๔ รายชื่อท่ีพักสงฆ์จังหวัดระนอง 

ท่ี ชื่อ  ท่ีต้ัง 
เลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ 

๑ ช่องเขาเทพประสิทธ์ิ - ๑ ทรายแดง เมือง 
๒ มงคลนิมิตร (สวนส้ม) ๓๓/๒ ๓ ทรายแดง เมือง 
๓ หินดาด - ทรายแดง เมือง 
๔ เขาระฆังทอง (นายัง) - ๒ บางนอน เมือง 
๕ เสียงธรรม (ธ) ๑๒/๖๕ ๒ บางนอน เมือง 
๖ มัชฌิมเจริญธรรม (ป่าช้า) ๘ ๑ บางร้ิน เมือง 
๗ สวนธรรมกิจ (ธ) ๒๐๔/๓๗ ๑ บางร้ิน เมือง 



๑๗ 
 

ท่ี ชื่อ  ท่ีต้ัง 
เลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ 

๘ ระนองถาวรวนาราม (ธ) - ๑ บางร้ิน เมือง 
๙ บางร้ิน - ๒ บางร้ิน เมือง 
๑๐ สะพานปลา (พรหมอรุณ) ๗๔/๑๗๗ ๕ บางร้ิน เมือง 
๑๑ หินช้าง - ๓ ปากน้ํา เมือง 
๑๒ เขานางหงส ์ ๗๒ ๕ ปากน้ํา เมือง 
๑๓ บกต้อ ๘๒ ๑ ราชกรูด เมือง 
๑๔ พุทธสาวก (เขากอ) - ๓ ราชกรูด เมือง 
๑๕ กุสะวนาราม - หาดส้มแป้น เมือง 
๑๖ วิหารธรรม  ๑ บางนอน เมือง 
๑๗ สระวัวทอง (ซากวัว) - ๖ จ.ป.ร. กระบุร ี
๑๘ รังแตน - ๗ จ.ป.ร. กระบุร ี
๑๙ คลองน้อยธรรมนิมิต (ธ) - ๘ จ.ป.ร. กระบุร ี
๒๐ ในกรัง - ๙ จ.ป.ร. กระบุร ี
๒๑ จปร.หน้าด่านนิคม - จ.ป.ร. กระบุร ี
๒๒ หาดจิก - ๕ ปากจ่ัน กระบุร ี
๒๓ เกษะโกมล (ห้วยหลุง) - ๘ ปากจ่ัน กระบุร ี
๒๔ ห้วยท่อม - ๔ ลําเลียง กระบุร ี
๒๕ สุวรรณรัตนาราม(บางบอน) - ๕ ลําเลียง กระบุร ี
๒๖ สองแพรก - ๗ ลําเลียง กระบุร ี
๒๗ แพรกซ้าย ๔๒๕ ๗ ลําเลียง กระบุร ี
๒๘ บางใหม่พัฒนา (ป่าเขาเทวดา) - ๗ ลําเลียง กระบุร ี
๒๙ ทับจาก - ๘ ลําเลียง กระบุร ี
๓๐ ทับโก ๔๐๒ ๘ ลําเลียง กระบุร ี
๓๑ ป่าบางพรวด (ธ) ๓๐๐ ๘ ลําเลียง กระบุร ี
๓๒ ป่าน้ําทุ่นธรรมิการาม (ธ) ๑ ๑๐ ลําเลียง กระบุร ี
๓๓ ป่าห้วยไทรงาม (ธ) ๒ ๑๐ ลําเลียง กระบุร ี
๓๔ ห้วยเนียง - ลําเลียง กระบุร ี
๓๕ ป่าทุ่งโรง (ธ) ๙ ๒ กะเปอร ์ กะเปอร ์
๓๖ บ้านหินขาว - ๙ กะเปอร ์ กะเปอร ์
๓๗ วิชัยคงคารี (คอกช้าง) ๑๐/๑๓๗ ๑๐ กะเปอร ์ กะเปอร ์



