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เขตการปกครองภาค ๘ 
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สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเพราะคนไทยส่วนใหญ่เกินร้อยละ 
๙๐นับถือพระพุทธศาสนาและได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถี
ชีวิตของคนไทยจึงเก่ียวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เม่ือสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นท้ัง
ในด้านส่ือสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลสําคัญที่นําพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่
กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน กล่าวคือด้านการเมือง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

 
จากภาวะวิกฤติด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อพระพุทธศาสนา แม้ว่า

หลักธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสัจธรรม ทันสมัย แต่องค์กรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากร
ทางศาสนาก็เป็นเหตุนํามาซ่ึงวิกฤติศรัทธา อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
ทําให้ต้องเกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ม่ันคง และให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 

มหาเถรสมาคมและรัฐบาลได้เห็นชอบร่วมกันในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ระยะ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ซ่ึงเกิดจากการระดมความคิด กลั่นกรองและเห็นชอบร่วมกันของคณะ
สงฆ์ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  

 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “พุทธศาสน์ม่ันคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน” อันเป็นการดําเนิน

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา น้ี  ประกอบด้วยพันธกิจ ๖ ด้าน ตามพันธกิจคณะ

สงฆ์ คือ(๑) ด้านการปกครอง(๒) ด้านศาสนศึกษา(๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์(๔) ด้านเผยแผ่(๕) ด้าน
สาธารณูปการ(๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์นอกจากน้ี ยังได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นการดําเนินการภายใต้ค่านิยม (Core Value) ที่ว่า“อุทิศ
ตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน” 

 
 นอกจากน้ีแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ 
(๑) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสตร์ (๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (๓) พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ (๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
๑๐ กลยุทธ์ และ ๑๔ ตัวช้ีวัด  
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 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาบรรลุวัตถุประสงค์
ตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
(คปพ.)  จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์
จํานวน ๑๙ โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการธรรมะสัญจร 
2. โครงการนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน 
3. โครงการสวดมนต์วันพระ 
4. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
5. โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 
6. โครงการหน่ึงใจให้ธรรมะ 
7. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเดือนละครั้ง 
8. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕ 
9. โครงการอุบาสก  อุบาสิกา  ต้นแบบ 
10. โครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 
11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
12. โครงการเสริมสรา้งสุขภาวะมวลรวมคณะสงฆ์สกลนคร 
13. โครงการ  Smart  Card  Smart  Buddhism สู่พระพุทธศาสนา  ๔.๐ (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 
14. โครงการยกระดับพุทธศาสนศึกษา/ร.ร.พระปริยัติธรรม 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศาสนบุคคล (KAP) 
16. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
17. โครงการบริหารศาสนสมบัติสู่รมณียสถานต้นแบบ 
18. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนตามศาสตร์พระราชา 
19. โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  

“พุทธศาสน์มั่นคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
ในการกําหนดวิสัยทัศน์นั้น ได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” เป็นต้นแบบในการ

กําหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 
พุทธศาสน์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น ๑ ใน ๓ สถาบัน

หลักของชาติพุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น
ของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 

 
ดํารงศีลธรรม (มั่งค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันได้

อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
 
นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนําไปปฏิบัติจน

เป็นปฏิเวธ คือผลลัพธ์ท่ีจะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยมีเทียบจากอันดับความสันติสุขระดับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) 
การจะทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้ ต้องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คือ 
๑) ด้านการปกครอง 
๒) ด้านศาสนศึกษา 
๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
๔) ด้านเผยแผ่ 
๕) ด้านสาธารณูปการ 
๖) ด้านสาธารณสงเคราะห ์
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เพ่ิมภาระงานพิเศษอีก ๑ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  
 
ค่านิยม (Core Value)  

“อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

ปลูกฝังศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

แผนงานเสริมสร้างศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

โครงการธรรมะสัญจร 

ด้านเผยแผ ่
 

โครงการนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์
แสน 
โครงการสวดมนต์วันพระ 
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 
โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ 
โครงการอบรมปฎิบัติธรรม ๒ คืน ๓ วัน ทุกเดือน ทุกอําเภอ  
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

เพิ่มศักยภาพทางปัญญา แผนงานเพิ่มศักยภาพทางปัญญา โครงการอุบาสก อุบาสิกาต้นแบบ ด้านปกครอง 
ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

ยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายใน 

ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล 

แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่าย ( บ ว ร) โครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์  ด้านสาธารณสงเคราะห์

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านปกครอง 
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะมวลรวมคณะสงฆ์สกลนคร ด้านปกครอง 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
๔.๐ 

แผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ Smart Card Smart Buddhism สู่
พระพุทธศาสนา ๔.๐ ( ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) ด้านปกครอง 

พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมให้ทันสมัย 

แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมทาง
การศึกษา โครงการยกระดับพุทธศาสนศึกษา/รร.พระปริยัติธรรม ด้านศาสนศึกษา 

พัฒนาสู่ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้    

เชิงพุทธ 

เพิ่มขีดความสามารถ  
ศาสนบุคคล แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศาสนาบุคคล(KAP) ด้านศาสนศึกษา 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

แผนงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
เชิงรุก โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

 

มีทรัพยากรเพียงพอ 
ในการขับเคลื่อนกิจการ

พระพุทธศาสนา 

บริหารศาสนสมบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนงานบริหารศาสนสมบัติ โครงการบริหารศาสนสมบัติสู่รมณียสถานต้นแบบ ด้านสาธารณูปการ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนตามศาสตร์พระราชา ด้านสาธารณูปการ 
จัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

แผนงานพระพทุธศาสนาเพื่อ
สังคม โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์

อัตลักษณ์    คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร. เมืองแห่งพุทธศาสน์ ประชาราษฎร์สุขล้ํา  สามธรรมค้ําจุน     
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พันธกิจ      ด้านการปกครอง, ศาสนศึกษา, ศึกษาสงเคราะห์, เผยแผ่, สาธารณูปการ, สาธารณสงเคราะห์ ,พุทธมณฑล (กรณีจังหวัดอื่น)  

ค่านิยม      คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร. เมืองแห่งพุทธศาสน์ ประชาราษฎรส์ุขล้ํา  สามธรรมค้ําจุน     
ยุทธศาสตร์  ๑. สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา (กลยุทธ์ ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และปัญญาเชิงพุทธ) 
       ๒. ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน (กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย,พัฒนาระบบธรรมาภิบาล, พัฒนาระบบสารสนเทศ, และพัฒนาพุทธ
นวัตกรรม) 

      ๓. พัฒนาสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้เชิงพุทธ (กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคลและเสริมสร้างองค์ความรู้พระพุทธศาสนา) 
       ๔. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา (กลยุทธ์ การบริหารศาสนสมบัติและจัดหาและตั้งกองทุนบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา) 
 

ผลลัพธ์  ๑. อัตราการเรียนรู้พระปริยัติธรรม (บาลี นักธรรม สามัญ) และพระพุทธศาสนา (นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน) (+ ๕ % จากปีฐาน) 
  ๒. วัดและคณะสงฆ์มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (บริหารศาสนสมบัติ  ระบบบัญชี  ฐานข้อมูล) (มีกระบวนการ ๖๐ % จากปีฐาน) 
  ๓. พระสงฆ์-ศาสนบุคคล ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงพุทธ (+ ๑๐ % จากปีฐาน) (เช่น อบรมวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต ฯลฯ) 
  ๔.  แหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา (Knowledge and  Meditation Center, Green and Clean, Healthy Center ) (+๕ % จากปีฐาน) 
  ๕. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เอกชน องค์กรวัฒนธรรม เครือข่ายชาวพุทธ (มีจิตอาสา/มาช่วยพระพุทธศาสนา) (+ ๕ % จากปี
ฐาน) 
      ๖. การเรียนรู้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและความสุขเชิงพุทธของประชาชน  (+ ๓.๕๐ ระดับจาก  ๕ คะแนนเต็ม)  
      ๗. การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น (+ ๓ % ของจํานวนภูมิปัญญา/ประเพณีท้องถิน่)  
      ๘. ชุดความรู้ทางพระพุทธศาสนา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม (+ ๑๐ จํานวนผู้เข้าถึง/รับรู้สารสนเทศ) 
     ๙. การเรียนรู้และแหลง่เรียนรู้เชิงพุทธศิลปะได้รับการพัฒนาไปสู่การยกระดับด้านจิตใจและปัญญา(Buddhist Arts to Buddhist Heart) (ร้อยละ ๓) 

 
 
 
 
 
 

ขับเคลื่อนด้วย พละ/อินทรีย์ ๕  
(ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) 

๑) การสร้างศรทัธา ความเชื่อมั่นในความด ี
๒) การสร้างกระบวนการแห่งความเพียร 
๓) การสร้างสังคมแห่งสติ 
๔) การพัฒนาจิตใจวิญญาณแห่งการเรยีนรู ้
๕) การสร้างเครือข่ายแห่งปัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ 
- สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
- ยกระดับการบรหิารจัดการภายใน 
- พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้เชิงพุทธ 
- มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อน
กิจการพระพุทธศาสนา 

กิจการคณะสงฆ์ ๖ 
- ด้านการปกครอง 
- ศาสนศึกษา 
- ศึกษาสงเคราะห์ 
- เผยแผ ่
- สาธารณูปการ 
- สาธารณสงเคราะห์ 

สังคมสันติสุข 
- การเรียนรู้เชิงพุทธ 
- พฤตกิรรมเชิงพุทธ 
- ความสุขเชิงพุทธ 
- สังคมเข้มแข็ง 
- วิถีวัฒนธรรมมั่นคง 
- สมดลุธรรมชาติ 
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   ข้อมูลพ้ืนฐาน ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสกลนคร 
            สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 
 
 ๑.วัด  จํานวน  ๑,๑๗๐  แห่ง 
        มหานิกาย   ๘๖๔ แห่ง 
        ธรรมยุต    ๓๐๖ แห่ง 
๑.๓พระอารามหลวง  ๒ แห่ง 
       มหานิกาย    ๒ แห่ง 
       ธรรมยุต    - แห่ง 
๑.๔ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา  ๓๗๑ แห่ง 
       มหานิกาย    ๒๖๑ แห่ง 
       ธรรมยุต    ๑๑๐ แห่ง 
๑.๕ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา      ๗๙๙ แห่ง 
       มหานิกาย    ๖๐๓ แห่ง 
       ธรรมยุต    ๑๙๖ แห่ง  
๑.๖ วัดร้าง      ๔๙  แห่ง 
๑.๗ วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว   ๒๕ แห่ง 
๑.๘ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น   ๔  แห่ง 
๑.๙ วัดพัฒนาตัวอย่าง    ๑๗ แห่ง 
๑.๑๐ อุทยานการศึกษาในวัด   ๔ แห่ง 
๑.๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด     ๒๒   แห่ง 
       มหานิกาย      ๙ แห่ง 
       ธรรมยุต    ๑๓ แห่ง 
๑.๑๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ๘    แห่ง 
       มหานิกาย    ๗ แห่ง 
       ธรรมยุต    ๑ แห่ง 
๑.๑๓  สํานักเรียนธรรม-บาลี  จํานวน  ๒๙ แห่ง 
         มหานิกาย   ๒๑ แห่ง 
         ธรรมยุต      ๘ แห่ง 
๒. จํานวนพระภิกษุสามเณร จํานวน  ๗,๐๖๔ รูป 
   มหานิกาย  ๔,๔๖๒ รูป 
            พระภิกษุ ๓,๘๓๔ รูป 
   สามเณร  ๖๒๘ รูป 
   ธรรมยุต  ๒,๖๐๒ รูป 
   พระภิกษุ ๒,๔๖๒ รูป 
   สามเณร     ๑๔๐ รูป 
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๓. จํานวนพระสังฆาธิการ 
    ๓.๑  ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค      -  รูป 
    ๓.๒  เจ้าคณะภาค          -  รูป 
    ๓.๓  ท่ีปรึกษา     -   รูป 
    ๓.๔  เจ้าคณะจงัหวัด   ๒ รูป 
  มหานิกาย   ๑ รูป 
          ธรรมยุต   ๑ รูป 
    ๓.๕  รองเจ้าคณะจังหวัด  ๓ รูป 
  มหานิกาย   ๒ รูป 
          ธรรมยุต   ๑ รูป 
    ๓.๖ เจ้าคณะอําเภอ  ๓๑ รูป 
  มหานิกาย   ๑๘ รูป 
          ธรรมยุต   ๑๑ รูป 
    ๓.๗ รองเจ้าคณะอําเภอ ๓๑ รูป 
  มหานิกาย   ๑๘ รูป 
          ธรรมยุต   ๑๑ รูป        
     ๓.๘ เจ้าคณะตําบล  ๑๙๓ รูป 
  มหานิกาย   ๑๔๒ รูป 
          ธรรมยุต     ๕๑ รูป 
    ๓.๙ เจ้าอาวาส   ๑,๑๕๔ รูป (รวมทั้ง ๒  นิกาย) 
 ๔. พระจริยานิเทศ  - รูป 
          มหานิกาย   - รูป 
          ธรรมยุต   - รูป 
๕. พระบัณฑติเผยแผ่   ๑๐ รูป 
  มหานิกาย   ๑๐ รูป 
          ธรรมยุต   - รูป 
๖. พระปริยัตนิิเทศ   ๔ รูป 
  มหานิกาย   ๔ รูป 
          ธรรมยุต   - รูป 

