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     จังหวัดนครพนม 

ตราประจ าจังหวัดนครพนม: รูปพระธาตุพนม 
รูปพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็น           

พระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัด
นครพนมและชาวลาว ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมมาแต่โบราณกาลกว่า 
2,500 ปี 

จังหวัดนครพนมใช้อักษรย่อว่า : “นพ” 

ค าขวัญของจังหวัดนครพนม 

“พระธาตุพนมค่าล้้า วัฒนธรรมหลากหลาย 
เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง” 

Phara Thai Phanom.The Reverent Sanctuary. 
Rich of Cultural Diversity. 

Beauty of Renu.Phu Thai Ladies. 
Many Spectacular Illuminated Boats. 

      The Most Pleasant  Mekong River Bank. 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

ต้นกันเกรา  (Fagraea fragrans Roxb) ลักษณะต้นขนาดกลางถึงขนาด   
ใหญ่ สูง 15 - 25 เมตร เปลือกสีน้้าตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ ใบเดี่ยว 
ออกตรงกันข้าม แผ่นใบรูปมนขนาดกว้าง 2.5 - 3.5เซนติเมตร ยาว 8 - 11 
เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือยาวเรียว ฐานใบแหลม โคนมน ใบเขียวมันวาว มีทรง
พุ่งเป็นทรงฉัตรแหลมสวยงาม ดอก เริ่มบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอม 

ผลกลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร สีส้มแล้วเปลี่ยนไปเป็นสีแดง
เลือดนกเม่ือแก่เต็มที่ มีเมล็ดขนาดเล็กเป็นจ้านวนมากนิเวศวิทยาขึ้นทั่วไปในป่า
เบญจพรรณชื้น และตามท่ีต่้า ที่ชื้นแฉะใกล้น้้า ทั่วทุกภาค ของประเทศไทย 
ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน เป็นผล  ในเดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคมขยายพันธุ์ โดยเมล็ด 
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 บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา  
จังหวัดนครพนม   ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย   มีประวัติสืบทอดยาวนานมาหลายร้อยปี เดิมเคยเป็น
มหานครของ  อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ที่รุ่งเรืองในอดีต ประมาณ
ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นอาณาจักรอิสระไม่ข้ึนกับใคร  
ประมาณพุทธศตวรรษที่  16  อาณาจักร ศรีโคตรบูรณ์ได้เสื่อม
อ านาจลงตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของอาณาจักรขอมต่อมาในราว
พุทธศตวรรษที่ 18 ชื่อของ “ศรีโคตรบูรณ์” เป็นเมืองในอาณาจักร
ล้านช้าง   มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง  โดยพระเจ้ากรุงศรีสัตนาค
นหุตล้านช้าง   ทรงสร้างเมืองที่ปากห้วยหินบูรณ์  ( ปากห้วย
บรรจบล าน้ าโขงฝั่งซ้ายตรงข้ามอ าเภอท่าอุเทน เหนือเมือง
นครพนม ) ให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่า  “ศรีโคตรบูรณ์” สืบราชสมบัติมา
ได้หลายองค์  ต่อมาย้ายเมืองมาตั้งที่  ป่าไม้รวกห้วยศรีมัง               

ริมแม่น้ าโขงฝั่งซ้าย (คือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน) 
    ถึงปี  พ .ศ. 2297  มีพระนครานุรักษ์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ มีความเห็นว่าเมืองมิได้ตั้งอยู่ที่ปาก
ห้วยแล้ว  จึงได้เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่า   “เมืองมรุกขนคร” เพราะถือว่าสร้างข้ึนในดงไม้รวก  นามเมืองศรีโคตร
บูรณ์ จึงเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งนั้น 
   ปี พ .ศ. 2330 ย้ายเมืองมาตั้งทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงที่ปากห้วยบังฮวกบรรจบกับแม่น้ าโขง (ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างบ้านดอนนางหงส์ท่า  ต าบลดอนนางหงส์  อ าเภอธาตุพนม เลยลงไปถึงบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ต าบล
พระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม ) เมืองมรุกขนคร  เมื่อได้ย้ายมาตั้งที่ปากห้วยบังฮวก โดยประมาณ 20 ปี น้ าได้กัด
เซาะตลิ่งพังลงมามาก จึงได้ย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้  4  กิโลเมตร )  
ตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “นครบุรีราชธานี” 
   ปี  พ .ศ. 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนนามเมืองเสียใหม่ว่า  “เมืองนครพนม ” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร การที่พระราชทานนามว่า                
“เมืองนครพนม” สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเนื่องด้วยเดิมเมืองนี้เป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน เป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ จึงให้ใช้ค าว่า “นคร”  หรืออีกนัยหนึ่งค าว่า “นคร” นี้ อาจรักษาชื่อเมืองเดิมคือเมืองนครบุรี
ราชธานีไว้ ส่วนค าว่า “พนม” อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่  หรืออาจจะเนื่องจาก 
เดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง คือบริเวณเมืองท่าแขก ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายไป
จนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใช้ค าว่า “พนม” เพราะแปลว่า “ภูเขา” 
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ขนาดและที่ตัง้ขนาดและที่ตัง้  
  จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  พ้ืนที่

มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ประมาณ 174 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 -18 องศา
เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 104 -105 องศาตะวันออก  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  735   
กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ อาณาเขตติดต่อ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
                     ระยะทาง 158 กิโลเมตร 

ทิศใต้  ติดต่อกับเขตอ าเภอดงหลวง และ 
                     อ าเภอหว้านใหญ ่จังหวัดมุกดาหาร  
                     ระยะทาง 104 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงค าม่วน  และแขวงบลิค าไช  
                     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
                     โดยมีแม่น้ าโขงเปน็เส้นก้ันพรมแดน 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตอ าเภอกุสุมาลย์  และ 
                      อ าเภออากาศอ านวย จงัหวัดสกลนคร  

                                                                            ระยะทาง 93 กิโลเมตร 
 
     จังหวัดนครพนม  มีเนื้อที่ประมาณ  5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  3,474,437  ไร่               
(คิดเป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

ลักษณะภมูิประเทศลักษณะภมูิประเทศ  
   จังหวัดนครพนม  มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับน้ าทะเล ประมาณ  140  เมตร สภาพภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น  2  เขต  ดังนี้ 

เขตตอนเหนือ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและท่ีดอน มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบที่ใช้ท านาทางเหนือ
สุดของจังหวัดในเขตอ าเภอบ้านแพง   มีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน   นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ า
สงครามและแม่น้ าอูน ส าหรับอ าเภอในเขตนี้ คือ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอท่าอุเทน                       
อ าเภอนาหว้า อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนาทม 
   เขตตอนใต้  พื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ าโขงทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่
ห่างจากแม่น้ าโขงออกไปมีพ้ืนที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง  พื้นดินส่วนมากมีลักษณะเป็น หินลูกรัง บางแห่งมีลักษณะ

สภาพภูมปิระเทศสภาพภูมปิระเทศ  
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เป็นที่เนินและที่ราบสลับกัน มีแม่น้ าก่ าไหลผ่านพ้ืนที่ทางใต้สุดของจังหวัด ในเขตอ าเภอนาแก  มีเทือกเขา ภูพานทอด
เป็นแนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร ส าหรับอ าเภอท่ีอยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม  
อ าเภอเรณูนคร   อ าเภอธาตุพนม  อ าเภอปลาปาก  อ าเภอนาแก และ อ าเภอวังยาง 

ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะภมูิอากาศ 

 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน  เพราะได้รับอิทธิพล
จาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม  และอิทธิพลจากป่าไม้และ
เทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  รวมทั้งพายุจากทะเลจีน
ใต้ที่เคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนเข้าใกล้    โดยมีปริมาณฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยในปี   2554   มีฝนตก 139  วัน ปริมาณ
ฝน   2,719 .6  มิลลิเมตร  ฝนปีนี้ มากกว่าปีที่แล้ว 775.1 มิลลิเมตร หรือ
มากกว่าปีที่แล้ว 28% และมากกว่าค่าเฉลี่ย 11 % อุณหภูมิสูงสุด  38.5  องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554  และ อุณหภูมิต่ าสุด  8.5 องศาเซลเซียส                  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554  สภาพดินฟ้าอากาศ แบ่งออกเป็น  3 ฤด ู

ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี    ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อน
อบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 37-40 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัดมีฝนตก
ชุกโดยเฉพาะพ้ืนที่ อ าเภอท่ีอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง จะประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายเป็นประจ าทุกปี เช่น             
อ าเภอเมือง อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอบ้านแพง เป็นต้น ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,424.4 มิลลิเมตร/ปี 

ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็น 
อุณหภูมิเฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 8-15 องศาเซลเซียส  

ตารางแสดง : สถิติภูมิอากาศของจังหวัดนครพนม 

อุณหภูมิ 
     อุณหภูมิต่ าที่สุด   1.8˚ ซ.   (   35.2 ˚ ฟ.)       วันท่ี  11  มกราคม  2498 

     อุณหภูมิสูงที่ท่ี   42.0 ˚ซ.   ( 107.6 ˚ฟ.)       วันท่ี  14  เมษายน  2526 

 
ฝน 

     ฝนมากที่สุด  ใน  24  ช่ัวโมง    459.2  มม.  วันท่ี  17  มิถุนายน  2505 
     ฝนมากที่สุด  ใน   1   เดือน    1,232.9  มม.              สิงหาคม  2518 
     ฝนมากที่สุด  ใน   1  ปี           2,995.9   มม.            ปี  2545  
     ฝนน้อยที่สุด  ใน   1  ปี          1,597.0   มม.             ปี  2517  

ความช้ืนสัมพัทธ์ ความช้ืนสัมพัทธ์ ต่ าที่สุด     13  %               วันท่ี  1   มกราคม   2517 

ความเร็วลมสูงสุด ทิศตะวันตกเฉียงใต ้55 นอต (101.9) กม/ชม     วันท่ี 1   พฤษภาคม  2513 

ระดับน้ าโขง 
สูงที่สุด  13.26  เมตร  วันท่ี  5  กันยายน  2538   เวลา  12 -  15  น. 
(ระดับน้ าจุดวิกฤต 12.45  เมตร) 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม 
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ตารางแสดง : ปริมาณน้ าฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิอากาศ 
รายการ ปี  2551 ปี  2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณน้ าฝนตลอดทั้งปี(มิลลิเมตร) 2,786.2 2,244.5 1,944.5 2,719.6 