๑๘ 
 

ท่ี ชื่อ  ท่ีต้ัง 
เลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ 

๓๘ เวฬุวัน - ๑ เช่ียวเหลียง กะเปอร ์
๓๙ บ้านชนนิมิต (ชลธารวารี) - ๗ เช่ียวเหลียง กะเปอร ์
๔๐ ชาคลี  - ๑ บางหิน กะเปอร ์
๔๑ ชาคลีเหนือคลอง - ๑ บางหิน กะเปอร ์
๔๒ วังกุ่มเจริญธรรม - ๔ บางหิน กะเปอร ์
๔๓ บ้านทองหลางล่าง - ๗ บ้านนา กะเปอร ์
๔๔ ทรัพย์สมบูรณ์ - ๘ บ้านนา กะเปอร ์
๔๕ ถ้ําประกายเพชร - ในวงเหนือ ละอุ่น 
๔๖ บางแก้วน้อย (ธ) - ๑ บางแก้ว ละอุ่น 
๔๗ สุญญตาราม (ธุดงคสถาน) - ๓ บางแก้ว ละอุ่น 
๔๘ ระวิวนาราม - ๕ บางพระเหนือ ละอุ่น 
๔๙ บ้านไร่ใน - ๗ นาคา สุขสําราญ 
๕๐ ร่วมพัฒนา ๑๐/๖ ๒ นาคา สุขสําราญ 

 
 ๒.๒.๓  ข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
                จํานวนพระภิกษุสงฆ์ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๖๔๔ รูป มหานิกาย ๕๘๖  รูป ธรรมยุตินิกาย 
๕๘ รูป จํานวนสามเณร จํานวนรวมทั้งสิ้น จํานวน ๗๗  รูป มหานิกาย ๗๒  รูป ธรรมยุตินิกาย  ๕ รูป  
  
         ตารางท่ี ๕ จํานวนพระภิกษุสงฆ์/สามเณร ในจังหวัดระนอง  

  
๒.๒.๔ สํานักงานปฏิบัตธิรรมประจําจังหวัดระนอง 
 สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง จํานวน ๑๐ แห่ง ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมืองระนอง  
จํานวน ๔ แห่ง  อําเภอกระบุรี จํานวน ๓ แห่ง อําเภอกะเปอร์ จํานวน ๒ แห่ง อําเภอละอุ่น จํานวน ๑ 
แห่ง  

 

 
ท่ี 

 
อําเภอ 

จํานวนพระภกิษุสงฆ์(รูป) จํานวนสามเณร (รูป) 
มหานิกาย ธรรมยุตนิิกาย มหานิกาย ธรรมยุตนิิกาย

๑ เมืองระนอง ๒๕๑ ๑๙ ๖๑ - 
๒ กระบุร ี ๑๓๕ ๒๑ ๑ ๓ 
๓ ละอุ่น ๖๔ ๓ ๓ - 
๔ กะเปอร ์ ๑๐๙ ๑๕ ๗ ๒ 
๕ สุขสําราญ ๒๗ - - - 

รวม ๕๘๖ ๕๘ ๗๒ ๕ 



๑๙ 
 

      ตารางท่ี ๖  สํานักปฏบิตัิธรรมประจําจังหวัดระนอง  

ท่ี นาม / ราชทนินาม สธจ. 
แห่งท่ี วัด ตําบล อําเภอ โทรศัพท์ 

๑ พระเทพสิทธิมงคล ๑ ตโปทาราม หาดส้มแป้น เมืองระนอง ๐๘๑-๘๙๕๒๘๘๕ 
๒ พระครภูาวนาชัยมงคล ๒ ป่าชัยมงคล บางริ้น เมืองระนอง ๐๘๑-๘๕๙๔๓๒๓ 
๓ พระระณงัคมุนีวงศ์ ๓ สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมืองระนอง ๐๘๗-๒๖๘๑๖๙๗ 
๔ พระครูการุณสกิขศาสน์ ๔ จันทาราม น้ําจืด กระบุร ี ๐๘๑-๐๘๖๐๙๒๐ 
๕ พระครูกิตติธรรมนิจ ๕ นิคมปากจ่ัน จ.ป.ร. กระบุร ี ๐๘๑-๐๘๖๐๙๒๐ 
๖ พระครูนิยมธรรมาวุธ ๖ ธรรมาวุธาราม กะเปอร ์ กะเปอร ์ ๐๘๗-๕๒๑๑๕๕๕ 
๗ พระครูประจักษ์สุตสาร ๗ บ้านหงาว หงาว เมืองระนอง ๐๘๔-๖๓๐๐๗๘๘ 
๘ พระครูสุวรรณวิมลกิจ ๘ สุวรรณคีร ี ปากจั่น กระบุร ี ๐๘๑-๘๙๕๔๗๗๓ 
๙ พระครูปทุมธารารักษ์ ๙ ปทุมธาราราม กะเปอร ์ กะเปอร ์ ๐๘๖-๒๘๑๘๙๖๘ 
๑๐ พระครูวิเชียรธรรมวงศ์ ๑๐ ปุญญาราม บางแก้ว ละอุ่น ๐๘๖-๒๗๔๘๒๓๔ 
  
