
หน้า ๑ 
 

 

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวดัมุกดาหาร ภาค 10 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค 10 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมุกดาหาร ภาค 10 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกิน ร้อยละ 90 
นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของ
คนไทยจึงเกี่ยวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรม  จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีนาพาให้สังคมไทย  ก้าวเข้าไปสู่กระแส
แห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม  

จากภาวะวิกฤติด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา แม้ว่า
หลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร ทาง
ศาสนาก็เป็นเหตุน ามาซึ่งวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ท าให้ต้อง
เกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง และให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลง
ของโลก เป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  

มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของ คณะสงฆ์
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” อันเป็นการด าเนิน ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา นี้ ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะสงฆ์ 
คือ (๑) ด้านการปกครอง  (๒) ด้านศาสนศึกษา (๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ (๔) ด้านเผยแผ่ (๕) ด้านสาธารณูปการ 
(๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการด าเนินการภายใต้ค่านิยม (Core Value) ที่ว่า “อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ  (๑) 
สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร แห่งการ
เรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๑๐ กลยุทธ์ 
และ ๑๔ ตัวชี้วัด  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 13 + 1 โครงการ 
ประกอบด้วย  

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม  
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดขอนแก่น ภาค 9 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวดัมุกดาหาร ภาค 10 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค 10 

๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล  
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน -บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  
๑๔) โครงการพัฒนาพุทธมณฑลสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
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ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวดัมุกดาหาร ภาค 10 

ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564 

จัดท าโดย คณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ภาค 10 

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 - 2564  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“พุทธศาสน์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน”  

ในการก าหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นต้นแบบในการก าหนดทิศ
ทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  

พุทธศาสน์ม่ันคง (ม่ันคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบันหลัก
ของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของ ผู้
ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก  

ด ารงศีลธรรม (ม่ังคั่ง) แสดงถึงพุทธบริษัทน าหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ อย่าง
เหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน  

น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วน าไปปฏิบัติจนเป็น
ปฏิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะน าสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ  

พันธกิจ (Mission)  
การจะทาให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดาเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ  

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

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก  

ค่านิยม (Core Value)  
“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมุกดาหาร  
ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดมุกดาหาร 

๑. วัด มีจ านวน 385 แห่ง  
๑. มหานิกาย  310  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  75  แห่ง  
๓. พระอารามหลวง  1  แห่ง  

๑. มหานิกาย  1  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  -  แห่ง  

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา  
๑. มหานิกาย  135  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  57  แห่ง  

๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา  
๑. มหานิกาย  175  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  18  แห่ง  

๖. วัดร้าง  
๑. มหานิกาย  8  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  -  แห่ง  

๗. วัดแหล่งท่องเที่ยว 8 แห่ง  
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  6  แห่ง  
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง 9 แห่ง  
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด 4 แห่ง  
๑๑. ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  

๑. มหานิกาย 10 แห่ง  
๒. ธรรมยุต  -  แห่ง  

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ  
๑. มหานิกาย 1 แห่ง  
๒. ธรรมยุต - แห่ง  

๑๓. สานักเรียนธรรม  4  บาลี  
๑. มหานิกาย  3  แห่ง  
๒. ธรรมยุต  1  แห่ง 

 
๒. จ านวนพระภิกษุสามเณร มีจานวน 2,336 รูป  

๑. มหานิกาย 1,737 รูป  
๑. พระภิกษุ 1,478 รูป  
๒. สามเณร 259 รูป  

๒. ธรรมยุต 599 รูป  
๑. พระภิกษุ 580 รูป  
๒. สามเณร 19 รูป  
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๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร ๑๘๓๖ รูป  
๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค - รูป (ม)  
๒. เจ้าคณะภาค ๑ รูป (ธ)  
๓. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด - รูป (ม./ธ.)  
๔. เจ้าคณะจังหวัด ๒ รูป (ม./ธ.)  
๕. รองเจ้าคณะจังหวัด 1 รูป  