จ านวนวันท่ีมีฝนตกตลอดทั้งปี(วัน) 165 139 129 139 

ความช้ืนสัมพัทธ์ตลอดทั้งปี(%) 
- เฉลี่ยสูงสุด 
- เฉลี่ยต่ าสุด 

                       - เฉลี่ย 
                       - สูงที่สุด 
                       - ต่ าที่สุด 

 
97.0 
43.2 
75.2 
98 
24 

 
97.1 
42.5 
74.4 
100 
26 

 
89.0 
58.0 
76.5 
99 
28 

 
91.0 
60.0 
76.8 
99 
31 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี(    ซ.) 
- เฉลี่ยสูงสุด 
- เฉลี่ยต่ าสุด 

                        - เฉลี่ย 
                        - สูงที่สุด 
                        - ต่ าที่สุด 

 
34.3 
18.3 
25.5 
37.5 
9.9 

 
35.7 
18.4 
26.6 
38.5 
7.6 

 
32.5 
22.8 
27.0 
40.2 
9.0 

 
31.1 
21.4 
25.7 
38.5 
8.5 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม (มกราคม 2555) 
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ประชากรและการปกครองประชากรและการปกครอง  
 ประชากร (ข้อมูล ณ กันยายน 2554) 

 จังหวัดนครพนมมีประชากรทั้งสิ้น 704,768 คน แยกเป็น เพศชาย 351,819 คน เพศหญิง  352,949 คน  
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีท้ังสิ้น  26,728 คน แยกเป็น  เพศชาย 12,701 คน เพศหญิง 14,027 คน 
แยกรายอ าเภอได้ดังนี้ 
 การปกครอง 

จังหวัดนครพนม   แบ่งการปกครอง   เป็น  12  อ าเภอ  99  ต าบล  1,123   หมู่บ้าน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 1 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)           
86 แห่ง แยกรายอ าเภอได้ดังนี้ 

 
อ าเภอ พ้ืนที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
ระยะห่างจาก 

อ าเภอ-
จังหวัด 

(กิโลเมตร) 

จ านวน
ประชากร 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

1.เมืองนครพนม 853.306 6    141,920  15 165 1 1 12 
2.ท่าอุเทน 467.983 26      58,343  9 109 - 1 8 
3.ธาตุพนม 367.884 54      83,088  12 136 - 5 7 
4.นาแก 539.217 64      75,795  12 140 - 2 11 
5.บ้านแพง 284.731 93      34,555  6 66 - 1 5 
6.ปลาปาก 547.096 44      52,476  8 85 - 1 8 
7.ศรีสงคราม 671.371 67      68,179  9 109 - 2 8 
8.เรณูนคร 253.952 51      45,995  8 91 - 1 8 
9.นาหว้า 288.448 98      50,584  6 68 - 1 6 
10.โพนสวรรค์ 718.835 45      56,164  7 90 - 1 7 
11.นาทม 398.129 103        22,671  3 37 - - 3 
12.วังยาง 137.931 78        14,998  4 27 - - 3 

รวม 5,528.883 -      704,768  99 1,123 1 16 86 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดนครพนม (ธันวาคม 2554) 
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การเมืองการปกครอง 
จังหวัดนครพนมมีสถิติการเลือกตั้ง รวม 6 ระดับ คือ 
1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 จังหวัดนครพนมมีสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 1 คน 
และมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ซึ่งมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ดังนี้ 
จ านวนผู้
มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้
สิทธิ

เลือกตั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี  
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 
496,744 

 

 
278,651 

 
56.10 

 
257,698 

 
92.48 

 
8,571 

 
3.08 

 
12,382 

 
4.44 

 

2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 จังหวัดนครพนมมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน 4 คน และแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต โดยได้มีการจัดการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขต
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้
มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้
สิทธิ

เลือกตั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 127,028 90,248 71.05 85,606 94.86 3,606 4.00 1,036 1.15 

2 126,805 89,119 70.28 83,549 93.75 3,341 3.75 2,229 2.50 

3 129,307 87,291 67.51 82,064 94.01 2,970 3.40 2,257 2.59 

4 127,441 90,026 70.64 85,417 94.88 3,294 3.66 1,315 1.46 

รวม 510,581 356,684 69.85 336,636 94.37 13,211 3.70 6,837 1.91 
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3.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีจ านวนสมาชิกสภาจังหวัดได้ 30 คน  
 โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2551 และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เมื่อ 20 เมษายน 2551 

ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
          

             

ที ่ จังหวัด 
เขต

เลือกตั้ง 

ประเภท
การ

เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้
สิทธิ

เลือกตั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี (ใบ) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
ประสงค์

ลงคะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 นครพนม  - 
นายก 
อบจ. 