 ๒.๒.๕  ข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.) 
                หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองระนอง จํานวน ๖ แห่ง  
อําเภอกระบุรี จํานวน ๔ แห่ง อําเภอกะเปอร์ จํานวน ๓ แห่ง อําเภอละอุ่น จํานวน ๔ แห่ง อําเภอสุข
สําราญ ๑ แห่ง      
ตารางท่ี ๗  หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลจังหวัดระนอง 

ท่ี ท่ีตั้ง ตําบล อําเภอ 
๑ วัดตโปทาราม หาดส้มแป้น เมือง 
๒ วัดอุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง 
๓ วัดวารีบรรพต บางนอน เมือง 
๔ วัดปากน้ําประชารังสฤษฎ ์ ปากน้ํา เมือง 
๕ วัดบ้านหงาว หงาว เมือง 
๖ ท่ีพักสงฆ์มัชฌิมเจริญธรรม บางริ้น เมือง 
๗ วัดปุญญาราม บางแก้ว ละอุ่น 
๘ วัดโพธาราม ละอุ่นใต้ ละอุ่น 
๙ วัดโพธิ์ทอง บางพระใต้ ละอุ่น 
๑๐ วัดบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น 
๑๑ วัดจันทาราม น้ําจืด กระบุร ี
๑๒ วัดตรอกปรือ น้ําจืดน้อย กระบุร ี
๑๓ วัดมัชฌิมเขต มะมุ กระบุร ี
๑๔ วัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุร ี
๑๕ วัดธรรมาวุธาราม กะเปอร ์ กะเปอร ์
๑๖ วัดคงคารี เช่ียวเหลียง กะเปอร ์



๒๐ 
 

๑๗ วัดชนาราม บ้านนา กะเปอร ์
๑๘ วัดควนไทรงาม นาคา กิ่ง อ.สุขสําราญ 

 ๒.๒.๖ ข้อมูลเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดระนอง 
       การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง คณะสงฆ์มหานิกาย สังกัดคณะสงฆ์ภาค ๑๗ 
ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบ่ี และระนอง   จังหวัดระนองแบ่งการปกครอง
คณะสงฆ์ออกเป็น ๔ อําเภอ ๖ ตําบล  จํานวน ๓๙ วัด คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย สังกัดคณะสงฆ์ภาค 
๑๖- ๑๗- ๑๘ เขตปกครองสงฆ์อําเภอจังหวัดภูเก็ต-กระบ่ี- ระนอง (ธ)  จํานวน ๔ วัด 
ตารางท่ี ๘ ทําเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดระนอง 

ท่ี ตําแหน่ง ชื่อพระสังฆาธิการ  
/ พระเลขานุการ สังกัดวัด เบอร์โทรศัพท์ 

๑ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง พระเทพสิทธิมงคล  ตโปทาราม ๐๘๑-๘๙๕๒๘๘๕ 
๒ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์  สุวรรณคีรีวิหาร ๐๘๗-๒๖๘๑๖๙๗ 
๓ เจ้าคณะอําเภอเมืองระนอง พระครูอุปนันทโสภณ  อุปนันทาราม ๐๘๑-๙๗๙๙๙๖๙ 
๔ เจ้าคณะอําเภอกระบุรี พระครูกิตติธรรมพินิจ  นิคมปากจ่ัน ๐๘๑-๐๘๖๐๙๒๐ 

๖ เจ้าคณะอําเภอละอุ่น พระครูวิเชียรธรรมวงศ์  ปุญญาราม ๐๘๑-๐๘๕๕๑๙๕ 
๗ เจ้าคณะอําเภอกะเปอร์ พระครูสุนทรปริยัติคุณ  วารีบรรพต ๐๘๑-๒๗๐๘๖๔๗ 
๘ เจ้าคณะตําบลเขานิเวศน์ พระมหาเจษฎา  สิริวณโณ ตโปทาราม ๐๘๗-๒๖๖๑๐๘๘
๙ เจ้าคณะตําบลหงาว พระครูประจักษ์สุตสาร  บ้านหงาว ๐๘๙-๖๗๑๖๙๓๐ 
๑๐ เจ้าคณะตําบลนํ้าจืด พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ ฐานุตฺตโร ตรอกปรือ ๐๘๑-๘๙๕๔๗๓๓ 
๑๑ เจ้าคณะตําบล จ.ป.ร. พระครูภัทรสรคุณ เวฬุวัน ๒๘๗๒๘๑๕๘๑๗ 
๑๒ เจ้าคณะตําบลละอุ่น พระครูศรีวรปัญญากร ประทุมสาคร ๐๙๘-๐๔๒๐๘๐๒ 
๑๓ เจ้าคณะตําบลกะเปอร์ พระครูนิยมธรรมาวุธ  ธรรมาวุธาราม ๐๘๔-๐๕๒๕๓๘๑ 
๑๔ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระนอง - ว่าง -  
๑๕ เลขานุการเจ้าคณะอําเภอเมืองระนอง พระครูปลัดกิตฺติศักดิ์ อติเมโธ อุปนันทาราม ๐๘๑-๖๑๔๖๑๐๙ 
๑๖ เลขานุการเจ้าคณะอําเภอกระบุรี พระจีระวัน จิตฺตทนฺโต  จันทาราม ๐๙๓-๗๑๐๕๙๘๔ 