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  
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สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร 
 
 

 
 
 

ตราประจาํจังหวัดสกลนคร  
“รูปเจดีย์พระธาตเุชิงชมุ” 

หมายถงึ  พระเจดีย์ธาตเุชิงชมุ  ซึง่เป็นปชูนียสถานคูบ้่านคูเ่มืองมาแตโ่บราณ   เพราะเช่ือกนัว่าเจดีย์นีก่้อขึน้สวมรอยพระ
บาทของพระพทุธเจ้าทกุพระองค์  ในภคัรกปันี ้ คือ  พระพทุธเจ้ากกสุนัธะโกนาคมนะกสัสปะ  และโคตมะ  นยัว่า  พระศรี
อาริยเมตไตรย  พระพทุธเจ้า   ซึง่จะมาตรัสรู้ในอนาคต  ก็จะทรงมาประทบัรอย  พระบาทไว้  ณ  ท่ีนีด้้วย  ตวัพระธาตุ
ตัง้อยูบ่นเนินในวดัพระธาตเุชิงชมุ  ข้างในทบึสร้างด้วยศิลาแลงและ       ศิลาทราย  ช่ือเกา่ของเมืองนีค้ือหนองหารและ
สกลทวาปี  เพ่ิงเปล่ียนมาใช้ช่ือในปัจจบุนัเม่ือ  พ.ศ. ๒๓๘๑   

จังหวัดสกลนคร  ใช้อักษรย่อว่า  “สน” 

“คาํขวัญประจาํจังหวัดสกลนคร” 
พระธาตเุชิงชมุคู่บ้าน   พระตําหนกัภพูานคูเ่มือง 
งามลือเล่ืองหนองหาร   แลตระการปราสาทผึง้ 
สวยสดุซึง้สาวภไูท   ถ่ินมัน่ในพทุธธรรม 
 
 
 

ต้นไม้ประจาํจังหวัด 
ช่ือพรรณไม้  อินทนิลนํา้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Lagerstroemia speciosa 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของจังหวัดสกลนคร 
**************** 

 
๑.  ที่ตัง้และเขตการปกครอง 
  ๑.๑  ที่ตัง้และอาณาเขต  
  จงัหวดัสกลนครเป็นหนึ่งในสิบเก้าจงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตัง้อยู่ประมาณ  เส้นรุ้งท่ี   ๑๖๐   
องศา  ๔๕´  ลิปดา  ถงึ  ๑๘๐   องศา  ๑๕´  ลิปดา  เหนือ  และเส้นแวงท่ี  ๑๐๓๐   องศา  ๑๕´ ลิปดา  ถงึ ๑๐๔๐องศา  
๓๐´  ลิปดา  ตะวนัออก  หา่งจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ประมาณ  ๖๔๗  กิโลเมตร  และห่างจากแมนํ่า้โขงจดุ
ท่ีตัง้จงัหวดันครพนม  ซึง่เป็นเขตแดนระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประมาณ  ๙๐  
กิโลเมตร  มีพืน้ท่ี  รวมทัง้สิน้   ๙,๖๐๕.๗๖  ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ   ๖,๐๐๓,๖๐๓  ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดงันี ้  
   ทิศเหนือ จรดเขต       จงัหวดัหนองคาย 
   ทิศตะวนัออก จรดเขต       จงัหวดันครพนม 
   ทิศใต้  จรดเขต       จงัหวดักาฬสินธุ์  , จงัหวดัอดุรธานี   
   ทิศตะวนัตก จรดเขต       จงัหวดัอดุรธานี   
 
 ๑.๒  การปกครอง 
  จงัหวดัสกลนครแบง่เขตการปกครองออกเป็น   ๑๘  อําเภอ  ๑๒๕  ตําบล   ๑,๔๘๕  หมูบ้่าน  องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั   ๑  แห่ง  เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง  เทศบาลตําบล   ๑๕  แห่ง  องค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.)   
๑๒๔  แห่ง  (ข้อมลูเม่ือ ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๔๘)  
ตารางแสดงหน่วยปกครองจังหวัดสกลนคร 
 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1. เมืองสกลนคร 
2. กดุบาก 
3. กสุมุาลย์ 
4. บ้านมว่ง 
5. พรรณานิคม 
6. พงัโคน 

๑๖ 
๓ 
๕ 
๙ 
๑๐ 
๕ 

๑๗๒ 
๓๙ 
๖๙ 
๙๗ 
๑๓๐ 
๖๙ 

๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๕ 
๓ 
๕ 
๙ 
๑๐ 
๕ 

 
อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

7. วานรนิวาส 
8. วาริชภมิู 

๑๔ 
๕ 

๑๗๙ 
๗๑ 

๑ 
๑ 

๑๔ 
๕ 
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9. สวา่งแดนดิน 
10. อากาศอํานวย 
11. สอ่งดาว 
12. นิคมนํา้อนู 
13. คําตากล้า 
14. เตา่งอย 
15. โคกศรีสพุรรณ 
16. เจริญศิลป์ 
17. โพนนาแก้ว 
18. ภพูาน 

๑๖ 
๘ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๔ 

๑๘๒ 
๙๐ 
๔๖ 
๒๙ 
๕๘ 
๓๒ 
๕๓ 
๕๕ 
๕๐ 
๖๔ 

๒ 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
- 
- 
๑ 
- 
- 

๑๖ 
๘ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๔ 

รวมทัง้สิน้ ๑๒๕ ๑,๔๘๕ ๑๖ ๑๒๔ 

 

๒. สภาพทางกายภาพ 
2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลกัษณะภมูิประเทศโดยทัว่ไปทางด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาสงู  จากนัน้จะคอ่ย ๆ  เอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศ
ตะวนัออก  พืน้ท่ีอยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลประมาณ   ๑๗๒  เมตร  ลกัษณะภมิูประเทศแต่ละบริเวณ  ดงันี ้  
  ๒.๑.๑  พืน้ท่ีตอนใต้ 
   สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงูบนเทือกเขาภพูานและท่ีราบระหว่างหบุเขา  มีสภาพพืน้ท่ีแบบ     ลกูคลืน่ลอน
ลาดอยูบ่ริเวณอําเภอกดุบาก  มีลําธารและลําห้วย  อนัเกิดจากเทือกเขาหลายแห่ง  มีป่าไม้    และทุ่งหญ้า  เหมาะ
สําหรับการเลีย้งสตัว์ 
  ๒.๑.๒  พืน้ท่ีตอนตะวนัออกและตะวนัตก 
   ด้านตะวนัออกของจงัหวดั  ซึง่มีเขตติดกบัจงัหวดันครพนม  มีสภาพพืน้ท่ีแบบลกูคล่ืนลอนลาดรวมถึง
บริเวณท่ีตดิกบัอําเภอนาแก  จงัหวดันครพนม  สําหรับทางด้านตะวนัตกติดกบัจงัหวดัอดุรธานี  สว่นใหญ่เป็นท่ีราบสลบั
กบัพืน้ท่ีแบบลกูคล่ืนลอนลาดเช่นกนั  เหมาะสําหรับการทําไร่ 
  

  ๒.๑.๓  พืน้ท่ีตอนกลาง 
   สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบต่ํา  เหมาะแก่การทํานา  โดยเฉพาะท้องท่ีอําเภอเมืองหนองหารท่ีกว้างใหญ่มีนํา้
ตลอดปี  โดยมีอาณาเขตกว้างประมาณ  ๗  กิโลเมตร  ยาวประมาณ   ๑๘  กิโลเมตร  ระดบันํา้ลกึประมาณ  ๓- ๖ เมตร  
หนองหารเป็นท่ีรองรับนํา้จากแมนํ่า้ต่างๆ  หลายสาย 
  ๒.๑.๔  พืน้ท่ีตอนเหนือ 
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   ประกอบด้วย  พืน้ท่ีในเขตอําเภอบ้านมว่ง  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอคําตากล้า  อําเภออากาศอํานวย  
สภาพพืน้ท่ีเป็นลกูคล่ืนลอนลาด  มีสภาพเป็นป่าปนไร่   ป่าสว่นใหญ่เป็นพวกป่าแดงโปร่ง  มีไม้เตง็  ไม้รัง  พลวง  เหนือ
ท่ีตัง้อําเภออากาศอํานวยและริมนํา้สงครามบางสว่นเป็นท่ีราบลุม่นํา้ท่วม   ซึง่ใช้ทํานาได้บางสว่นเท่านัน้  สว่นใหญ่จะ
ทิง้ไว้รกร้าง  วา่งเปลา่  มีพวกไม้พุม่เตีย้และหญ้าขึน้ปกคลุม่ทัว่ไป     

 ๒.๒  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภมิูอากาศของจงัหวดัสกลนคร  จดัอยูใ่นประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดหูรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน   
ในฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  จะมีอากาศชุ่มชืน้  และมีฝนตกชกุตลอดฤด ู แตใ่นฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรือฤดู
หนาวจะมีอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดฤด ู ท้องฟ้าโปร่งเป็นสว่นมาก  ช่วงตอ่ระหวา่งฤดมูรสมุทัง้สองตรงกบัฤดรู้อน  เป็น
ระยะเวลาท่ีดวงอาทิตย์กําลงัเคล่ือนผา่นเส้นศนูย์สตูรขึน้ไปยงัซีกโลกเหนือ   พืน้ดินจะสะสมความร้อนไว้  ทําให้อากาศ
ร้อน  ฟ้าหลวัแห้งและมีพายฝุนฟ้าคะนองเป็นครัง้คราว   
  ๒.๒.๑  ลม 
   ความเร็วลมโดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  ๒.๑ – ๓.๙  น้อต  จดัอยูใ่นระดบัลมเบา  (Ligth  Air)   จนถงึลมออ่น  
(Ligth  Breeze)  ลมประจําฤดท่ีูสําคญั  ได้แก่  มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซึง่พดัอยูใ่นระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  ถงึ
เดือนกมุภาพนัธ์ และมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  ซึง่พดัระหวา่งเดือนพฤษภาคม  ถงึเดือนเมษายน   
   พืน้ท่ีจงัหวดัสกลนคร  ได้รับผลกระทบจากพายหุมนุ  พายดีุเปรสชัน่  ซึง่ก่อตวัในมหาสมทุรแปซิฟิคและ
ทะเลจีนใต้น้อยมาก  เน่ืองจากทิศทางท่ีพายเุคล่ือนตวัเข้ามานัน้มีเทือกเขาในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัน้ไว้  ทําให้พายอุอ่นตวัลงก่อนถงึประเทศไทยเพียงแตทํ่าให้เกิดฝนตก
หนกัและลมขนาดปานกลางได้  โดยเฉล่ียจะมีดีเปรสชัน่ผา่นปีละประมาณ   ๒  ครัง้   
  ๒.๒.๒  สถิติภมูิอากาศเพ่ือการท่องเท่ียวจงัหวดัสกลนคร   
    อณุหภมิูอากาศเฉล่ีย  (๐ซ) ทัง้ปี 