486,606 281,429 57.84 172,671 61.36 23,039 8.19 9,417 3.35 

2 เมืองนครพนม 

1 

ส.อบจ 

16,464 10,071 61.17 4,699 46.66 284 2.82 437 4.34 
2 14,794 7,654 51.74 3,532 46.15 207 2.70 569 7.43 
3 17,097 9,492 55.52 5,635 59.37 285 3.00 228 2.40 
4 17,328 10,115 58.37 3,384 33.46 282 2.79 238 2.35 
5 14,640 8,021 54.79 3,676 45.83 219 2.73 231 2.88 
6 16,836 9,052 53.77 6,326 69.89 337 3.72 302 3.34 

3 ท่าอุเทน 
1 

ส.อบจ 
13,417 8,026 59.82 3,830 47.72 355 4.42 227 2.83 

2 13,486 7,823 58.01 4,212 53.84 299 3.82 218 2.79 
3 13,261 7,012 52.88 4,427 63.13 250 3.57 156 2.22 

4 ธาตุพนม 

1 

ส.อบจ 

14,784 7,933 53.66 4,674 58.92 214 2.70 230 2.90 

2 15,489 8,547 55.18 5,017 58.70 228 2.67 207 2.42 

3 13,555 7,563 55.79 4,405 58.24 206 2.72 265 3.50 

4 14,736 8,338 56.58 2,176 26.10 265 3.18 319 3.83 
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ที ่ อ าเภอ 

เขต
เลือกตั้ง 

ประเภท
การ

เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้
สิทธิ

เลือกตั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี (ใบ) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
ประสงค์

ลงคะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

5 นาแก 
1 

ส.อบจ 
18,195 10,827 59.51 6,039 55.78 316 2.92 315 2.91 

2 17,752 10,436 58.79 8,369 80.19 812 7.78 262 2.51 

3 18,167 10,506 57.83 8,096 77.06 409 3.89 299 2.85 

6 นาทม 1 ส.อบจ 15,420 9,350 60.64 4,382 46.87 264 2.82 142 1.52 

7 นาหว้า 
1 

ส.อบจ 
17,870 10,169 56.91 5,283 51.95 372 3.66 287 2.82 

2 17,166 9,941 57.91 6,038 60.74 250 2.51 195 1.96 
8 บ้านแพง 1 ส.อบจ. 24,029 14,029 58.38 6,767 48.24 689 4.91 482 3.44 

9 ปลาปาก 
1 

ส.อบจ. 
17,840 10,295 57.71 6,932 67.33 285 2.77 387 3.76 

2 17,438 10,047 57.62 3,732 37.15 439 4.37 337 3.35 

10 โพนสวรรค์ 
1 

ส.อบจ. 
18,018 11,459 63.60 5,873 51.25 441 3.85 162 1.41 

2 19,111 11,520 60.28 6,100 52.95 377 3.27 182 1.58 

11 เรณูนคร 
1 

ส.อบจ. 
15,689 9,225 58.80 4,794 51.97 211 2.29 267 2.89 

2 16,753 9,424 56.25 4,653 49.37 219 2.32 325 3.45 

12 วังยาง 1 ส.อบจ. 10,071 6,602 65.55 2,648 40.11 229 3.47 75 1.14 

13 ศรีสงคราม 
1 

ส.อบจ. 
16,001 9,409 58.80 5,584 59.35 244 2.59 243 2.58 

2 14,605 7,589 51.96 6,163 81.21 209 2.75 140 1.84 

3 16,594 10,373 62.51 6,337 61.09 370 3.57 179 1.73 

รวม     486,606 280,848 57.72 153,783 54.76 9,567 3.41 7,906 2.82 
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การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม  เทศบาลเมืองนครพนมมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนคร จ านวน 18 คน                                    
และแบ่งเขตเลือกตั้ง  ออกเป็น 3 เขตเลือกตั้งซึ่งได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551และจัดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

 

อ าเภอ ชื่อเทศบาล 
เขต

เลือกตั้ง 

ประเภท
การ

เลือกตั้ง 

จ านวนผู้
มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้
สิทธิ

เลือกตั้ง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรดี 
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

บัตรเสีย 
(ใบ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
ประสงค์

ลงคะแนน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 เมือง
นครพนม 

เมือง
นครพนม 

- 
นายก 
ทม.  

18,480 12,125 65.61 11,291 93.12 572 4.72 262 2.16 

 
เมือง

นครพนม 
เมือง

นครพนม 

1 
ส.ทม. 

6,372 4,465 70.07 4,133 92.56 174 3.90 158 3.54 
 2 5,823 3,544 60.86 3,296 93.00 137 3.87 111 3.13  

3 6,285 4,116 65.49 3,834 93.15 172 4.18 110 2.67  
รวม     18,480 12,125 65.61 11,263 92.89 483 3.98 379 3.13  

 
5.การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลได้เขตเลือกตั้งละ 6 
คน รวมเป็น 12 คน จังหวัดนครพนมมีเทศบาลต าบลทั้งสิ้น 16 แห่ง 

6.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.)จังหวัดนครพนมมีองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 86 แห่ง และมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งหมด 1,932 คน
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การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ 

  

   
  

จังหวัดนครพนม  มี  12  อ าเภอ  95  ต าบล (ไม่นับรวมกับ เทศบาลต าบลอ าเภอบ้านแพง และอ าเภอท่า
อุเทน)     1,056  หมู่บ้าน  (ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท เฉพาะเขต อบต.และเขตเทศบาลที่ยกฐานะมาจาก อบต.) 
จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ปี  255 4  มีจ านวนครัวเรือน  11 5,472 ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร  437,657  คน  แยกเป็นชาย  217,048 คน หญิง  220,609  คน  รายได้เฉลี่ย  41,377.42 บาทต่อคน
ต่อปี  บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัด  33  ตัวชี้วัด  และไม่บรรลุเป้าหมาย  9  ตัวชี้วัด  มีครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่อง
รายได ้ (มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ ากว่า  23,000  บาท)  จ านวน  3  ครัวเรือน   