๑๗ เลขานุการเจ้าคณะอําเภอละอุ่น พระเสรี  สิริธมฺโม ปุญญาราม ๐๘๑-๐๘๕๕๑๙๕ 
๑๘ เลขานุการเจ้าคณะอําเภอกะเปอร์ พระธนพล  ธนพโล สุวรรณคีรีวิหาร ๐๘๔-๐๕๓๒๔๒๒ 
๑๙ เลขานุการเจ้าคณะตําบลเขานิเวศน์ พระณรงฤทธิ์ สุวรรณคีรีวิหาร -
๒๐ เลขานุการเจ้าคณะตําบลหงาว พระสมศรี  สมลาโภ สุวรรณคีรีวิหาร ๐๘๔-๖๓๐๐๗๘๘ 
๒๑ เลขานุการเจ้าคณะตําบล จ.ป.ร. พระสนธยา  ธมฺมิโก วัดมัชฌิมเขต - 
๒๒ เลขานุการเจ้าคณะตําบลนํ้าจืด - ว่าง -   

๒๓ เลขานุการเจ้าคณะตําบลละอุ่น พระวิษณุเทพ  ปุญญาราม ๐๘๐-๗๐๘๑๘๐๔ 
๒๔ เลขานุการเจ้าคณะตําบลกะเปอร์ พระสมบูรณ์  ตปสีโล  ชนาราม ๐๘๗-๒๖๕๖๘๐๑ 
๒๕ เลขานุการจอ.ภูเก็ต-กระบี่-ระนอง (ธ) พระกฤษณะ ปญฺญาธโร ป่าสะเดา -



๒๑ 
 

  ๒.๒.๗ ข้อมูลการศึกษาพระปริยัตธรรม แผนกธรรม – แผนกบาลี 
      โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัด(วัดสุวรรณคีรีวิหาร)จํานวน ๑ โรง 
สํานักศาสนศึกษา จํานวน ๑๓ สํานัก ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จํานวน ๒๕ รูป แผนกบาลี 
จํานวน  ๓  รูป 
 
ตารางท่ี ๙ โรงเรียน/สํานักศาสนศึกษา 

ท่ี สํานักศาสนศึกษาวัด ตําบล อําเภอ รหัสไปรษณีย์
จํานวนครู  

(ตามบัญชขีอง พศ.) 
ธรรม บาลี รวม 

๑ สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ๘๕๐๐๐ ๙ ๒ ๑๑ 
๒ อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ๘๕๐๐๐ ๔  ๔ 
๓ ตโปทาราม หาดส้มแป้น เมือง ๘๕๐๐๐ ๑  ๑ 
๔ หาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมือง ๘๕๐๐๐ ๑  ๑ 
๕ วารีบรรพต บางนอน เมือง ๘๕๐๐๐ ๑ ๑ ๒ 
๖ จันทาราม นํ้าจืด กระบุร ี ๘๕๑๑๐ ๑  ๑ 
๗ สุวรรณคีร ี ปากจ่ัน กระบุร ี ๘๕๑๑๐ ๑  ๑ 
๘ ตรอกปรือ น้ําจืดน้อย กระบุร ี ๘๕๑๑๐ ๑  ๑ 
๙ มัชฌิมเขต มะมุ กระบุร ี ๘๕๑๑๐ ๑  ๑ 
๑๐ เวฬุวัน จ.ป.ร. กระบุร ี ๘๕๑๑๐ ๑  ๑ 
๑๑ ปุญญาราม บางแก้ว ละอุ่น ๘๕๑๓๐ ๑  ๑ 
๑๒ ธรรมาวุธาราม กะเปอร์ กะเปอร ์ ๘๕๑๒๐ ๑  ๒ 
๑๓ ปทุมธาราราม กะเปอร์ กะเปอร ์ ๘๕๑๒๐ ๑  ๑ 
๑๔ สถิตย์ธรรมาราม กําพวน สุขสําราญ ๘๕๑๒๐ ๑  ๑ 