- รายวนั  ๒๖.๐ 
- ตํ่าสดุในภาคเช้า  ๑๕ 
- ตํ่าท่ีสดุ  ๒.๐  
- สงูสดุในภาคบา่ย  ๓๔.๐   
- สงูท่ีสดุ  ๓๙.๐ 

ความชืน้สมัพทัธ์เฉล่ีย  (%)  ทัง้ปี  
- เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ๙๔ % 
- เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ๓๓ % 

ลมผิวพืน้  ทัง้ปี  
- ความเร็วลมเฉล่ีย  (กม. / ชม.)  ๔.๓ 
- ทิศทางลม (ทิศ)  ทิศตะวนัออก 
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ฝนเฉล่ีย  ทัง้ปี  ๑,๗๑๔.๕  มิลลเิมตร   

 ๒.๓  ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
  ๒.๓.๑  ดิน 
    ดินในพืน้ท่ีจงัหวดัสกลนคร  แบง่ออกได้เป็น  ๒  กลุม่ใหญ่ ได้แก่ บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้เป็นดนิบน
ภเูขาท่ีลาดเชิงเขาทัว่ไป  สว่นบริเวณท่ีราบเป็นดินเกิดบนท่ีราบขัน้บนัไดสงูท่ีเก่าๆ   ของลํานํา้  
    ดินเกิดบนท่ีราบขัน้บนัไดสงูท่ีเก่าๆ  ของลํานํา้ เป็นดินท่ีมีความสมบรูณ์ต่ํามาก  ดนิสว่นใหญ่เป็นดินปน
ทราย  ซึง่มีโครงสร้างไมค่งทน  เม่ือมีฝนตกทําให้เกิดการกดักร่อนผิวดินสงู  โดยเฉพาะบริเวณท่ีว่างเปลา่  เป็นเหตใุห้ดิน
ถกูนํา้ท่ีซมึลงไปซะล้างอาหารและสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชลงไปยงัสว่นลกึพ้นเขตของรากพืชท่ีจะดดูเอามาเลีย้งลําต้นได้  
การปรับปรุงดนิทําได้ค่อนข้างลําบาก  เพราะการใสปุ่๋ ยอยา่งเดียว ยงัไมเ่พียงพอ  จะต้องดแูลเร่ืองการชลประทานและ
การจดัการบํารุงรักษาดินอ่ืนๆ   พร้อมกนัไปด้วย   
    นอกจากปัญหาความอดุมสมบรูณ์ของดินต่ําแล้ว  จงัหวดัสกลนครยงัประสบปัญหาด้านดนิเค็มตามผล
การสํารวจของกรมพฒันาท่ีดิน  พบวา่  จงัหวดัมีพืน้ท่ีดินเค็มระดบัต่างๆ   คือ  ท่ีกลุม่มีเกลือมาก  ๒๐๓.๖๔  ตาราง
กิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๑  ของพืน้ท่ีรวมทัง้จงัหวดั  ท่ีกลุม่มีเกลือปานกลาง  ๑๕๖.๕๗  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑.๖  ท่ีกลุม่มีเกลือน้อย   ๑,๓๖๓.๐๖  ตารางกิโลเมตร   คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๒  และท่ีสงูประกอบด้วยหินท่ีมีเกลือ
อีก   ๑,๔๓๓.๑๘  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ   ๑๔.๙ 
    การใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีถือครองทําการเกษตร  สว่นใหญ่เป็นท่ีนา   ๓,๐๒๑.๓  ตารางกิโลเมตร  คดิเป็นร้อย
ละ   ๗๒.๔  ของพืน้ท่ีถือครองทําการเกษตร  รองลงมาได้แก่  พืน้ท่ีพืช  ๔๖๒.๗  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๑  
ท่ีอยูอ่าศยั  ๙๗.๓  ตารางกิโลเมตร  คดิเป็นร้อยละ  ๒.๓  ท่ีเหลือเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ   และท่ีรกร้างวา่งเปลา่   
  ๒.๓.๒  นํา้   
             ๑.)  แหลง่นํา้ท่า  
   แหลง่นํา้ท่ีสําคญัของจงัหวดัสกลนคร  นอกจากนํา้ฝนแล้วยงัได้แก ่ นํา้ท่า  ซึง่ประกอบด้วย  แหลง่นํา้
ธรรมชาติหลายสาย  อนัมีต้นนํา้อยูใ่นบริเวณเทือกเขาภพูาน  ลํานํา้ท่ีสําคญัได้แก ่  
   -  ลํานํา้สงคราม  เป็นลํานํา้ท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่  ปริมาณนํา้มาก  ต้นนํา้เกิดบริเวณพืน้ท่ีอําเภอสอ่ง
ดาว   ไหลผ่าน  อําเภอสวา่งแดนดิน  อําเภอคําตากล้า   อําเภอบ้านม่วง  อําเภอวานรนิวาส  และอําเภออากาศอํานวย  
แล้วไหลลง่แมนํ่า้โขงท่ี  อําเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม   
   -  ลํานํา้ยาม  เป็นลํานํา้ขนาดเล็ก  ต้นนํา้เกิดบริเวณเทือกเขาภพูาน  เขตอําเภอวาริชภมิู  ไหลผา่น
อําเภอสอ่งดาว  อําเภอสวา่งแดนดิน  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอพรรณานิคม   และไหลลงแม่นํา้สงครามท่ี อําเภออากาศ
อํานวย   
   -  ลํานํา้อนู  เป็นลํานํา้ขนาดกลาง  มีต้นนํา้อยูท่ี่เทือกเขาภพูาน  เขตอําเภอกดุบาก        ไหลลงสูเ่ข่ือน
กัน้ลํานํา้อนู  ซึง่เป็นเข่ือนขนาดใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดัสกลนคร  ปริมาณเก็บกกันํา้ได้  ๕๒๐ ล้านลกูบาศก์เมตร  ไหลผ่าน
อําเภอพงัโคน  อําเภอพรรณานิคม  ไปบรรจบกบัแมนํ่า้สงครามท่ีอําเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม  เป็นลํานํา้ท่ีได้
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พฒันาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรมากท่ีสดุ  เน่ืองจากมีปริมาณ     นํา้มากไหลผ่านพืน้ท่ีราบ  ซึง่เป็นแหลง่อดุม
สมบรูณ์ของจงัหวดัสกลนคร  ได้มีการพฒันาให้มีการกระจาย  นํา้ชลประทานในระดบัแปลงนา  การจดัรูปท่ีดิน  พืน้ท่ี
ประมาณ  ๑๖๔,๕๗๔  ไร่  เขตพืน้ท่ีอําเภอพงัโคน  อําเภอพรรณานิคม  และอําเภอเมืองสกลนคร  นอกจากจะมีการ
สง่เสริมให้เกษตรกรทํานาตามฤดกูาลแล้ว  ยงัมีการสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูพืชในช่วงฤดแูล้ง  ซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจของ
จงัหวดัสกลนคร  ทําให้เศรษฐกิจของจงัหวดัสกลนครมีมลูคา่สงูมาก   
   -  ลําห้วยปลาหาง  เป็นลํานํา้ขนาดเล็ก  มีต้นนํา้ในพืน้ท่ีอําเภอวาริชภมิู  ผ่านอําเภอ    สวา่งแดนดิน  
อําเภอพงัโคน  แล้วไหลบรรจบลํานํา้อนูท่ีอําเภอพงัโคน 
   -  ลํานํา้พงุ  ต้นนํา้เกิดในเขตอําเภอกดุบาก  มีสภาพลาดชนัในช่วงต้นนํา้ไหลผ่านท้องท่ีอําเภอกดุบาก
ลงสูเ่ข่ือนนํา้พงุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  ความจ ุ  ๑๖๕  ล้านลกูบาศก์เมตร   จากนัน้ไหลผ่านอําเภอเตา่
งอย  อําเภอโคกศรีสพุรรณ  และอําเภอเมืองสกลนคร แล้วไหลลงหนองหาร  
   -  ลํานํา้ก่ํา  เป็นลํานํา้ลกัษณะพิเศษท่ีมีต้นนํา้ท่ีสําคญัอยูท่ี่หนองหาร  เสมือนหนึง่ทางระบายนํา้ของ
ลุม่นํา้พงุ  และนํา้ในหนองหารไปยงัแมนํ่า้โขง  โดยไหลผ่านอําเภอเมืองสกลนคร  อําเภอ      โคกศรีสพุรรณ ของจงัหวดั
สกลนคร ผ่านอําเภอนาแก ไปลงแมนํ่า้โขงท่ีอําเภอธาตพุนม  จงัหวดันครพนม   

- หนองหาร  เป็นหนองนํา้ธรรมชาติขนาดใหญ่  มีเนือ้ท่ีประมาณ  ๑๒๓  ตารางกิโลเมตร       
มีนํา้ตลอดปี  ลกึเฉล่ียประมาณ  ๓ – ๖  เมตร  มีเกาะแก่งมากมาย  หนองหารนีเ้ป็นท่ีรวมของลําห้วยต่าง  ๆ  หลายสาย  
ปัจจบุนัหนองหารเป็นแหลง่ประมงนํา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดัและยงัเป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์ปลานํา้จืดของกรมประมง
ด้วย   
   ๒.)  แหลง่นํา้ใต้ดิน 
    -  แหลง่นํา้ใต้ดิน  โดยทัว่ไปเกิดจากรอยแตกชัน้หินแข็ง  ให้ปริมาณนํา้ทดแทนน้อยระหวา่ง  ๑๐ – ๕๐  
แกลลอนตอ่นาที  สว่นพืน้ท่ีตอนใต้ของจงัหวดับริเวณเทือกเขาภพูานให้ปริมาณนํา้ทดแทนน้อยมาก  ไม่เกิน  ๑๐  
แกลลอนตอ่นาที  นอกจากนัน้ในบางบริเวณยงัประสบปัญหาบอ่ไม่มีนํา้   เป็นนํา้กร่อย  หรือนํา้เค็ม  
  ๒.๓.๓  ป่าไม้   
   จงัหวดัสกลนคร  มีเนือ้ท่ีป่าไม้  ๒,๐๖๗,๒๔๑  ไร่  หรือประมาณ  ร้อยละ  ๓๔.๔๓  ของเนือ้ท่ีทัง้หมดของ
จงัหวดั  (เนือ้ท่ีจงัหวดั  ๖,๐๐๓,๖๐๒  ไร่)   มีป่าสงวนแห่งชาต ิ  ๑๖  ป่า  เนือ้ท่ี   ๑,๗๐๒,๑๕๑  ไร่   มีอทุยานแห่งชาติ  
๒  แห่ง  มีเนือ้ท่ี  ๕๐๑,๕๓๔  ไร่  คือ  อทุยานแห่งชาตภิพูาน  เนือ้ท่ีป่าประมาณ  ๓๖๕,๐๙๑  ไร่  และอทุยานแห่งชาติภู
ผายล  เนือ้ท่ีประมาณ   ๑๓๖,๔๔๓  ไร่  เนือ้ท่ีป่าไม้ถกูบกุรุกประมาณ   ๑,๔๘๖,๔๖๓  ไร่  คิดเป็นร้อยละ   ๗๑.๙๐%  
ของพืน้ท่ีป่าไม้ทัง้หมด  
 อุทยานแห่งชาต ิ   เนือ้ท่ี  :  ไร่ 
 -  อทุยานแห่งชาติภพูาน  ๓๕๖,๐๙๑ 
 -  อทุยานแหง่ชาติภผูายล     ๓๒,๐๐๐ 