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี รายอ าเภอ เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ปี 2554 
ล าดับ อ าเภอ รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/ปี) 

1 โพนสวรรค ์ 34,010.22 
2 ปลาปาก 36,488.90 
3 วังยาง 37,096.23 
4 ท่าอุเทน 38,863.74 
5 นาหว้า 40,460.82 
6 ธาตุพนม 41,594.27 
7 เมืองนครพนม 41,708.56 
8 นาแก 43,305.42 
9 ศรีสงคราม 43,556.27 
10 บ้านแพง 43,628.58  
11 นาทม 44,266.15 
12 เรณูนคร 53,110.54 

รายได้เฉลี่ยจังหวัดนครพนม 41,377.24 
                 ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 
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 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  ปี  255 4  สามารถจ าแนกการประกอบอาชีพ
ครัวเรือนในจังหวัดนครพนม  ได้ดังนี้ 
 

อาชีพ จ านวนครัวเรือน 
อาชีพท านา 95,813 
อาชีพรับจ้างท่ัวไป 8,877 
อาชีพรับราชการ 3,691 
อาชีพค้าขาย 3,136 
อาชีพท าสวน 790 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว 426 
อาชีพท าไร่ 306 
อาชีพพนักงานวิสาหกิจ 176 
อาชีพพนักงานบริษัท 131 
อาชีพประมง 62 
อาชีพปศุสัตว ์ 20 
อื่นๆ 2,044 

                    ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม  
        หมายเหต ุ : ข้อมูลมีการส ารวจ 2 ปี/ครั้ง 

ผลิตภณัฑ์ที่มีชือ่เสียงของจงัหวัดผลิตภณัฑ์ที่มีชือ่เสียงของจงัหวัด  
จังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้

เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบ คุณภาพ จุดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยด าเนินงานโครงการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แยกรายอ าเภอได้ ดังนี้ 
 

อ าเภอ รายการผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 
อ.เมืองนครพนม เครื่องจักสานไม้ไผ่/หวายและผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติ 
อ.ปลาปาก ผ้าเขียนลาย 
อ.ท่าอุเทน ส้มปลาโด 
อ.บ้านแพง ขนมเทียนแก้วและหมูยัดไส ้ 
อ.ธาตุพนม กาละแมและหมูยอ 
อ.เรณูนคร เหล้าอ ุ ผ้าพื้นเมือง และขนมจีนน้ านัว 
อ.นาแก ไวน์หมากเม่า และโคมไฟไม้ไผ่ 



กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดนครพนม หน้า 12 
 

อ าเภอ รายการผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 
อ.ศรีสงคราม ปลาส้มตัว 
อ.นาหว้า ผ้าไหมพื้นเมือง  เครื่องดนตรีพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากกก 
อ.โพนสวรรค ์ ผ้าฝ้ายลายมุก 
อ.นาทม ปลาตากแห้ง 
อ.วังยาง ผ้าซิ่นทิว 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 

 
ผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

 ระดับ  3 – 5 ดาว  ของจังหวัดนครพนม  ปี  2553 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 

อ าเภอ 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 
ต่ ากว่า 3 

ดาว 
มูลค่า 

การจ าหน่าย (บาท) 
อ.เมืองนครพนม - 3 1 7 67,398,925 
อ.ปลาปาก - 1 3 - 14,929,400 
อ.ท่าอุเทน 1 2 3 7 29,755,051 
อ.บ้านแพง - 2 4 5 34,977,500 
อ.ธาตุพนม 1 4 5 10 76,770,200 
อ.เรณูนคร 2 2 7 5 67,574,792 
อ.นาแก 1 4 - - 58,730,623 
อ.ศรีสงคราม 1 - 8 4 33,341,845 
อ.นาหว้า 1 8 9 3 66,889,060 
อ.โพนสวรรค ์ - - 1 1 6,482,000 
อ.นาทม - - 5 3 5,735,330 
อ.วังยาง - 1 - 4 13,199,300 

รวม 8 30 42 50 475,784,026 
               ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2555) 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 ภูลังกา   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบ้าน
แพง  ห่างจากอ าเภอบ้านแพง 6 กิโลเมตร ภูลังกาเป็นต้น
ก าเนิดของน้ าตกและล าธารใหญ่น้อยหลายสาย ตลอดจน
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มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้นานาชนิดที่สวยงาม การเดินทางจากตัวจังหวัด ใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข  212  (นครพนม-บ้านแพง)  ระยะทาง  92  กิโลเมตร 

 น้ าตกตาดขาม  ต้นล าธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ตั้งอยู่ใจกลางเขต
ป่าสงวนแห่งชาติภูลังกา ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ้านแพง ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 6 กิโลเมตรเป็นล าห้วยไหลมาบรรจบ สภาพโดยรอบบริเวณร่มรื่น
เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว และ พักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีถนนคอนกรีต 
เข้าไปถึงบริเวณน้ าตก การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปภูลังกา 