 ๒๕ ๓  
 
 ๒.๒.๘ ข้อมูลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
                   จงัหวัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปรยัิติ
ธรรม     วัดตโปทาราม  ตําบลหาดส้มแป้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  รวมจํานวน ๓๖ รูป 
 
ตารางท่ี ๑๐  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม   

ครู 
เจ้าหน้าท่ี

จํานวนนักเรียน 
ครูประจํา ครูพิเศษ ม.๑ ม.๒ ม.๓ พระภิกษ ุ คฤหัสถ์ พระภิกษ ุ คฤหัสถ์ 

- ๑ ๒ ๘ ๓ ๘ ๑๖ ๑๒ 
 
 



๒๒ 
 

 ๒.๒.๙ ข้อมูลพระธรรมทูต แบ่งเป็นพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร  จํานวน  ๕ รูป พระธรรมทูต  
ฝ่ายปฏิบัติการ จํานวน  ๑๔ รูป 
ตารางท่ี ๑๑ บัญชีรายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร   

ท่ี ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ วัด ตําบล อําเภอ ตําแหน่งพระธรรมทูต
๑. พระระณังคมุนีวงศ์ โชติวโร เอก/ป.ธ.๔ สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง หธจ.เมือง 
๒. พระครูวิเชียรธรรมวงศ์ วชิรวํโส เอก/ป.ธ.๔ ปุญญาราม  บางแก้ว ละอุ่น หธอ.ละอุ่น 
๓. พระครูกิตติธรรมนิจ จารุวณฺโณ เอก นิคมปากจ่ัน จ.ป.ร. กระบุรี หธอ.กระบุรี 
๔. พระครูอุปนันทโสภณ โสภโณ เอก อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง หธอ.เมืองระนอง 
๕. พระครูสุนทรปริยัติคุณ สิริปุญฺโญ เอก//ป.ธ.๕ วารีบรรพต บางนอน เมือง หธอ.กะเปอร์ 

 
ตารางท่ี ๑๒ บัญชีรายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ 

ท่ี ชื่อ ฉายา วิทย
ฐานะ 

วัด ตําบล อําเภอ ตํ าแหน่ งพ ระ
ธรรมทูต 

๑. พระครูนิยมธรรมาวุธ วฑฺฒนธมโม เอก ,ป .ธ .
๑-๒

ธรรมาวุธาราม กะเปอร์ กะเปอร์ ธปอ.กะเปอร์ 

๒. พระครูศรีวรปัญญากร ปภากโร เอก ประทุมสาคร ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ธปอ.ละอุ่น
๓. พระอธิการสหัส   ปุญฺญคาโม โท คงคารี เช่ียวเหลียง กะเปอร์ ธปอ.กะเปอร์
๔. พระอธิการวิรัช อินฺทโก เอก มัชฌิมเขต มะมุ กระบุรี ธปอ.กระบุรี
๕. พระมหาเจษฎา   สิริวณฺโณ เอก, ตโปทาราม หาดส้มแป้น เมือง ธปอ.เมือง
๖. พระครูสมุห์สนิท ติสฺสเทโว เอก ตรอกปรือ นํ้าจืดน้อย กระบุรี ธปอ.กระบุรี 
๗. พระมหาสุวรรณ กลฺยาณสิริ เอก สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ธปอ.เมือง 
๘ พระครูวิมลกิจกาภรณ์ กิตฺติภทฺโท เอก อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ธปอ.เมือง 
๙ พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ ฐานุตฺโร เอก สุวรรณคีรี ปากจ่ัน กระบุรี ธปอ.กระบุรี 
๑๐ พระครูวินัยธรไพบูลย์ ปภสฺสโร เอก เวฬุวัน จ.ป.ร. กระบุรี ธปอ.กระบุรี 
๑๑ พระเสรี สิริธมฺโม เอก ปุญญาราม บาวแก้ว ละอุ่น ธปอ.ละอุ่น 
๑๒ พระสนธยา ธมฺมิโก เอก มัชฌิมเขต มะมุ กระบุรี ธปอ.กระบุรี
๑๓ พระครูปลัดกิตติศักดิ์ อติเมโธ เอก อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ธปอ.เมือง
๑๔ พระแสงอรุณ สจฺจญาโณ เอก บางขุนเพ่ง บางขุนเพ่ง ละอุ่น ธปอ.ละอุ่น