 ป่าสงวนแห่งชาต ิ   เนือ้ท่ี  :  ไร่     เนือ้ท่ี  :  ไร่ 
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 -  ป่าดงจีนและป่าดงเชียงโม  ๓๐,๖๒๕  -  ป่าดงพนันาและป่าดงพระเจ้า   ๓๒,๐๑๘ -  
ป่าดงหม้อทอง           ๑๗๑,๖๘๗.๕  -  ป่าหนองบวัโค้ง      ๗,๗๐๐ 
 -  ป่าดงอีบา่ง  ดงดําพล ู และ    -  ป่าโคกภูแ่ละป่านามอ่ง    ๘๙,๖๘๘ 
    ป่าดงคํากัง้    ๓๒๖,๙๔๓ -  ป่าภวูง   ๑๑๕,๐๐๐ 
 -  ป่าดงผาลาด   ๒๐๑,๒๘๕.๗๘  -  ป่าแกง่แดน     ๔๘,๙๐๖ 
 -  ป่ากสุมุาลย์แปลง ๑     ๑๑,๘๗๕ -  ป่าดงชมภพูาน  ดงกะเฌอ ๒๐๒,๐๖๓ 
 -  ป่าอุม่จาน      ๓๘,๕๐๐ -  ป่าโคกศาลา       ๖,๔๖๙ 
 -  ป่าภลู้อมข้าวและป่าภเูพก็  ๑๘๘,๗๙๒.๗๒ -  ป่ากดุไห  นาใน  และ  ๑๗๐,๑๘๘ 
 -  ป่ากสุมุาลย์แปลง  ๒      ๖,๒๕๐ -  ป่าโนนอดุม       ๒,๔๐๐  
๓.  สภาพทางการเมือง 
 ๓.๑  ประชากร 
  ประชากรจงัหวดั  ณ  วนัท่ี  ๒๗  กนัยายน  ๒๕๔๗  รวมทัง้สิน้ ๑,๑๑๔,๑๙๔  คน  เป็นชาย  ๕๕๖,๗๒๐  คน   
เป็นหญิง   ๕๕๗,๔๗๔  คน  สําหรับอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ  อําเภอเมืองสกลนคร  ได้แก่  มีจํานวน  ๑๘๗,๐๗๕  
คน  รองลงมาได้แก่  อําเภอสวา่งแดนดิน  มีจํานวน   ๑๕๒,๒๗๗  คน  และอําเภอวานรนิวาส  มีจํานวน   ๑๒๒,๖๑๕  
คน  
 

อาํเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม จาํนวนบ้าน 
๑.  อําเภอเมืองสกลนคร ๙๓,๐๗๔ ๙๔,๐๐๑ ๑๘๗,๐๗๕ ๕๖,๑๑๕ 
๒.  อําเภอกสุมุาลย์ ๒๒,๒๕๙ ๒๒,๘๔๔ ๔๕,๑๐๓ ๑๐,๗๐๐ 
๓.  อําเภอกดุบาก ๑๖,๓๙๕ ๑๖,๒๓๑ ๓๒,๖๒๖ ๗,๔๖๔ 
๔.  อําเภอพรรณานิคม ๓๙,๖๙๓ ๔๐,๓๔๖ ๘๐,๐๓๙ ๒๐,๗๑๓ 
๕.  อําเภอพงัโคน ๒๕,๕๓๓ ๒๖,๕๘๕ ๔๘,๗๐๐ ๑๓,๙๘๘ 
๖.  อําเภอวาริชภมิู ๒๕,๒๙๐ ๒๕,๗๑๗ ๕๑,๐๐๗ ๑๒,๐๗๓ 
๗.  อําเภอนิคมนํา้อนู ๖,๗๘๘ ๖,๗๗๓ ๑๓,๕๖๑ ๓,๐๕๐ 
๘.  อําเภอวานรนิวาส ๖๑,๐๒๘ ๖๑,๕๘๗ ๑๒๒,๖๑๕ ๒๖,๕๗๔ 
๙.  อําเภอคําตากล้า ๑๙,๓๕๕ ๑๘,๙๓๔ ๓๘,๒๘๙ ๘,๕๘๙ 
๑๐. อําเภอบ้านมว่ง ๓๔,๓๓๐ ๓๓,๔๕๖ ๖๗,๗๘๖ ๑๔,๘๘๑ 
๑๑. อําเภออากาศอํานวย ๓๓,๔๗๐ ๓๓,๕๔๗ ๖๗,๐๑๗ ๑๕,๕๐๙ 
๑๒. อําเภอสวา่งแดนดิน ๗๖,๓๖๐ ๗๕,๙๑๗ ๑๕๒,๒๗๗ ๓๖,๑๖๙ 
๑๓. อําเภอส่องดาว ๑๖,๙๗๙ ๑๖,๕๒๒ ๓๓,๕๐๑ ๗,๑๔๑ 
๑๔. อําเภอเตา่งอย ๑๑,๖๔๕ ๑๑,๕๒๓ ๒๓,๑๖๘ ๕,๗๗๘ 
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๑๕. อําเภอโคกศรีสพุรรณ ๑๖,๘๒๕ ๑๗,๐๙๒ ๓๓,๙๑๗ ๘,๙๙๑ 
๑๖. อําเภอเจริญศิลป์ ๒๑,๒๐๒ ๒๑,๐๗๔ ๔๒,๒๗๖ ๙,๕๕๓ 
๑๗. อําเภอโพนนาแก้ว ๑๗,๕๒๓ ๑๗,๖๔๖ ๓๕,๑๖๙ ๘,๕๙๘ 
๑๘. อําเภอภพูาน ๑๘,๓๓๙ ๑๗,๖๔๖ ๓๖,๐๑๘ ๙,๕๗๑ 

รวม ๕๕๖,๗๒๐ ๕๕๗,๔๗๔ ๑,๑๑๔,๑๙๔ ๒๗๑,๗๑๔ 
 
 
๓.๒  การเลือกตัง้ 
  จงัหวดัสกลนคร  มีสถิติการเลือกตัง้   ๕  ประเภท  คือ  สมาชิกวฒุิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล  ดงันี ้  
   

รายการ จาํนวนผู้มีสิทธ์ิ 
ฯ 

จาํนวนผู้มาใช้สิทธิ 
ฯ 

คิดเป็นร้อยละ 

เลือกตัง้ ส.ทต. และนายก ทต. บ้านมว่ง 
เม่ือวนัท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๔๘ 

๒,๕๔๔ ๑,๖๖๔ ๖๕.๔๑ 

เลือกตัง้ ส.ส. (ทัง้จงัหวดั) เม่ือวนัท่ี ๖  
กมุภาพนัธ์  ๒๕๔๘ เม่ือวนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๔๘ 

๗๘๑,๗๙๑ ๔๙๕,๔๒๖ ๖๓.๓๗ 

เลือกตัง้ ส.ทต. และนายก ทต. ดอนเขือง 
เม่ือวนัท่ี  ๑   พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 

๓,๑๐๔ ๒,๖๙๕ ๖๗.๔๙ 

เลือกตัง้ ส.ทต. และนายก ทต. เจริญศิลป์ 
เม่ือวนัท่ี  ๕  มิถนุายน  ๒๕๔๘ 

๓,๖๐๘ ๒,๔๓๙ ๖๗.๖๐ 

เลือกตัง้ ส.ทต. และนายก ทต. กดุบาก 
เม่ือวนัท่ี    ๑๒ มิถนุายน  ๒๕๔๘ 

๓,๖๐๘ ๒,๔๓๙ ๖๗.๖๐ 

เลือกตัง้ ส.ทต. และนายก ทต. สอ่งดาว 
เม่ือวนัท่ี    ๑๒ มิถนุายน  ๒๕๔๘ 

๓,๓๕๗ ๒,๒๘๑ ๖๗.๙๔ 

เลือกตัง้ ส.อบต.และนายก อบต. ๗๔ แหง่ 
เม่ือวนัท่ี  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  

๓๕๘,๗๖๑ ๒๔๗,๙๖๘ ๖๙.๑๒ 

เลือกตัง้ ส.ทต. และนายก ทต. กสุมุาลย์ 
เม่ือวนัท่ี    ๗ สิงหาคม  ๒๕๔๘ 

๓,๑๓๘ ๑,๙๖๑ ๖๒.๖๘ 
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 ๔.  สภาพทางเศรษฐกิจ   
  ๔.๑  ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัสกลนครและรายได้เฉล่ียตอ่หวั  ณ  ราคาประจําปี   
           (หน่วย  :  ล้านบาท) 
สาขาการผลิต ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ 

ภาคเกษตร ๔,๖๐๐ ๗,๒๙๘ ๕,๙๐๖ 
 เกษตรกรรม  การลา่สตัว์  และการป่าไม้ ๔,๔๔๘ ๗,๑๕๖ ๕,๗๖๒ 
 การประมง ๑๕๒ ๑๔๒ ๑๔๔ 
ภาคนอกเกษตร ๑๘,๘๓๐ ๑๙,๘๒๐ ๒๑,๔๘๙ 
 การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน ๖ ๖ ๗ 
 การผลิตอตุสาหกรรม ๑,๓๓๔ ๑,๗๓๙ ๑,๗๔๕ 
 การไฟฟ้า  ก๊าซ  และการประปา ๓๖๖ ๔๒๐ ๓๙๕ 
 การก่อสร้าง ๑,๓๓๔ ๑,๑๗๒ ๑,๓๘๕ 
 ของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน ๕,๙๐๙ ๖,๓๑๑ ๖,๖๓๖ 
 โรงแรมและภตัตาคาร ๑๘๒ ๑๖๓ ๑๘๖ 
 การขนสง่  สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม ๑,๔๙๐ ๑,๓๐๗ ๑,๓๓๒ 
 ตวักลางทางการเงิน ๖๘๒ ๗๔๔ ๑,๐๐๐ 
 บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์  การให้เช่าและบริการทางธรุกิจ ๑,๓๓๓ ๑,๓๖๐ ๑,๓๔๘ 
 การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกนัประเทศรวมทัง้    
 การประกนัสงัคมภาคบงัคบั ๒,๒๖๙ ๒,๒๙๖ ๒,๖๔๑ 
 การศกึษา ๒,๘๒๘ ๓,๑๘๑ ๓,๕๓๙ 
 การบริการด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ ๙๒๘ ๘๗๙ ๑,๐๐๘ 
 การให้บริการชมุชน  สงัคม  และบริการสว่นบคุคล ๑๘๓ ๒๐๒ ๒๒๔ 
 ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล ๓๙ ๔๐ ๔๒ 
 ผลติภณัฑ์จงัหวดั ๒๓,๔๓๐ ๒๓,๖๙๙ ๒๓,๖๙๙ 
 มลูคา่ผลิตภณัฑ์เฉล่ียต่อคน (บาท) ๒๒,๐๐๖ ๒๒,๓๕๘ ๒๒,๓๕๘ 
 ประชากร  (๑,๐๐๐  คน) ๑,๐๖๕ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐ 

  ที่มา  :  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

 -  รายได้ประชากรของจงัหวดัสกลนคร  เฉล่ีย   ๒๕,๖๔๒  บาท  ตอ่คนตอ่ปี  เป็นลําดบัท่ี   ๑๔   
    ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนัดบัท่ี ๗๑ ของประเทศ 
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ข้อมูล  จาํนวน  ประชากรแยกตามช่วงอายุ 
จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาํเป็นพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน (จปฐ.๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ช่วงอายุ 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม ๒,๒๑๔ ๒,๒๑๑ ๔,๔๒๕ 
๑  ปีเตม็ – ๒  ปี ๗,๒๕๙ ๗,๑๐๗ ๑๔,๓๖๖ 
๓  ปีเต็ม – ๕  ปี ๑๔,๒๖๐ ๑๔,๐๐๓ ๒๘,๒๖๓ 
๖  ปีเตม็ – ๑๑  ปี ๓๖,๕๕๒ ๓๕,๒๐๖ ๗๑,๗๕๘ 

๑๒  ปีเต็ม – ๑๔  ปี ๑๙,๖๒๗ ๑๙,๔๘๒ ๓๙,๑๐๙ 
๑๕  ปีเต็ม – ๑๗  ปี ๑๖,๖๐๖ ๑๖,๔๑๔ ๓๓,๐๒๐ 
๑๘  ปีเต็ม – ๔๙  ปี ๑๖๐,๑๖๐ ๑๗๓,๒๔๑ ๓๔๑,๔๐๑ 