 น้ าตกตาดโพธิ์ ก าเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ าตกตาดขามห่าง
กันประมาณ  5 กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ที่ตั้งอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอบ้านแพงประมาณ 11 กิโลเมตรเส้นทางเป็นถนนลูกรังใช้ได้ทุก
ฤดูกาล รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงตัวน้ าตกได้ ต้องเดินข้ึนไปใช้เวลาเดินประมาณ
ชั่วโมงเศษ สองข้างทางร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมความงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ าตกได้จากทางหลวงแผ่นดินที่เลียบริมฝั่งแม่น้ าโขง 
         หาดดอนแพง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอบ้านแพงห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 1 ก.ม. อยู่ติด
ริมฝั่งแม่น้ าโขง   ตรงข้ามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นสถานที่ท่ีมีทัศนียภาพสวยงาม 
โดยเฉพาะภูมิทัศน์ช่วงที่มีการปลูกใบยาสูบนับพันไร่ 
  ดานสาวคอย   ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอนาแก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจ
พรรณขึ้นประปราย เมื่อข้ึนถึงลานหินสามารถมองเห็นยอดขององค์พระธาตุพนม รวมทั้งอ่างเก็บน้ าห้วยโทห้วยผัก
ดอกและพ้ืนที่ของอ าเภอนาแกได้เป็นอย่างดี ทั่วพื้นที่มีทิวทัศน์สวยงาม ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้มาจากหนุ่ม
สาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาไปหาของป่าจะนัดหมายคอยกันที่นี่เลยได้ชื่อว่า “ดานสาวคอย” การเดินทางห่างจาก
ตัวอ าเภอนาแกประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรังรถยนต์สามารถข้ึนไปถึงบริเวณดานสาวคอยได้ 

 หาดแห่ เป็นเกาะกลางแม่น้ าโขง อยู่บริเวณบ้านน้ าก่ าใต้ ต าบลน้ า
ก่ า อ าเภอธาตุพนม สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
บ้านเรือนสองฝั่งโขง ในอดีตเริ่มมีผู้คนลงไปท่องเที่ยวพักผ่อนในฤดูร้อน 
ตั้งแต่ปี 2534 แต่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่าง
เป็นทางการเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ในช่วงหลังจากงานพระธาตุพนมของทุกปี 
ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายนหรือจนจบเทศกาลสงกรานต์ 
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในเขตอ าเภอธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัด

ประมาณ  50  กิโลเมตร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าเป็นสมัยเดียวกันกับปราสาทของขอม และ
ได้ท าการบูรณะเรื่อยมา  โดยในปี พ.ศ .2458 วัดพระธาตุพนมได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นเอก ขึ้นเป็น 
“วรมหาวิหาร” ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์
พระธาตุพนม รัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522  และได้ ท าการบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ  ตลอดจนของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นภายในองค์พระธาตุ  บนยอดองค์พระธาตุมีฉัตรทองค า 
น้ าหนักถึง 110  กิโลกรัม   ปัจจุบันองค์พระธาตุพนมมีฐานกว้างด้านละ 12.33  เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง
แลดูสง่างามยิ่งนัก  
    พระธาตุท่าอุเทน  ประดิษฐานอยู่บ้านท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม มีความสูง
จากพ้ืนดินถึงยอด  33 วา   ฐานกว้างด้านละ 6 วา   3 ศอก   พระอาจารย์ศรีทัตถ์ เป็นผู้สร้าง เมื่อ ปี พ .ศ.2455  
พระธาตุท่าอุเทนนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันส าคัญยิ่งองค์หนึ่ง  ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระธาตุของ  
พระอรหันต์  ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า การเดินทางไปนมัสการพระธาตุท่า
อุเทนจากตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทางหมายเลข 212  ไปยังอ าเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ  26  กิโลเมตร 

  พระธาตุเรณูนคร   ประดิษฐานอยู่ ที่วัดพระธาตุเรณูนคร ต าบลเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร สร้างขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2461   โดยอาจารย์เม้า วงษา และ อุปปัชฌาอินทร์ โดยจ าลองมาจากองค์พระธาตุพนม มีความสูง 35  
เมตร  กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า ภายในวัดพระ
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ธาตุเรณูนคร นอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระรูปพระองค์แสน (น้ าหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง  
50 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ) มีพระพุทธลักษณะสวยงาม การเดินทางไปนมัสการพระธาตุเรณูนคร จากตัว
เมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  212  ถึงกิโลเมตร ที่  44  มีทางแยกไปยังอ าเภอเรณูนคร 7 กิโลเมตร   สภาพ
ถนนลาดยางใช้ได้ทุกฤดูกาล รวมระยะทางทั้งสิ้น 51 กิโลเมตร                                                                                                                                                         
   พระธาตุประสิทธิ์  ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า ห่างจากตัวอ าเภอ