 
๒.๒.๑๐ ข้อมลูบุคลากรด้านการเผยแผ่  พระจริยานิเทศก์  พระนักบัณฑิตเผยแผ ่พระปริยัตินิเทศก์  
พระวินยาธิการ ดังตารางท่ี ๑๓ – ๑๗ 
 
ตารางท่ี ๑๓ ข้อมูลพระจริยานิเทศก์ 

ท่ี ช่ือ-ฉายา-นามสกุล 
วิทยฐานะ สอนประจําสํานักเรียน / ศาสนศึกษา 
น.ธ
. 

ป.ธ. วัด ตําบล อําเภอ

๑ พระพระครูศรวีรปัญญากร เอก ๖ ปทุมสาคร ละอุ่นเหนือ ละอุ่น 
 
 
 



๒๓ 
 

ตารางท่ี ๑๔ ข้อมูลพระนักบัณฑิตเผยแผ ่
ท่ี ชื่อ – ฉายา วุฒิ วัด ตําบล อําเภอ รหัสไปรษณีย์ แต่งตั้งปี

๑ พระครูสังฆ์รักษ์ณรงค์ ป.ธ. ๔ ตรอกปรือ นํ้าจืดน้อย กระบุรี ๘๕๑๒๐ ๒๕๕๒ 
 
ตารางท่ี ๑๕ ข้อมูลทะเบียนพระปริยัตินิเทศก์ 
ท่ี ชื่อ – ฉายา วุฒิ วัด ตําบล อําเภอ รหัสไปรษณีย แต่งตั้งปี 
๑ พระมหาเจษฏา  สิริวณฺโณ ป.ธ. ๕ ,น.ธ.เอก ตโปทาราม หาดส้มแป้น เมือง ๘๕๐๐๐ ๒๕๔๙ 
๒ พระมหากฤษณะ อตฺถยุตฺโต ป.ธ. ๗ ,น.ธ.เอก สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ๘๕๐๐๐ ๒๕๕๙ 

 
ตารางท่ี ๑๖ ข้อมูลพระวินยาธิการจังหวัดระนอง   

ท่ี ชื่อ – ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ สังกัดวัด อําเภอ น.ธ. ป.ธ. 
๑ พระมหาเจษฎา  สิริวณฺโณ ๔๐ ๒๐ เอก ๕ ตโปทาราม เมือง 
๒ พระครูปลัด กิตติศักด์ิ  อติเมโธ ๓๔ ๑๓ เอก - อุปนันทาราม เมือง 
๓ พระครูสงัฆรักษ์ ณรงค์  ฐานุตฺตโร ๓๓ ๑๑ เอก - สุวรรณคีร ี กระบุร ี
๔ พระครภูัทรสรคุณ ๕๐ ๑๓ เอก - เวฬุวัน กระบุร ี
๕ พระครูปทุมธารารักษ ์ ๖๖ ๑๖ เอก - ปทุมธาราราม กะเปอร ์
๖ พระเสรี  สิริธมฺโม ๔๓ ๒๒ เอก - ปุญญาราม ละอุ่น 
 
ตารางท่ี ๑๗ ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร พระสมณศักดิ์ จังหวัดระนอง ประจําปี ๒๕๕๙ จําแนกตาม
นิกาย 

ท่ี รายการ จํานวนพระภกิษุ สามเณร จําแนกตามนิกาย รวม มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย
๑ พระภิกษุ ๕๓๐ ๓๗  -   -  ๕๖๗ 
๒ สามเณร ๖๙ ๒  -   -  ๗๑ 
๓ สมเด็จพระสังฆราช  -   -   -     -  
๔ สามเด็จพระราชาคณะ ช้ันสุพรรณบัฏ  -   -   -   -   -  
๕ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ช้ันหิรัญบัฏ  -   -   -   -   -  
๖ พระราชาคณะช้ันธรรม  -   -   -   -   -  
๗ พระราชาคณะช้ันเทพ ๑  -   -   -  ๑ 
๘ พระราชาคณะช้ันราช  -   -   -   -   -  
๙ พระราชาคณะช้ันสามัญ ๑  -   -   -  ๑ 
๑๐ พระครูสัญญาบัตร ๒๑ ๑  -   -  ๒๒ 