๕๐  ปีเต็ม – ๖๐  ปีเต็ม ๓๕,๒๒๑ ๓๘,๘๓๙ ๗๔,๐๖๐ 
มากกว่า   ๖๐  ปีเต็มขึน้ไป ๒๕,๙๘๗ ๓๑,๙๗๐ ๕๗,๙๕๗ 

รวมทัง้หมด ๓๒๕,๘๘๖ ๓๓๘,๔๗๓ ๖๖๔,๓๕๙ 
หมายเหตุ  จํานวนประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริงขณะสํารวจไมใ่ช่จํานวนตามทะเบียนราษฎร 
ที่มา    สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสกลนคร 
 ๔.๒  เงนิฝากและสินเช่ือ 
  เงินฝากและเงินให้สนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ของจงัหวดัสกลนคร (ข้อมลู : พ.ศ. ๒๕๔๘) 

หน่วย  :  พันบาท 
เงินฝาก ๑๐,๔๙๓ 
 เงินฝากกระแสรายวนั ๕๐๓ 
 เงินฝากประจํา ๓,๖๕๖ 
 เงินฝากออมทรัพย์ ๖,๓๓๔ 
 เงินฝากอ่ืน ๆ  - 
เงินให้สนิเช่ือ ๙,๐๕๔ 
 เงินเบิกเกินบญัชี ๒,๕๗๐ 
 เงินให้กู้ ยืม ๓,๗๙๐ 
 ตัว๋เงิน ๒,๖๙๔ 

  ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 19 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

 
 
 ๔.๓  การพาณิชย์  
   ๑.  การจดทะเบียนบริษัทจํากดั  ปี  ๒๕๔๘  มีผู้ขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั   ๑๕  ราย  ผู้ ย่ืนขอ
เปล่ียนแปลง  จํานวน   ๖๔  ราย  ผู้ ย่ืนขอเลิกบริษัทจํากดั  ๑๗  ราย  และบริษัทจํากดั ท่ียงัคงดําเนินการอยู ่ ณ  ๓๑  
ธนัวาคม  ๒๕๔๘  จํานวน   ๓๒๖  ราย  
   ๒.  การจดห้างหุ้นส่วนจํากดั  ปี  ๒๕๔๘  มีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นจํากดั  ๑๐๐  ราย  ผู้ ย่ืนขอ
เปล่ียนแปลง  จํานวน  ๑๖๕  ราย  ผู้ ย่ืนขอยกเลิกห้างหุ้นสว่นจํากดั   ๔๗  ราย  และห้างหุ้นสว่นจํากดั ท่ียงัคงดําเนินการ
อยู่  ณ  ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  จํานวน   ๘๘๗  ราย   
   ๓.  การจดทะเบียนพาณิชย์  ปี  ๒๕๔๘  มีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์  ๑๙๘  ราย   ผู้ ย่ืนขอเปล่ียนแปลง  
จํานวน  ๒๕  ราย  ขอยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์  ๔๑  ราย  และทะเบียนพาณิชย์ฯ  ท่ียงัคงดําเนินการอยู ่ ณ  ๓๑  
ธนัวาคม  ๒๕๔๘  จํานวน   ๗๐๙  ราย ( ข้อมลู : จากทะเบียนพาณิชย์ ซีดี, อินเตอร์เน็ต ,คาราโอแกะ,เพลง,เกม) 
    ที่มา    :    สาํนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสกลนคร   

4.4 จาํนวนประชากร   
 จําแนกตามสถานภาพแรงงานและสถานภาพการทํางาน  เป็นรายไตรมาส  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สถานภาพแรงงาน  ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี  ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

 รวม ๑,๐๖๔,๙๘๗ ๑,๐๖๔,๗๕๗ ๑,๐๗๑,๘๕๙ ๑,๐๗๒,๑๘๒ 

 อาย ุ ๑๕  ปีขึน้ไป  ๗๕๗,๔๗๔ ๗๕๖,๓๓๖ ๗๖๓,๙๗๑ ๗๖๔,๕๘๑ 
กําลงัแรงงานปัจจบุนั  ๔๘๑,๓๕๓ ๕๑๖,๖๔๑ ๕๔๖,๗๑๐ ๕๕๓,๘๒๕ 
 ผู้ มีงานทํา  ๔๕๕,๐๘๖ ๕๐๑,๔๔๓ ๕๓๖,๐๙๒ ๕๔๒,๙๓๑ 
 ผู้ ไมมี่งานทํา  ๒๖,๒๖๗ ๑๕,๑๙๘ ๑๐,๖๑๘ ๑๐,๘๙๔ 

สถานภาพแรงงาน  ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี  ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

กําลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล  ๗,๒๕๘ ๑๙,๘๐๑ ๘,๒๕๙ ๕,๙๐๑ 
ไมอ่ยูใ่นกําลงัแรงงาน  ๒๖๘,๘๖๓ ๒๑๙,๘๙๔ ๒๑๗,๒๖๑ ๒๐๔,๘๕๕ 
 ทํางานบ้าน  ๙๐,๖๔๙ ๕๘,๔๘๕ ๖๕,๕๙๑ ๕๖,๗๕๙ 
 เรียนหนงัสือ  ๙๘,๙๐๕ ๕๔,๓๓๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๕,๙๕๙ 
 อ่ืน ๆ    ๗๙,๓๐๙ ๑๐๗,๐๗๙ ๖๗,๖๗๐ ๖๒,๑๓๗ 
อายต่ํุากวา่  ๑๕  ปี  ๓๐๗,๕๑๓ ๓๐๘,๔๒๑ ๓๐๗,๘๘๘ ๓๐๗,๖๐๑ 
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สถานภาพการทาํงาน  ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่  
๓ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

  รวม ๔๔๕,๐๘๖ ๕๐๑,๔๔๓ ๕๓๖,๐๑๙ ๕๔๓,๙๓๓ 

นายจ้าง  ๑๐,๙๗๑ ๘,๘๗๑ ๖,๒๓๖ ๙,๓๘๓ 
ลกูจ้างรัฐบาล  ๔๐,๓๖๖ ๓๓,๗๗๗ ๓๙,๕๑๙ ๓๐,๔๒๘ 
ลกูจ้างเอกชน  ๑๐๗,๙๘๑ ๙๔,๖๓๙ ๕๕,๙๗๐ ๙๑,๖๖๒ 

สถานภาพแรงงาน      

ทํางานสว่นตวั  ๑๘๗,๙๙๒ ๑๙๒,๐๔๙ ๒๓๓,๐๒๘ ๒๑๗,๐๐๖ 
ช่วยธุรกิจครัวเรือน  ๑๐๔,๔๑๗ ๑๗๐,๙๙๐ ๒๐๐,๒๕๑ ๑๙๓,๐๒๕ 
การรวมกลุ่ม  ๓,๓๕๙ ๑,๑๑๗ ๑,๐๑๕ ๑,๔๒๙ 

 
ที่มา      :    โครงการสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร   
       สาํนักงานสถิตจัิงหวัดสกลนคร   
 จําแนกตามสถานภาพแรงงานและสถานภาพการทํางาน  เป็นรายไตรมาส  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

สถานภาพแรงงาน  ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี  ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

 รวม ๑,๐๗๒,๕๐๗ ๑,๐๗๒,๘๓๑ ๑,๐๗๓,๓๔๑  

 อาย ุ ๑๕  ปีขึน้ไป  ๗๖๕,๒๐๖ ๗๖๕,๘๐๖ ๗๙๖,๔๙๕  
กําลงัแรงงานปัจจบุนั  ๔๕๘,๘๘๘ ๕๐๑,๒๐๔ ๕๖๐,๖๐๕  
 ผู้ มีงานทํา  ๔๒๖,๔๐๗ ๔๘๐,๙๑๔ ๕๕๑,๑๒๑  
 ผู้ ไมมี่งานทํา  ๓๒,๔๘๑ ๒๐,๒๘๙ ๙,๔๘๔  

สถานภาพแรงงาน  ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี  ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

กําลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล  ๒๔,๐๖๓ ๒๗,๗๒๕ ๒,๘๓๔  
ไมอ่ยูใ่นกําลงัแรงงาน  ๒๘๒,๒๕๖ ๒๘๒,๒๕๖ ๒๓๓,๐๕๕  
 ทํางานบ้าน  ๑๑๖,๖๐๔ ๙๓,๐๘๘ ๗๖,๑๒๘  
 เรียนหนงัสือ  ๑๐๖,๒๗๒ ๗๘,๙๓๓ ๙๒,๔๘๒  
 อ่ืน ๆ    ๕๙,๓๘๑ ๖๔,๘๕๖ ๖๔,๔๔๗  
อายต่ํุากวา่  ๑๕  ปี  ๓๐๗,๓๐๑ ๓๐๗,๐๒๕ ๒๗๖,๘๔๖  
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สถานภาพการทาํงาน  ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี  ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

  รวม ๔๒๖,๔๐๗ ๔๘๐,๙๑๔ ๕๕๑,๑๒๑  

นายจ้าง  ๙,๘๔๑ ๙,๔๔๘๕ ๖,๕๕๙  
ลกูจ้างรัฐบาล  ๓๓,๐๐๑ ๔๖,๘๗๗ ๔๒,๑๘๓  
ลกูจ้างเอกชน  ๑๒๔,๖๒๖ ๑๑๓,๐๗๐ ๖๗,๕๐๔  

สถานภาพแรงงาน      

ทํางานสว่นตวั  ๑๘๒,๓๑๗ ๑๗๖,๘๘๘ ๒๓๔,๗๘๔  
ช่วยธุรกิจครัวเรือน  ๔๖,๖๒๒ ๑๓๐,๔๐๕ ๒๐๐,๐๓๐  
การรวมกลุ่ม  - ๔,๒๓๐ ๖๒  

 
ที่มา      :    โครงการสํารวจภาวะการทาํงานของประชากร   
       สาํนักงานสถิตจัิงหวัดสกลนคร   
 
 ๔.๕  การใช้พืน้ที่และการถือครองที่ดนิทางการเกษตร  
   จงัหวดัสกลนคร  มีพืน้ท่ีทัง้หมด  ๖,๐๐๓,๖๐๓  ไร่  พืน้ท่ีการเกษตร  ๒,๗๒๑,๘๒๕  ไร่  แบง่เป็นท่ีนา  
๒,๐๑๖,๖๗๗  ไร่   พืชไร่  ๔๔๓,๓๔๗  ไร่  พืชผกั ๓๒,๖๘๑  ไร่  ไม้ผล   ๑๔๐,๑๙๒  ไร่   ไม้ยืนต้น  ๘๕,๖๕๒  ไร่  ไม้
ดอกไม้ประดบั  ๓,๒๗๖  ไร่   
   ที่มา  :  สาํนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   
   การออกเอกสารสิทธิท่ีดนิ  แบง่เป็น  
    ๑.)  โฉนด  จํานวน   ๓๒๘,๔๑๖  แปลง   เนือ้ท่ี   ๑,๕๔๕,๕๕๕ – ๒ – ๑๖  ไร่   
    ๒.)  นส.๓.ก.  จํานวน     ๙๗,๙๖๗  แปลง เนือ้ท่ี      ๕๔๔,๖๙๖ – ๒ – ๑๒  ไร่ 
    ๓.)  นส. ๓ จํานวน     ๑๖,๐๗๔  แปลง เนือ้ท่ี      ๒๐๘,๐๖๘ – ๓ – ๕๙  ไร่ 
    ๔.)  ใบจอง จํานวน       ๓,๗๕๒  แปลง  เนือ้ท่ี        ๑๘,๗๖๐ – ๓ – ๒๖  ไร่ 
     ๕.)  ส.ค. ๑ จํานวน       ๖,๔๒๔  ไร่    เนือ้ท่ี        ๓๒,๑๒๐ – ๒ – ๘๗  ไร่ 
    ๖.)  นสล.  จํานวน        ๓,๙๙๒ แปลง  เนือ้ท่ี      ๒๕๑,๔๘๕ – ๑ – ๙๑  ไร่   
     รวมทัง้สิน้  จํานวน   ๔๕๖,๖๒๕  แปลง        เนือ้ท่ี   ๒,๖๐๐,๖๖๐ – ๓ – ๙๑  ไร่  
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 ๔.๖  พืชเศรษฐกิจที่สาํคัญ  