๑. มหานิกาย 1 รูป  
๒. ธรรมยุต - รูป  

๖. เจ้าคณะอ าเภอ 12 รูป  
๑. มหานิกาย 7 รูป  
๒. ธรรมยุต 5 รูป  

๗. รองเจ้าคณะอ าเภอ  4  รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
๘. เจ้าคณะต าบล  43  รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
๙. เจ้าอาวาส  190  รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
๑๐.พระนักเทศน์  15  รูป  

๑. มหานิกาย  12  รูป  
๒. ธรรมยุต  3  รูป  

๑๑. พระจริยานิเทศ 1 รูป  
๑. มหานิกาย 1 รูป  
๒. ธรรมยุต - รูป  

๑๒. พระบัณฑิตเผยแผ่  
๑. มหานิกาย 1 รูป  
๒. ธรรมยุต 2 รูป  

๑๓. พระปริยัตินิเทศ  
๑. มหานิกาย 2 รูป  
๒. ธรรมยุต - รูป  
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร 
 

 
 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
ตราประจ าจังหวัด 

 
ตราประจ าจังหวัดมุกดาหาร  ปราสาทสองนางสถิตย์ มีอยู่ในมุกดาหารในปัจจุบัน ในปราสาทองค์กลาง         

มีแก้วมุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมี ผ้าทิพย์รองรับ หน้าผ้าทิพย์มีอักษรไขว้    
ชื่อย่อของจังหวัด ในปราสาทองค์ริมทั้งสองข้าง มีบายศรียนตะลุ่มอันเป็นเครื่อง
บูชาของชาวอีสาน เบื้องหลังมีธาตุพนม ซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมาและเคยอยู่ใน
อาณาจักรโคตรบูรณ์เดียวกัน มีแนวแม่น้ าโขงอยู่ด้านหลัง ด้านตะวันออกพระ
อาทิตย์ก าลังทอแสงหลังหมู่ก้อนเมฆ 2525 เป็นปีที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดมุกดาหาร ต้นช้างน้าว  
ดอกไม้ประจ าจังหวัดมุกดาหาร  ดอกช้างน้าว  
ค าขวัญ ประจ าจังหวัด  

“ หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา 
แปดเผ่าชนพ้ืนเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน 

กลองโบราณล้้าเลิศ ถิ่นก้าเนิดล้าผญา 
ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน ” 

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าจันทรสุริยวงษ์และพรรคพวกได้ตั้งอยู่ที่บ้านหลวงโพนสิม ใกล้พระธาตุอิงฮังทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง 
(ดินแดนลาว) ต่อมาอีกหลายสิบปี จนได้ถึงแก่กรรม เจ้าจันทกินรี ผู้เป็นบุตร ได้เป็นหัวหน้าปกครองต่อมา จนถึง 
พ.ศ. 2310 ได้มีนายพรานคนหนึ่งข้ามโขงมาทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงตรงปากห้วยบังมุก ได้พบเมืองร้าง วัดร้างและพบ
ต้นตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง เห็นว่าเป็นท าเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง อีกทั้งในแม่น้ าโขงตรง
ปากห้วยบังมุกมีปลาชุมชุมอีกด้วย จึงกลับไปรายงานให้เจ้าจันทกินรีหัวหน้าทราบ เจ้าจันทกินรีได้พาพรรคพวก   

http://mukdahanlive.com/wp-content/uploads/2015/11/his1.jpg
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ข้ามโขงมาดูก็เห็นว่าคงเป็นที่ตั้งเมืองโบราณมาก่อน และเป็นท าเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง จึงได้     
พากันอพยพจากบ้านหลวงโพนสิมมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงตรงปากห้วยบังมุก 