เมือง  ประมาณ  98  กิโลเมตร ป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเคารพนับ
ถือมาก  การเดินทางจากตัวเมืองนครพนม ไปตามทางหลวงหมายเลข 212   ผ่านอ าเภอท่าอุเทน ถึงบ้านท่าดอก
แก้วจะมีทางหลวง หมายเลข  2032 แยกซ้ายมือเข้าตัวอ าเภอศรีสงคราม จากอ าเภอศรีสงคราม ไปอ าเภอนาหว้า 
ระยะทาง 26  กิโลเมตร  ถนนลาดยางตามทางหลวงหมายเลข  2132  ถึงบริเวณวัด 
  พระธาตุมหาชัย   ประดิษฐาน  ณ  วัดโฆษิตดาราม  ต าบลมหาชัย  อ าเภอปลาปาก  ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ  40  กิโลเมตร  ไปตามเส้นทางนครพนม - สกลนคร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  22  พระธาตุมหาชัย 
เป็น ปูชนียสถานที่ส าคัญยิ่งแห่งหนึ่ง   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้
เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุมหาชัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2518  
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา  และท่ีวัดโฆษิตดาราม นี้   ยังเป็นที่จ าพรรษาของท่านพระครู
สุนทรธรรมโฆษิต (หลวงปู่ค าพันธ์ โฆสปัญโญ )  พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา  ที่ส าคัญองค์หนึ่ง และเป็นที่เคารพ
นับถือของชาวจังหวัดนครพนม   และชาวอีสานทั่วไปด้วย 

พระธาตุศรีคูณ   เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ าเภอนาแก ห่างจากอ าเภอธาตุพนม ตามทาง
หลวงหมายเลข  212 ประมาณ 27 กิโลเมตร พระธาตุศรีคูณมีลักษณะส่วนบนคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ 
ชั้นที่1  มีสองตอน เป็นรูป 4 เหลี่ยม  ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2   สั้นกว่าพระธาตุพนม 

 วัดมรุกขนคร   ตั้งอยู่ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพระธาตุ
ส าคัญของจังหวัด ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่น
กันข้ึนไปเรื่อยๆ ยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมผู้สร้างคือพระบรมราชา(กู่แก้ว) เจ้าเมือง
เดิมมรุขนครเดิม ช่วงหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตบูร 

 วัดโอกาสศรีบัวบาน  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ มีศาลเจ้าหมื่น รวมทั้งพระติ้ว พระเทียม ซึ่งเป็น
พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครพนม  เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงติด
กับด่านศุลกากรนครพนม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

รอยพระบาทเวินปลา ตั้งอยู่ในล าน้ าโขง ณ บ้านเวินพระบาท ต าบลเวินพระ
บาท อ าเภอท่าอุเทน โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระบาทเวินปลา หางจาก
ฝั่งออกไป  150  เมตร  สถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วังน้ าวน หรือเวิน ”ลักษณะ
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เป็นรอยฝ่าพระบาทเบื้องซ้าย กว้าง 70  เซนติเมตร  ยาว 1.80  เมตร  ตรงกลางมีรูปกงจักร เส้นผ่าศูนย์กลางของ
รูปประมาณ 10 เซนติเมตร ในฤดูฝนน้ าจะท่วมคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนกว่าน้ าจะลดลง ในเดือนกุมภาพันธ์ 
จึงไปนมัสการได้ งานเทศกาลนมัสการ จะตรงกับวันสงกรานต์ของทุกปี การเดินทางจากนครพนม  ไปตามถนน
สายนครพนม-บ้านแพง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10  กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้าน อีก 500  เมตร  

 พระบางวัดไตรภูมิ  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรภูมิ ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปาง
ห้ามสมุทร มีขนาดสูง 80  นิ้ว  แท่นสูง 2.5 นิ้ว   ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยม  สูง 15 นิ้ว  ห่างจากจังหวัดนครพนม  
ประมาณ 26  กิโลเมตร 

 พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เป็น
สถาปัตยกรรมดีเด่นมีลักษณะเป็นแบบตะวันตก ได้รับอิทธิพลใน
รูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศลช่วงสมัยสงครามอินโดจีน มีอายุแก่
มากแล้วแต่ยังรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆไว้ได้อย่างดี ภายใน
จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดนครพนมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รวมถึงประเพณีไหลเรือไฟหนึ่งเดียวของประเทศไทยด้วย 

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เดิมเคยเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) 
มาก่อน  เริ่มสร้างครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2458 ในสมัยที่พระยาพนมนครนุรักษ์ 
(อุ้ย นาครทรรภ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก สร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2462 ลักษณะสถาปัตยกรรม ตัวอาคารใช้แปลนของศาลากลาง 
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะตึกสองชั้นครึ่ง ก่ออิฐถือปูน ไม่เสริมเหล็ก หลังคา
มุงกระเบื้องดินเผา ส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆเป็นไม้ รูปทรงอาคารเป็นแบบตะวันตก 

หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีต
ประธานาธิบดีสาธารัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านโฮจิมินห์ได้เคยเข้า
มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม 
ระหว่างปี พ.ศ.2467-2474 จึงถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่ีมี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการกอบกู้อิสรภาพให้แก่ประเทศเวียดนาม ลักษณะบริเวณบ้านปลูกต้นมะพร้าว ต้น
มะเฟือง หลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้นเดียว ร่มรื่น ในบ้านมีห้อง 2 ห้อง มีเตียงไม้ ชั้นวาง
ของ โต๊ะ เก้าอ้ียาว  
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  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
เรณูนคร เมืองเรณูนครเป็นถิ่นที่อยู่ ของชาวผู้ไทซึ่งยังคงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้อย่างดี   