  (๑)  เนือ้ท่ีเพาะปลูกและผลผลิตข้าว  
 ปีเพาะปลูก 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ 

เนือ้ท่ีเพาะปลกูข้าวรวม  (พนัไร่) ๒,๐๑๗ ๑,๙๓๗  
ผลผลติข้าวรวม  (พนัต้น) ๘๕๒ ๘๔๕  
ผลผลติข้าวรวมเฉล่ียตอ่ไร่  (กก.) ๔๓๗ ๔๔๔  
ผลผลติข้าวนาปีเฉล่ียต่อไร่ (กก.) ๔๕๐ ๔๓๘  
ผลผลติข้าวนาปรังตอ่ไร่  (กก.) ๔๒๔ ๔๕๐  

  ที่มา    :   สาํนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร   

  (๒)  ผลผลิตพืชไร่   
 (หน่วย  :  ตัน)  ปีเพาะปลูก 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ 

อ้อยโรงงาน ๒๓๑,๘๐๒ ๓๔๒,๑๖๘  
มนัสําปะหลงั ๖๗,๐๔๔ ๕๐,๒๗๒  
มนัเทศ ๓๒๐ ๔๓๔  
ปอแก้ว ๒๔ ๖๙  
เผือก ๑๙๙ ๑๓๓  
ถัว่ลิสง ๒,๗๙๙ ๑,๕๒๘  
งาดํา ๑ ๑  

    ที่มา  :  สาํนักงานเกษตรจังหวัด  

  (๓)  ปศุสัตว์ 
 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ 

โค ๑๘๕,๒๔๐ ๒๕๘,๘๙๙ ๒๗๙,๔๖๙  
กระบือ ๙๒,๘๓๐ ๗๖,๖๔๙ ๙๑,๒๙๖  
สกุร ๓๘,๖๑๓ ๓๖,๕๘๐ ๒๙,๓๖๗  
เป็ด ๒๒๘,๕๖๓ ๒๔๔,๖๘๗ ๒๘๘,๑๑๖  
ไก่ ๑,๐๔๐,๗๗

๙ 
๑,๕๐๑,๘๖

๔ 
๑,๒๒๕,๘๔

๒ 
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  ที่มา  :  สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร   

 ๔.๗  สหกรณ์การรวมกลุ่มและแหล่งเงนิทุนในท้องถิ่น  
  สหกรณ์  
  ณ  วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม  ๒๕๔๗  จงัหวดัสกลนคร  มีสหกรณ์ทัง้สิน้  ๑๑๙  สหกรณ์  สมาชิก   ๘๙,๘๒๓  คน  
เป็นสหกรณ์ภาคเกษตร  ๘๘  สหกรณ์  สมาชิก  ๕๕,๑๑๖๓  คน  และเป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตร   ๓๑  สหกรณ์  
สมาชิก   ๓๔,๗๐๗  คน  และชมุชนสหกรณ์  ๒  ชมุชน  สมาชิก   ๓๔  สหกรณ์  ซึง่จําแนกตามประเภทโดยเรียง
ตามลําดบั  ดงันี ้  
  สหกรณ์ภาคการเกษตร  
  ๑.)  สหกรณ์การเกษตร  จํานวน   ๘๗  สหกรณ์   สมาชิก   ๕๕,๐๖๘  คน  
  ๒.)  สหกรณ์การประมง  จํานวน     ๑  สหกรณ์ สมาชิก          ๔๘  คน  
  สหกรณ์นอกภาคการเกษตร  
  ๑.)  สหกรณ์ออมทรัพย์   จํานวน   ๑๗  สหกรณ์   สมาชิก   ๓๑,๕๕๕  คน  
  ๒.)  สหกรณ์ร้านค้า  จํานวน     ๘  สหกรณ์   สมาชิก     ๒,๘๐๗  คน  
  ๓.)  สหกรณ์บริการ  จํานวน     ๖  สหกรณ์ สมาชิก        ๓๔๕  คน  
 
    ที่มา  :  สาํนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร   

 ๔.๘  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  ๔.๘.๑  ถนน  
    จงัหวดัสกลนคร  มีถนนท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว  รวมทัง้สิน้  ๑,๘๙๘,๙๘๒  กม.   เป็นถนนในความ
รับผิดชอบของสํานกังานเร่งรัดพฒันาชนบทจงัหวดั  เดิม   ๑,๔๕๗,๘๔๘  กม.  สํานกังานโยธาธิการจงัหวดัเดิม  
๔๒๓,๑๒๔  กม.  และศนูย์ปฏิบตัิเร่งรัดพฒันาชนบทเดิม   ๑๘,๐๑๐  กม.  ถนนดงักลา่ว  สว่นใหญ่เป็นถนนลกูรัง 
๘๖๙,๖๓๕  กม. (๔๕.๗๙%)  นอกนัน้  เป็นถนนลาดยาง  ๘๕๖,๐๖๐  กม.  (๔๕.๐๘%)  คอนกรีต  ๑๗๓,๒๘๗  กม. 
(๙.๑๓%)  ซึง่ปัจจบุนัได้โอนให้สํานกังานทางหลวงชนทบและท้องถ่ินแล้ว   
  ๔.๘.๒  ปริมาณนํา้ประปาและจํานวนผู้ใช้นํา้ประปา  
  ปีงบประมาณ 

  ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ 

จาํนวนผู้ใช้นํา้ประปา (ราย) ๑๙,๘๔๙ ๒๐,๘๐๕ ๒๒,๒๒๒ 
กาํลังผลิต (ลบ.ม.)  ๑๑,๑๒๕,๒๐๐ ๑๑,๑๒๕,๒๐๐ ๑๒,๑๗๖,๔๐๐ 
ปริมาณนํา้ที่ผลิตได้ (ลบ.ม.)  ๖,๗๒๒,๐๘๒ ๗,๒๖๔,๐๕๕ ๗,๑๕๐,๘๐๑ 
 จําหน่ายแก่ผู้ ใช้ ๔,๒๓๕,๗๖๘ ๔,๕๐๕,๙๒๐ ๕,๓๖๘,๐๐๗ 
 เพ่ือสาธารณประโยชน์และร่ัวไหล ๒,๐๘๘,๗๓๗ ๒,๒๑๗,๕๗๒ ๑,๕๖๙,๑๔๕ 
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 ที่มา   :  สาํนักงานการประปาเขต  ๗  จังหวัดอุดรธานี  

  ๔.๘.๓.  แหลง่นํา้ธรรมชาติ 
    จงัหวดัสกลนคร  มีแมนํ่า้  ห้วย  ลําธาร  คลอง   ๒๗๐  สาย  ซึง่ในจํานวนนี ้ มีท่ีใช้งานได้ในฤดแูล้ง  
๒๖๖  สาย  มีหนอง  บงึ   ๒๐๒  แห่ง  ท่ีมีสภาพใช้งานได้ฤดแูล้ง   ๑๙๗  แห่ง  มีนํา้พ ุ นํา้ซบั   ๑๐  แห่ง  ใช้งานในฤดู
แล้งได้ทกุแหง่  และมีแหลง่นํา้อ่ืน ๆ  อีก   ๑๑  แห่ง  ท่ีมีสภาพใช้งานได้ในฤดแูล้งทกุแห่งเช่นเดียวกนั   
  ๔.๘.๔  แหลง่นํา้ชลประทาน  
    แหลง่นํา้ชลประทานท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ  ในเขตจงัหวดัสกลนคร  จํานวน   ๒๑๐  โครงการ  พืน้ท่ี
ชลประทาน   ๔๙๗,๓๓๘  ไร่  ความจ ุ ๖๙๙.๗๙  ล้าน  ลบ.ม.  แยกเป็นโครงการขนาดใหญ่   ๑  โครงการ  พืน้ท่ี
ชลประทาน   ๑๕๘,๘๐๐ ไร่  (อ.พงัโคน)  ความจ ุ ๕๒๐  ลบ.ม.  โครงการขนาดกลาง  ๒๘  โครงการ  พืน้ท่ีชลประทาน   
๑๔๒,๒๐๐ ไร่  ความจ ุ  ๑๐๑.๐๘  ล้าน  ลบ.ม. โครงการขนาดเล็ก  จํานวน  ๙๒  โครงการ  พืน้ท่ีชลประทาน  ๘๗,๘๘๐ 
ไร่  ความจ ุ ๒๓.๓๗  ล้าน  ลบ.มท.  โครงการพระราชดําริ  ๘๙  โครงการ  พืน้ท่ีชลประทาน   ๘๗,๘๘๐  ไร่  ความจ ุ 
๕๕.๓๔  ล้าน  ลบ.ม.  
    สถานท่ีสบูนํา้ท่ีอยูใ่นเขตฝ่ายปฏิบตัิการสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าท่ี  ๓  (สกลนคร)  จํานวน  ๔๓  สถานีแยกเป็น   
    -  อําเภอเมืองสกลนคร  ๘    สถานี 
    -  อําเภอโพนนาแก้ว  ๕    สถานี  
    -  อําเภอพรรณานิคม  ๕   สถานี 
    -  อําเภออากาศอํานวย  ๔   สถานี 
    -  อําเภอโคกศรีสพุรรณ  ๕   สถานี 
    -  อําเภอกสุมุาลย์  ๔   สถานี  
    -  อําเภอบ้านมว่ง  ๒   สถานี  
    -  อําเภอคําตากล้า  ๓   สถานี  
    -  อําเภอเตา่งอย   ๒   สถานี 
    -  อําเภอวานรนิวาส  ๒   สถานี  
    -  อําเภอพงัโคน   ๒   สถานี 
    -  อําเภอสวา่งแดนดิน  ๑   สถานี   
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  ๔.๘.๕  จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่จาํหน่าย  
 ปีงบประมาณ 

 ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ 
จาํนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) ๒๐๐,๓๕๕ ๒๒๑,๘๖๒ ๒๓๓,๙๙๐ 
การจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า  (ยูนิต) ๒๕๓,๙๙๕,๗๘๘ ๒๙,๑๘๗,๕๔๑ ๓๑,๕๘๗,๑๔๑ 
ท่ีอยูอ่าศยั ๑๔๘,๑๙๔,๓๓๖ ๑๔๘,๑๙๔,๓๓๖ ๑๘๒,๓๐๑,๑๓๐ 
ธรุกิจและอตุสาหกรรม ๖๖,๓๒๐,๓๗๔ ๖๖,๓๒๐,๓๗๔ ๘๑,๙๗๓,๔๖๖ 
หน่วยราชการและสาธารณะ ๓๘,๒๗๙,๐๐๐ ๔๑,๒๘๘,๘๒๒ ๔๖,๓๙๔,๔๕๐ 
อ่ืนๆ   ๑,๒๐๒,๐๗๘ ๙,๖๗๖,๐๓๓ ๕,๒๐๒,๓๖๕ 

  ที่มา  :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดสกลนคร  

 ๕.  สภาพทางสังคม  
  ๕.๑  การศึกษา  

หน่วยงาน / สังกัด 
ระดับ 

อนุบาล 
(คน) 

ประถม 
(คน) 

มัธยม 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร เขต ๑ ๑๐,๔๙๐ ๓๔,๖๒๗ ๒๑,๕๘๔ ๖๖,๗๐๑ 
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร เขต ๒ ๑๒,๗๐๖ ๓๘,๓๓๘ ๒๒,๔๑๙ ๗๓,๔๖๓ 
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร เขต ๓ ๑๐,๔๕๐ ๓๓,๒๕๕ ๑๗,๓๓๕ ๖๑,๐๔๐ 

รวม ๓๓,๖๔๖ ๑๐๖,๒๒๐ ๖๑,๓๓๘ ๒๐๑,๒๐๔ 
 
  ที่มา     :   สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร   
 

5.2 การสาธารณสุข   

จาํนวนโรงพยาบาล  สถานีอนามัย  แพทย์และพยาบาล 

 
 ปีงบประมาณ 

 ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ 

โรงพยาบาล ๑๙ ๒๐ ๒๐ 
รัฐบาล   ๑๘ ๑๙ ๑๙ 
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เอกชน ๑ ๑ ๑ 
สถานีอนามยั ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ 
คลินิก ๑๒๒ ๑๓๓ ๑๔๓ 
แพทย์ ๑๔๐ ๒๙๑ ๑๐๕ 
ทนัตแพทย์ ๔๒ ๑๒๘ ๓๑ 
เภสชักร ๘๒ ๑๑๙ ๖๑ 
พยาบาล ๑,๒๗๙ ๑,๔๔๕ ๙๑๕ 
จํานวนเตียง ๑,๙๑๘ ๑,๙๔๘ ๑,๓๕๖ 
จํานวนผู้ ป่วย ๑,๑๗๓,๓๔