เมื่อเริ่มถากถางหักร้างพงเพ่ือตั้งเมืองขึ้นใหม่ ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง พระพุทธรูป
องค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อด้วยเหล็กเนื้อดี จึงได้
พร้อมกันสร้างวัดขึ้นใหม่ในบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขง และขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า วัดศรีมุงคุณ (ศรีมงคล)   
และได้ก่อสร้างกุฏิวิหารขึ้น ในบริเวณวัดพร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขงขึ้นไป
ประดิษฐาน บนพระวิหารของวัด ต่อมาปรากฎว่าพระพุทธรูปโลหะ (องค์เล็ก) เกิดปาฎิหาริย์กลับลงไปประดิษฐาน
อยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตั้งเดิมอีกถึง 3-4 ครั้ง ในที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นก็ค่อยๆ จมหายลงไปใต้ดิน คงเห็นแต่ยอด   
พระเกศโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง จึงได้พร้อมกันสร้างแท่นสักการบูชา ครอบไว้ในบริเวณนั้น และ
ขนานนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระหลุบเหล็ก ปัจจุบันบริเวณท่ีพระหลุบเหล็กจมดินได้ ถูกกระแสน้ าเซาะตลิ่งโขง
พังลงไปหมดแล้ว (คงเหลือแต่แท่นสักการบูชาที่ยกเข้ามาเก็บรักษาไว้หน้าพระวิหารของวัดศรีมงคลใต้ในปัจจุบัน) 

ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก่ออิฐถือปูนและได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนพระวิหารของวัดศรีมุงคุณ 
ชาวเมืองได้ขนานนามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระประธานของวัดศรีมุงคุณ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น         
วัดศรีมงคลใต้ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อครั้งตั้งเมืองขึ้นใหม่ในเวลากลางคืน ได้มีผู้พบเห็นแก้วดวงหนึ่งสีสดใสเปล่งแปลงเป็นประกายแวววาว
เสด็จ(ลอย) ออกจากต้นตาล 7 ยอดริมฝั่งโขง ล่องลอยไปตามล าน้ าโขงแทบทุกคืน จวบจนใกล้รุ่งสว่างแก้วดวงนั้นจึง
เสด็จ(ลอย) กลับมาที่ต้นตาล 7 ยอด เจ้าจันทกินรีจึงได้ขนานนามแก้วศุภนิมิตดวงนี้ว่า แก้วมุกดาหาร เพราะตั้ง
เมืองขึ้นริมฝั่งโขงตรงปากห้วยบังมุกอีกทั้ งได้มีผู้พบเห็นไข่มุก อยู่ ในหอยกาบ(หอยกี้) ในล าน้ าโขงอีกด้วย           
เจ้าจันทกินรีจึงให้ขนานนามเมืองที่ตั้งข้ึนใหม่นี้ว่า เมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เดือน 4 ปีกุน จุลศักราช 1132          (พ.ศ.
2313) อาณาเขตเมืองมุกดาหารครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงจนจรดแดนญวน (รวมเขตของแขวงสุวรรณเขตของ
ดินแดนลาวด้วย) 

ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แผ่แสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้ าโขง จนถึง 
พ.ศ. 2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระายาจักรียกกองทัพขึ้นมา
ตามล าน้ าโขง เพ่ือปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น้ าโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมาของ
กรุงธนบุรี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ เจ้าจันทกินรี เป็น พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช    
เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกและได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนแห่งส าคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย -ลาว แห่งที่ 2     

ซึ่งเปรียบเป็น ประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะทวีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาก
ขึ้น มุกดาหาร โดดเด่นในด้านความหลากหลายของเชื้อชาติ เนื่องจากพลเมืองของจังหวัดประกอบด้วยชนพ้ืนเมือง
ต่างๆ หลาก หลายเผ่า มุกดาหารจึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมาย 
นอกจากนี้ยัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ า       
จึงนับเป็นจังหวัด ท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ประมาณ 4,340 
ตารางกิโลเมตร หรือ 2.7 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 52 ของประเทศ สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและ
ทิศใต้เป็นที่ ราบสูง ทางทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานมีป่าไม้หนาแน่น ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ 
และมี แม่น้ าโขงไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัด 
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อาณาเขตการปกครอง 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ และอ าเภอหนองพอก  

 อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงสวันเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มุกดาหารมีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,339 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง 
อ าเภอค าชะอี อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอดอนตาล อ าเภอดงหลวง อ าเภอหว้านใหญ่ และอ าเภอหนองสูง 

 

วัฒนธรรมประเพณี  
ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่อง คน

มุกดาหารเป็นคนใจดี กิริยามารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน และเอ้ือเฟ้ือ ซึ่งกันและกัน ซึ่งจากหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้มี
ปรากฏถึง 8 ชนเผ่า ดังค าขวัญของมุกดาหาร ตอนหนึ่งว่า “แปดเผ่าชนพื้นเมือง” อันได้แก่ เผ่าชาวไทยอีสาน ชาวผู้
ไท ชาวไทยข่า (บรู) ชาวไทยกระโซ่ ชาวไทยกะเลิง ชาวไทยแสก ชาวไทยย้อ และชาวไทยกุลา  

ชาวมุกดาหารส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญ และยังคงถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา คือ ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าที่ควรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และยังคงมีอยู่
ในปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ประเพณีปิดบ้าน ประเพณีส่วงเฮือ ประเพณีแห่กัณฑ์หลอน พิธีกรรมโซ่ถั่ง
บั้ง พิธีเหยา พิธีบายศรีสู่ขวัญ การร าเต้ยหัวดอนตาล การร าวงภูไท การล าผญา เป็นต้น งานประเพณีท่ีส าคัญของ
จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ 
ประเพณีการแข่งเรือ  
จัดขึ้นในล าน้ าโขงในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ในวันขึ้น 13 ค่ า-15 ค่ า เดือน 11 ที่บริเวณเข่ือนริมโขง ในแต่
ละปีจะมีเรือเข้าแข่งขันเป็นจ านวนมาก ได้รับความสนใจจากชาวมุกดาหาร และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงเป็น
อย่างมาก การแข่งเรือของจังหวัดมุกดาหารเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณ นอกจากนี้ยังมีการแข่งเรือ
มิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเรือจากแขวงสวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมแข่งเป็นประจ าทุกปี 
งานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง  
งานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขงจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม รวม 7 วัน 7 คืน โดยงานจะจัด
ขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีขบวนแห่ และการฟ้อนร าต านานมุกดาหาร ซึ่งใช้ผู้ฟ้อนนับร้อยคน แต่งกายด้วย
ชุดประจ าเผ่าสวยงาม มีการประกวดมะขามหวาน ประกวดธิดาเผ่าไทย การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และการ
แสดงพ้ืนเมือง  
พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองและเจ้าแม่สองนางพ่ีน้อง  
ชาวจังหวัดมุกดาหารจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง และเจ้าแม่สองนางพ่ีน้องพร้อมกัน ในวันขึ้น 15 
ค่ า เดือน 6 ของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
มส. ก าหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ระดับภาค จึง
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึ่งมี
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย  

๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  
๒) โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
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๓) โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  
๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕) โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  
๖) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
๗) โครงการพระพุทธศาสนา ๔.๐ (Smart Card) (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล)  
๘) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ  
๙) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศาสนบุคคล  
๑๐) โครงการพัฒนาศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
๑๑) โครงการบริหารจัดการศาสนสมบัติ (ระบบการเงิน -บัญชี)  
๑๒) โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส  
๑๓) โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม  
 

ดังเอกสารแนบ  
คณะผู้จัดทา  
พระมหามงคล มงฺคลคฺโณ  รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร 
พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ  เจ้าคณะอ าเภอหว้านใหญ่  
พระมหาสุธี  โสภโณ  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 
พระมหาวีระวงศ์ คมฺภีรญาโณ  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 

 

 

 

 

 