รวมจํานวน ๖๒๒ ๔๐  -   -  ๖๖๒
 
 



๒๔ 
 

๒.๒.๑๑ ข้อมลูศาสนสถานท่ีส่งเสริมด้านการเผยแผ่  ดังตารางที่ ๑๘ – ๑๙ 
 
 ตารางท่ี ๑๘ ข้อมูลศาสนสถานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย 

ท่ี สถานท่ี ตําบล อําเภอ 
๑ วัดวารีบรรพต บางนอน เมืองระนอง 
๒ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เขานิเวศน์ เมืองระนอง 
๓ วัดตโปทาราม หาดส้มแป้น เมืองระนอง 
๔ วัดอุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมืองระนอง 
๕ วัดสุวรรณคีรี ปากจ่ัน กระบุร ี
๖ วัดนิคมปากจ่ัน จ.ป.ร. กระบุร ี
๗ มัสยิดนูรุสดีน บางหิน กะเปอร ์
๘ มัสยิดอัลฟาอีซีน หงาว เมืองระนอง 
๙ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า เขานิเวศน์ เมืองระนอง 

 
 ตารางท่ี ๑๙ ข้อมูลศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ท่ี รายชื่อศูนย์ ตําบล อําเภอ หมายเหตุ 
๑ วัดตโปทาราม หาดส้มแป้น เมืองระนอง ต้นแบบ 
๒ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอาราม

หลวง 
เขานิเวศน์ เมืองระนอง  

๓ วัดจันทาราม นํ้าจืด กระบุร ี  
๔ วัดมัชฌิมเขต มะมุ กระบุร ี  
๕ โรงเรียนทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุร ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

จังหวัดระนอง 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” 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

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 



๒๗ 
 

 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 



๒๘ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ

 งบประมาณ
สนับสนุนจาก
คณะสงฆ์

 หน่วยรับผิดชอบหลัก  หน่วยสนับสนุน

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 510,000               - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองพุทธศาสนศึกษา

2 โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 590,000               - คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

3 โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพือ่พฒันาทุนมนุษย์ 740,000               - คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ มส. กองเผยแผ่

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 2,060,000            - คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองพุทธศาสนศึกษา

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 780,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

6 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 180,000               - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

7 โครงการพระพทุธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 230,000               - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. สํานักงานเลขานุการกรม

8 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพทุธ 340,000               - คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา มส. กองเผยแผ่

9 โครงการพฒันาขีดความสามารถศาสนบุคคล 270,000               - คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มส. กองกลาง

10 โครงการพฒันาศูนย์รวมองค์ความรู้พระพทุธศาสนา 220,000               - คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ มส. กองเผยแผ่

11 โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน-บัญชี) 140,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

12 โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส 250,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ มส.  กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

13 โครงการสาธารณสงเคราะห์เพือ่สังคม 670,000               - คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส.  กองพุทธศาสนสถาน

6,980,000       - -                              -                        

โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

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

แผนปฏิบัตกิารการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๑
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 



๓๐ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงดา้นพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 1 : ปลูกฝงัศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ตวัชี้วัด   : ร้อยละการเพิ่มขึ้นขององค์กร/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โครงการ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดระนอง
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

 



๓๑ 
 

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

2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรมของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสังคมสันตสิุข

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทําแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดอําเภอ และ

ถ่ายทอดสู่พระสังฆาธิการในระวัด 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  " หมู่บ้าน
ร่มเย็น"

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

 



๓๒ 
 

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

2. เพื่อกําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน
3. เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 พัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กําหนด
จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

2 สื่อสาร "คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน" ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

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 คัดเลือกและมอบรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบของ
จังหวัด

จํานวนสํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบ คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

8 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

หมายเหตุผูร้ับผดิชอบร่วม

คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่

ลําดับ กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

 



๓๓ 
 

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

2. เพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัตธิรรม
3. เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบทอดพระพุทธศาสนา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1 ถ่ายทอดแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี 
นักธรรม สู่การปฏิบัติ

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

ลําดบั หมายเหตุ

ร้อยละการสอบผ่านบาลี นักธรรม

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา/ 
กองพุทธศาสนศึกษา

กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการปรับปรุง

กิจกรรม / การดําเนินงาน  ผลผลิต (output)
ระยะเวลา

ผูร้ับผดิชอบร่วม

 



๓๔ 
 

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

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ตอ่เนื่อง ยั่งยืน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 จัดทําระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของ
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/วัด

ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองเผยแผ่

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสนา
กิจกรรมพระช่วยพระคณะสงฆ์ จังหวัดระนอง

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

จํานวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

 



๓๕ 
 

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

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดําเนินงานดา้นกิจการพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกภาพ เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานให้พระสงฆ์ทุกระดบั
3. เพื่อจัดทําคู่มือการทํางานเป็นแนวทางปฏิบัตขิองคณะสงฆ์ทุกระดบั

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัตใินระดบัจังหวัด

1 กําหนดแนวทางการพัฒนาการทํางานของคณะสงฆ์
ในจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการทํางานร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

2 ถ่ายทอด คู่มือกระบวนการทํางานของพระสังฆธิการ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน

ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการทุกระดับ จํานวนพระสังฆธิการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการการบริหารงานคณะสงฆ์อย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ

3 กํากับ ติดตาม กระบวนการทํางานของคณะสงฆ์ใน
จังหวัด

จํานวนครั้งการลงพื้นที่ติดตาม

4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานความพึงพอใจการใช้คู่มือกระบวนการทํางาน คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 
สํานักงานเลขานุการกรม

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง / 

สํานักงานเลขานุการกรม

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๓๖ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0
ตวัชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของสารสนเทศพร้อมใช้งาน
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ 7 : พระพุทธศาสนา 4.0 Smart Card (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยปกครองของจังหวัดระนอง
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

 



๓๗ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 2 : ยกระดบักระบวนการบริหารจัดการภายใน
กลยุทธ์ 6 : พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย
ตวัชี้วัด  : จํานวนนวัตกรรมการทํางานที่ทันสมัย
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
โครงการ 8 : ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยศาสนศึกษาของจังหวัดระนอง
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

 



๓๘ 
 

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

2. เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนบุคคลมีประสิทธิภาพ 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

 



๓๙ 
 

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

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

 
 
 



๔๐ 
 

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

2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนสมบัตใิห้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศาสนสมบัตมิีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลศาสนสมบัติให้เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  

กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

2 จัดอบรมระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติการใช้
งานแก่พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และศาสนบุคคล 
ไวยาวัจกร ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ 
และศาสนบุคคล ไวยาวัจกร ที่เกี่ยวข้องที่ผ่าน
การอบรม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

3 จัดทําระบบบัญชีและระบบบริหารศาสนสมบัติให้เป็น
ปัจจุบัน

ข้อมูลระบบบัญชีและระบบบริหารศาสน
สมบัติที่เป็นปัจจุบัน

4 จัดทํารายงานศาสนสมบัตินําเสนอเจ้าคณะผู้ปกครองที่
เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลศาสนสมบัติ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

5 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ /  
กองพุทธศาสนสถาน / ศาสนสมบัติ

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 



๔๑ 
 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ 9 : บริหารศาสนสมบัตอิย่างมีประสิทธิภาพ
ตวัชี้วัด (Outcome )  : ร้อยละของวัดที่พัฒนาเป็น "ธรรมอุทยาน"
แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ
โครงการ 12 : วัดสร้างสุขดว้ยกิจกรรม 5 ส
ผูร้ับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการฝา่ยสาธารณูปการของจังหวัดระนอง
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  แก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง

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

 



๔๒ 
 

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

2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดตัง้และบริหารกองทุนดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 กําหนดรูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณสงเคราะห์เพื่อ

สังคมตามรูปแบบคู่มือระบบงานสาธารณสงเคราะห์ของ มส.
รูปแบบ วิธีการ และแนวทางสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อสังคม

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

2 สื่อสารแนวทางการทํางานด้านสาธารณสงเคราะห์
ให้พระสังฆาธิการและศาสนบุคคล

ร้อยละพระสังฆาธิการและศาสนบุคคล ที่
ได้รับการสื่อสาร

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

3 จัดตั้งศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด ศูนย์สาธารณสงเคราะห์ประจําจังหวัด  1 แห่ง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

4 ดําเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
/ กองพุทธศาสนสถาน

- ทอดผ้าป่าเครื่องไทยธรรมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา
- กองทุนพระสงฆ์อาพาธ
-กิจกรรมศาสตร์พระราชา
-กิจกรรมสนับสนุนการสาธารณสุขจังหวัด
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติ

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

ลําดบั หมายเหตุกิจกรรม / การดําเนินงาน ผลผลิต (output)
ปีงบประมาณ 2561

ผูร้ับผดิชอบ

 