๔ 
๑,๖๙๘,๙๖

๓ 
๑,๒๔๓,๒๔๗ 

อตัราสว่นประชากร / แพทย์ ๑ คน ๗,๖๗๒ ๓,๖๑๖ ๑๐,๔๘๖.๙๐ 
อตัราสว่นประชากร / พยาบาล ๑ คน ๘๓๙ ๗๒๘ ๑,๒๐๓.๔๐ 
อตัราสว่นประชากร / เตียง  ๑  เตียง ๕๖๐ ๔๘๒ ๘๑๒ 

  ที่มา  :   สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   
 

5.3 ข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

ข้อมูลด้านศาสนา  
          จงัหวดัสกลนคร  มีพทุธศาสนิกชน จํานวน  ๑,๐๗๒,๕๙๔  คน ศาสนาคริสต์ ๔๐,๙๖๓  คน ศาสนา
อิสลาม  ๑๖๓  คน 
 ๒๕๔๗ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ 

วดั ๑,๐๒๘ ๘๗๗ ๑,๐๐๔ ๑,๖๗๙ 
สํานกัสงฆ์ ๓๒๗ ๒๗๗ ๑๖๓ ๔๔๙ 
โบสถ์คริสต์ ๖๐ ๖๐ ๖๓ ๔๐ 
มสัยิด ๑ ๑ ๑ ๑ 
พระภิกษุ ๔,๓๖๕ ๔,๔๘๖ ๕,๔๐๙ ๕,๕๓๗ 
สามเณร ๒,๑๙๓ ๒,๒๒๐ ๑,๐๙๕ ๑,๒๕๘ 

  ที่มา   :   สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร   
 
  พพิธิภณัฑ์เกจอิาจารย์ 

1. พิพธิภณัฑ์หลวงปู่ มัน่  ภริูทตัโต  วดัป่าสทุธาวาส  อ.เมือง  จ.สกลนคร 
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2. พิพธิภณัฑ์หลวงปู่ ฝัน้  อาจาโร  วดัป่าอดุมสมพร   อ.พรรณานิคม 
3. พิพธิภณัฑ์หลวงปู่ วนั  อตุตโม  วดัถํา้อภยัดํารงธรรม  อ.สอ่งดาว  
4. พิพธิภณัฑ์หลวงปู่ หลยุ  จนัทสาโร  วดัป่าสทุธาวาส  อ.เมืองสกลนคร  
5. เทสกเจดีย์  วดัถํา้ขาม  อ.พรรณานิคม   

  โบราณสถานโบราณวัตถุและโบราณคดี   
1. พระธาตภุเูพ็ก  ต.นาหวับอ่  อ.พรรณานิคม 
2. พระธาตดุมุ  ต.งิว้ดอ่น  อ.เมืองสกลนคร 
3. พระธาตนุารายณ์เจงเวง  อ.เมืองสกลนคร  
4. พระธาตเุชิงชมุ  อ.เมืองสกลนคร  
5. สะพานขอม  อ.เมืองสกลนคร 
6. เจดีย์หิน  อ.สวา่งแดนดิน  
7. กฏิุพระอาจารย์มัน่  ภริูทตัโต  วดัป่าภริูทตัตถิราวาส  อ.พรรณานิคม   
8. กู่พนันา  อ.สวา่งแดนดิน 
9. แหลง่โบราณคดีบ้านดอนธงชยั  อ.สวา่งแดนดิน 
10. หอไตรวดัพระธาตเุชิงชมุวรวหิาร  อ.เมืองสกลนคร 
11. พระธาตอุปุมงุ  วดัป่าธาตศุรีทอง  อ.วานรนิวาส  

  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
1. เทศกาลนมสัการองค์พระธาตเุชิงชมุ 
2. งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึง้และแขง่ขนัเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ     อําเภอเมือง

สกลนคร 
3. งานประเพณีเซิง้ผีโขน  อําเภอพงัโคน 
4. งานประเพณีโส้รําลกึ  อําเภอกสุมุาลย์ 
5. งานกาชาดและงานรวมนํา้ใจไทสกล อําเภอเมืองสกลนคร 
6. ประเพณีลอยพระประทีป  อําเภอเมืองสกลนคร 
7. ประเพณีไหลเรือไฟ  อําเภออากาศอํานวย  และ  อําเภอเตา่งอย 
8. ประเพณีบญุบัง้ไฟ  อําเภอพงัโคน 

  การละเล่นพืน้เมือง  
1. รํามวยโบราณ  อ.เมืองสกลนคร  
2. รําภไูทย  อ.วาริชภมิู 
3. การเลน่กลองเส็ง  อ.วาริชภมิู 
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4. การเลน่โส้ทัง่บัง้  อ.กสุมุาลย์ 
5. โย้ยกลองเลง  อ.อากาศอํานวย   

  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาตแิละประวัตศิาสตร์  
1. ประติมากรรมหนองหารหลวง อําเภอเมืองสกลนคร 
2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
3. อทุยานแห่งชาติภพูาน อําเภอภพูาน 
4. หนองหาร อําเภอเมืองสกลนคร 
5. นํา้ตกคําหอม  อําเภอเมืองสกลนคร 
6. อทุยานแห่งชาติภผูายล (ห้วยหวด)   อําเภอเตา่งอย 
7. ศนูย์ศิลปาชีพบ้านกดุนาขาม  อําเภอเจริญศิลป์ 
8. ปราสาทพระธาตนุารายณ์เจงเวง  อําเภอเมืองสกลนคร 
9. พระธาตภุเูพ็ก  อําเภอพรรณนานิคม 
10. เทสกเจดีย์  เทสรังสีอนสุรณ์  อําเภอพรรณนานิคม 
11. วดัถํา้อภยัดํารงธรรม  (พิพิธภณัฑ์พระอาจารย์วนั  อตุตโม)  อําเภอสอ่งดาว 
12. พระตําหนกัภพูานราชนิเวศน์  อําเภอเมืองสกลนคร 
13. องค์พระธาตเุชิงชมุ อําเภอเมืองสกลนคร 
14. พิพธิภณัฑ์พระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต   อําเภอเมืองสกลนคร 
15. พิพธิภณัฑ์พระอาจารย์หลยุ  จนัทสาโร  อําเภอเมืองสกลนคร 
16. พิพธิภณัฑ์พระอาจารย์ฝัน้  อาจาโร   อําเภอพรรณนานิคม 

  ด้านวัฒนธรรม 
   ๑.  สภาวฒันธรรมจงัหวดั     ๑  แห่ง  
   ๒.  สภาวฒันธรรมอําเภอ     ๑๘  แห่ง 
   ๓.  สภาวฒันธรรมตําบล   ๑๒๕ แห่ง 
   ๔.  ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดั      ๑  แห่ง  (มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร)   
   ๕.  ศนูย์วฒันธรรมอําเภอ                             ๒  แห่ง 
    -  ศนูย์วฒันธรรมอําเภอสวา่งแดนดนิ 
    -  ศนูย์วฒันธรรมอําเภออากาศอํานวย 
   ๖.  ศนูย์วฒันธรรมองค์กรชมุชน     ๓  แห่ง 
    -  ศนูย์วฒันธรรมไทโส้  อําเภอกสุมุาลย์ 
    -  ศนูย์วฒันธรรมกะเลิง  อําเภอกดุบาก 
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    -  ศนูย์วฒันธรรมพืน้บ้านหทยัภพูาน  อําเภอเมืองสกลนคร   
   ๗.  อาสาสมคัรในการดแูลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม  (อส.มศ.)   ๒๑๓  คน  
   ๘.  แหลง่เรียนรู้ชมุชน   ๑๔๗  แห่ง  จําแนกเป็น  
    -  แหลง่เรียนรู้ชมุชนประจําอําเภอ    ๑๘  แห่ง 
    -  แหลง่เรียนรู้ชมุชนประจําตําบล  ๑๒๙  แห่ง 

  พธีิกรรมและความเช่ือ 
1. รําผีหมอ  หรือคล้องช้าง  อําเภอกดุบาก 
2. รําหมอเหยา  บ้านโนนหอม  อําเภอเมืองสกลนคร  / กสุมุาลย์ / อากาศอํานวย /      วานรนิวาส  

  เอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของจงัหวดั 
   ๑.  ต้นไม้  เอกลกัษณ์  ต้นอนิทนิลนํา้  
   ๒.  อาหาร  เอกลกัษณ์  แกงหวาย 
   ๓. สินค้าท่ีสําคญั เอกลกัษณ์  ผ้าไหม / เซรามิค / ผ้าลายมกุ / ไวน์หมากเมา่ / ผ้า
ย้อมคราม 

  ชนเผ่าพืน้เมือง   ๖  เผา่  
   ๑.  เผา่ไทลาว ประกอบด้วย อําเภอเจริญศิลป์ / สวา่งแดนดิน / สอ่งดาว / คําตากล้า 
   ๒.  เผา่ไทกะเลิง  ประกอบด้วย อําเภอกดุบาก / ภพูาน / นิคมนํา้อนู 
   ๓.  เผา่ไทย้อ ประกอบด้วย อําเภอเมือง / เตา่งอย / โพนนาแก้ว / โคกศรีสพุรรณ 
   ๔.  เผา่ไทโส้ ประกอบด้วย อําเภอกสุมุาลย์ 
   ๕.  เผา่ภไูท ประกอบด้วย อําเภอวาริชภมูิ / พรรณานิคม / พงัโคน / บ้านมว่ง 
   ๖.  เผา่ไทโย้ย ประกอบด้วย อําเภออากาศอํานวย / วานรนิวาส  
 

************************* 
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โครงการเชิงยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

จังหวัดสกลนคร 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
ขอรับงบประมาณสนับสนุน 

จากภาครัฐ 
(บาท) 

งบประมาณ
สนับสนุนจาก

คณะสงฆ์ 
(บาท) 

 
หน่วยรับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยสนับสนุน 

๑. โครงการธรรมะสัญจร ๔๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง.
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

๒. โครงการนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อ
พระองค์แสน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง.
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

๓. โครงการสวดมนต์วันพระ ๔๕๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง.
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

๔. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๓๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๕. โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ๒๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๖. โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ๒๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๗. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเดือนละครั้ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕ ๔๕๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๙. โครงการอุบาสก  อุบาสิกา  ต้นแบบ ๑๐๐,๐๐๐  สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๐. โครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ๒๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

-๒- 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
ขอรับงบประมาณสนับสนุน 

จากภาครัฐ 
(บาท) 

งบประมาณ
สนับสนุนจาก

คณะสงฆ์ 
(บาท) 

 
หน่วยรับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยสนับสนุน 

๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๑๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๒. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะมวลรวมคณะสงฆ์
สกลนคร 

๔๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ/สนง. 
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

๑๓. โครงการ  Smart  Card  Smart  Buddhism สู่
พระพุทธศาสนา  ๔.๐ (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 

๕๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๔. โครงการยกระดับพุทธศาสนศึกษา/ร.ร.พระปริยัติ
ธรรม 

๕๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศาสนบุคคล 
(KAP) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ/สนง. 
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

๑๖. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๑,๘๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๗. โครงการบริหารศาสนสมบัติสู่รมณียสถานต้นแบบ ๑,๘๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนตามศาสตร์พระราชา ๑,๘๐๐,๐๐๐  สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง. 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ/สนง. 
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

๑๙. โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ๑,๐๐๐,๐๐๐ - สนง.เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร สนง.พศจ.สกลนคร/สนง.
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

รวมงบประมาณประจําปี  ๒๕๖๑ ๑๒,๑๔๐,๐๐๐  

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 33 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จังหวัดสกลนคร  ภาค  ๘ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๑                          โครงการธรรมะสัญจร 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ ส่งเสริมให้ชาวพุทธสกลนคร  ลดละ 

เลิกอบายมุข 
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
จังหวัดสกลนคร  ๑๘  อําเภอ ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

/ / / / ๔๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 

 

๒ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เด็ก  
เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัด
สกลนคร 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๔๐๐,๐๐๐   

 
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 34 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๒                          โครงการนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองคแ์สน 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เด็ก  

เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัด
สกลนคร 

เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
จังหวัดสกลนคร  ๑๘  อําเภอ ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 /   ๑,๐๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 

 

๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/ 
ส่งเสริมสัมมาชีพ 
 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 35 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๓                          โครงการสวดมนต์วันพระ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ ชุมชนคุณธรรม เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

จังหวัดสกลนคร  ๑๘  อําเภอ ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

/ / / / ๔๕๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 

 

๒ ลานธรรม 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๔๕๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 36 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๔                          โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ ส่งเสริมให้ชาวพุทธสกลนคร  ลดละ 

เลิกอบายมุข 
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
จังหวัดสกลนคร  ๑๘  อําเภอ ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 / / / ๓๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 

 

๒ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เด็ก  
เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัด
สกลนคร 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๓๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 37 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๕                          โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ อบรมคุณธรรม  จริยธรรม เด็ก  

เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัด
สกลนคร 

เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
จังหวัดสกลนคร  ๒๐๐  คน  ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 /   ๒๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๒๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 38 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๖                          โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  จังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ อบรมคุณธรรม  จริยธรรม เด็ก  

เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา จังหวัด
สกลนคร 

เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา 
จังหวัดสกลนคร  จํานวน  ๒๐๐  คน
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  /  ๒๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๒๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 39 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๗                          โครงการอบรมปฏิบัติธรรม  ๒ คืน  ๓ วัน  เดือนละครั้ง 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ 
 

อบรมปฏิบัติธรรม ๒ คืน ๓ วัน 
เดือนละครั้ง 

ประชาชนจังหวัดสกลนคร  ๑๘  อําเภอ 
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

/ / / / ๑,๒๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้า
คณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระ
พุทธ 
ศาสนา
จังหวัด
สกลนคร/
สนง.พระ
พุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๒๐๐,๐๐๐   
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 40 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององคก์รและประชาชนที่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๘                          โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปจังหวัดสกลนคร 

                                         ๒. เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ หมู่บ้านศีล  ๕ ๑.เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

จังหวัดสกลนคร  ๑๘  อําเภอ ได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๒.โรงเรียนสีขาวต้นแบบ ๑ โรง 
๓.หมู่บ้านต้นแบบพระพุทธศาสนา  
๑ หมู่บ้าน 

/ / / / ๔๕๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

๒ โรงเรียนสีขาว 

๓ จัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบ
พระพุทธศาสนา 

  

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๔๕๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 41 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑                    สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๒                           เพิ่มศักยภาพทางปัญญา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละการเพิ่มขึ้นด้านการเรียนรู้และกิจกรรมพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

โครงการ  ๙                          โครงการอุบาสก  อุบาสิกา  ต้นแบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อยกย่อง  ส่งเสริม  อุบาสก  อุบาสิกา  เพื่อเป็นต้นแบบของสังคม 

 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ กิจกรรมยกย่อง  ส่งเสริม  อุบาสก  

อุบาสิกา เพื่อเป็นต้นแบบของสังคม 
อุบาสก  อุบาสิกา  ต้นแบบ  อําเภอละ 
๑ คน 

/ / / / ๑๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 42 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒                    ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ์  ๑                           ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 

ตัวชี้วัด                                จํานวนที่เพิ่มขึ้นขององคก์รภาครัฐ  สถานศึกษา  เอกชน และเครือข่าย และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพัฒนางานพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย  (บ ว ร) 

โครงการ  ๑๐                        โครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา  เอกชน  เครือข่าย  ประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมพัฒนางานพุทธศาสนา 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔
๑ จัดตั้งเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนางาน

พุทธศาสนา  เช่น ชมรมคนรัก 
พระธาตุฯ 
ชมรมพุทธศาสน์ 
องค์กรวิถีพุทธ 
เครือข่ายชาติพันธุ์ชาวพุทธ 
ต้นกล้าคุณธรรม 
ทูบีนัมเบอร์วัน 
เครือข่ายงดเหล้า 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัย 
เสริมทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน 
ตลาดรัฐเพื่อประชาชน (OTOP) 
เครือข่าย ร.ร. พระปริยัติธรรม 
เครือข่ายพุทธศิลป์ 

จัดตั้งเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนางาน 
พุทธศาสนาอย่างน้อยปีละ ๓  เครือข่าย 

/ / / / ๒๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๒๐๐,๐๐๐   
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 43 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒                    ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ์  ๒                           พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละกระบวนการทํางานของคณะสงฆ์  องค์กรพุทธที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 

โครงการ  ๑๑                        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจา้คณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 

ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 
 
๗ 

พัฒนาสํานักงานเจ้าคณะทุกระดับ 
เครือข่ายพระสังฆาธิการ 
การคัดกรองผู้เข้ามาบวช 
พัฒนาศักยภาพการปกครองของ 
พระสังฆาธิการ  จังหวัดสกลนคร 
จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา 
ข้อยุติ  ข้อเรียกร้อง 
บริหารจัดการศาสนสมบัติวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล 
องค์กรสุจริต 

๑.สํานักงานเจ้าคณะอําเภอ ๑๘ อําเภอ
และสํานักงานเจ้าคณะจังหวัด ๑ แห่ง 
๒.จัดตั้งเครือข่ายพระสังฆาธิการ ๑ แห่ง 
๓.จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาข้อ
ยุติ  ข้อเรียกร้อง  ๑ แห่ง 
๔.องค์กรสุจริต ๑ แห่ง 

/ / / / ๑๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑๐๐,๐๐๐
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 44 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒                    ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ์  ๒                           พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละกระบวนการทํางานของคณะสงฆ์  องค์กรพุทธที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 

โครงการ  ๑๒                        โครงการสร้างเสริมสุขภาวะมวลรวมคณะสงฆ์สกลนคร 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร 
 

ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

วัดส่งเสริมสุขภาพ 
สวนสมุนไพรในวัด 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
พระภิกษุดีศรีสกล 
สามเณรดีศรีสกล 

๑.วัดส่งเสริมสุขภาพ ๑ แห่ง 
๒.สวนสมุนไพรในวัดเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง 
๓.วัดส่งเสริมวัฒนธรรม ๑ แห่ง 
๔.พระภิกษุ  ๑ รูป 
๕.สามเณร  ๑  รูป 

/ / / / ๔๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ/สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๔๐,๐๐๐   
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 45 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒                    ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ์  ๓                           พัฒนาระบบสารสนเทศ  ๔.๐ 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละความพร้อมใช้สารสนเทศเชิงพุทธ  

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ  ๑๓                        โครงการ  Smart  Card  Smart  Buddhism  สู่พระพุทธศาสนา  ๔.๐  (ฐานข้อมูลศาสนบุคคล) 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ   ฐานข้อมูลศาสนบุคคล  และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร 
 

ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ พัฒนาระบบสารสนเทศ  

ฐานข้อมูลศาสนบุคคล  ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสกลนคร 

มีฐานข้อมูลศาสนบุคคล  ๑๘ อําเภอ 
ครบถ้วน  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

/ / / / ๕๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๕๐,๐๐๐
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 46 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒                    ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

กลยุทธ์  ๔                           พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให้ทันสมัย 

ตัวชี้วัด                                ๑.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้สอบผ่านการศึกษาพระปรยิัติธรรม 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา 

โครงการ  ๑๔                        โครงการยกระดับพุทธศาสนศึกษา/รร.พระปริยัติธรรม 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ 
 
๒ 
๓ 

อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียน 
การสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ธรรมทายาท 
สามเณรธรรมาสน์ทอง 

๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัด
สกลนครที่เข้าร่วมโครงการฯ 
๒.ธรรมทายาท ๑ รูป 
๓.สามเณรธรรมาสน์ทอง ๑ รูป 

/ / / / ๕๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๕๐,๐๐๐   
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 47 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓                    พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

กลยุทธ์  ๑                           เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละของพระสงฆ์และศาสนบุคคลที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในด้านองค์ความรู้  การบริหาร  และการพัฒนามนุษย์ 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล 

โครงการ  ๑๕                        โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศาสนบุคคล  (KAP) 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศาสนบุคคลของจังหวัดสกลนคร 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔
๑ 
 
 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

พัฒนาศักยภาพสังฆสภาจังหวัด 
พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก   
พระวิปัสสนาจารย์ 
อบรมพระนักเทศน์ 
ประกวดสวดมนต์/บรรยายธรรม 
พัฒนาศักยภาพศาสนพิธีกร 
พัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม 
 

จํานวนศาสนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ / / / / ๑,๐๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ/สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 48 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓                    พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

กลยุทธ์  ๒                           เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                               จํานวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา  Knowledge,Meditation,Green,Healthy  Center 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์            แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 

โครงการ  ๑๖                       โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

ผู้รับผิดชอบหลัก                    สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ         ๑. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 
 

ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส
๔ 

๑ พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม 
 

วัดส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมจังหวัด
สกลนคร  อําเภอละ ๑ วัด  ๑๘ อําเภอ 
รวม  ๑๘  วัด 

/ / / / ๑,๘๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐   

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 49 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔                    มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด                                ๑.ร้อยละของที่ดินศาสนสมบัติของวัดได้รับการปรับปรุงจัดสรรผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม 

                                         ๒.มีสารสนเทศของศาสนสมบัติและระบบบัญชีวัด 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานบริหารศาสนสมบัติ 

โครงการ  ๑๗                        โครงการบริหารศาสนสมบัติสู่รมณียสถานต้นแบบ 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระบบ   ถูกต้อง   และมีประสิทธิภาพ 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ 
 
๒ 
 
 
 

พัฒนาการบริหารศาสนสมบัติ 
ระบบบัญชีวัด 
วัดรมณียสถาน 
 
 

๑.วัดในจังหวัดสกลนครทั้ง  ๑๘ อําเภอ 
 
๒.จํานวนวัดที่เข้าร่วมโครงการอําเภอละ 
๑ วัด  รวม  ๑๘ วัด 
 
 

/ / / / ๑,๘๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐   
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 50 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔                    มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๑                           บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด                                ๑.ร้อยละของที่ดินศาสนสมบัติของวัดได้รับการปรับปรุงจัดสรรผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม 

                                         ๒.มีสารสนเทศของศาสนสมบัติและระบบบัญชีวัด 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานบริหารศาสนสมบัติ 

โครงการ  ๑๘                        โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนตามศาสตร์พระราชา 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนตามศาสตร์พระราชา  โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ   โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม 
ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 
๑ ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนตามศาสตร์

พระราชา 
จํานวนวัดที่เข้าร่วมโครงการอําเภอละ  
๑ วัด  รวม  ๑๘ วัด 
 

/ / / / ๑,๘๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ/สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
สกลนคร 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐   
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร เขตการปกครองภาค ๘                หน้า 51 
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔                    มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์  ๒                           จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

ตัวชี้วัด                                ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณและกองทุนในการสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์             แผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 

โครงการ  ๑๙                        โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา 

ผู้รับผิดชอบหลัก                     สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัตถุประสงคข์องโครงการ          ๑. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือวัดที่ประสบภัย 
 

ลําดับ กิจกรรม/การดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

๑ 
 
๒ 

จัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนา 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัย 
-กิจกรรมช่วยเหลือวัดที่ประสบภัย 
 

๑.ตั้งกองทุนฯ  ๑  แห่ง 
 
๒.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัย 
๑ แห่ง 

/ / / / ๑,๐๐๐,๐๐๐ สนง.เจ้าคณะ
จังหวัด
สกลนคร/ 
สนง.พระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
สกลนคร/สนง.
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาติ 
 
 

 

รวมงบประมาณปี  ๒๕๖๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐
 

 

 