อาทิ  เช่น   ธรรมเนียมการต้อนรับด้วย การบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ  การฟ้อนร า
ผู้ไท เมืองเรณูนคร ยังมีร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึกต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะบริเวณ วัดพระธาตุเรณูนคร และตลาด
อ าเภอเรณูนคร ตัวอ าเภอเรณูนครมีที่ตั้งห่างจาก
พระธาตุพนม 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัว
จังหวัด ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 51 กิโลเมตร 

 ประเพณีแสกเต้นสาก เป็นประเพณีของชนเผ่าแสกอาศัยอยู่
ในบ้านอาจสามารถ  ต าบลอาจสามารถ ห่างจากตัวเมืองนครพนม   
ประมาณ 4 กิโลเมตร   เป็นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่  เต้นกันเป็น
ประจ าทุกปี ในเดือน 3  ขึ้น 2 ค่ า   การเต้นสากนอกเทศกาลจะต้อง
ท าพิธีขอขมาก่อน โดยใช้หัวหมู เงิน 20 บาท  และเหล้าท าพิธีที่ศาล
เจ้าประจ าหมู่บ้านโดยการเสี่ยงทายใช้ไม้สี ถ้าไม้สีเดียวกันถือว่าเจ้าไม่
อนุญาตการเต้นแสกเต้นสากใช้ไม้ยาวทาสีแดงสลับขาวเรียก  “สาก”   
น าด้วยเสียงกลองจังหวะเร็ว   ผู้เต้นจะซอยเท้าถี่ ๆ  ลงไปตามจังหวะ   
การกระทบไม้ คล้ายกับการเต้นลาวกระทบไม้แต่เร็วกว่ามาก 

  ประเพณีไหลเรือไฟ ในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดของทุกปี จังหวัดนครพนมจะมีการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ  
ซึ่งการไหลเรือไฟถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง  ที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา แต่ครั้งโบราณ 
ประเพณีไหลเรือไฟบางทีเรียกว่าล่องเรือไฟ  ลอยเรือไฟหรือปล่อยเรือไฟ  ซึ่งเป็นลักษณะที่เรือไฟเคลื่อนที่ไปเรื่อย 

ๆ เรือไฟหรือเฮือไฟ  หมายถึง เรือท่ีท าด้วยท่อน
กล้วย  ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่ลอยน้ ามีโครงสร้างเป็น
รูปร่างต่าง ๆ ตามความต้องการ  เมื่อจุดไฟ  เปลว
ไฟจะลุกเป็นรูปร่างตามโครงสร้างนั้น ๆ งาน
ประเพณีไหลเรือไฟ จะมีข้ึนในเทศกาลออกพรรษา 
ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11โดยมีความเชื่อเก่ียวกับ
การบูชา รอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บน ฝั่ง
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แม่น้ านัมมทานที  ในแคว้นทักขิณาบท ประเทศอินเดีย (ปัจจุบันเรียกว่า “แม่น้ าเนรบุททา ”) ตามพุทธประวัติ
กล่าวไว้ว่า  ในครั้งนี้พญานาค ได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์  ไปแสดงธรรม  ในพิภพของนาค  เมื่อเสด็จกลับ
พญานาคทูลขอให้พระองค์ประทับรอยพระบาทไว้ ณ ริมฝั่ง  แม่น้ านัมมทานที  พระองค์จึงได้ประทับรอย พระ
บาทไว้ตามประสงค์ของพญานาค รอยพระบาทที่ทรงประทับไว้นี้  เป็นที่เคารพของเทวดา มนุษย์ ตลอดจนถึงสัตว์
ทั้งหลาย ผู้ที่ต้องการบุญกุศล  ด้วยเหตุนี้การไหลเรือไฟจึงถือว่า เป็น การบูชารอยพระพุทธบาท 
 โซ่ท่ังบ้ัง  เป็นประเพณีของชาวโซ่ (โส้)  ซึ่งเป็นชนเผ่าๆ หนึ่งของจังหวัดนครพนม ชาวโซ่มีภาษา เป็นของ
ตนเอง ลักษณะภาษาคล้ายมอญปนเขมร การเต้นโซ่ทั่งบั้ง เป็นการร าในงานศพ  เพ่ือส่งวิญญาณผู้ตาย ให้ไป               
สุขสบายในชาติหน้า การร ามีท้ังชายและหญิง หมู่บ้านชาวโซ่มีอยู่ที่บ้านโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค์ โดยเดินทางไป
ตามถนนนครพนม – ท่าอุเทน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน - กุสุมาลย์  25 กิโลเมตร  ชนเผ่าโซ่ มีกระจาย
อยู่ในหลายอ าเภอ  อาทิ  ที่อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอศรีสงคราม และอ าเภอนาแก 

  แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน 
สนามกอล์ฟภูกระแต   มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนมรอบอ่างเก็บน้ าภูกระแต เป็นสนามกอล์ฟที่ได้
มาตรฐานแห่งหนึ่ง  มีขนาด 9 หลุม  ธรรมชาติสวยงาม อยู่ห่างจากอ าเภอ
เมืองเพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นสนามกอล์ฟที่สวยงาม
แห่งหนึ่งในภาคอีสาน 

สวนหลวง ร.9 สร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่อง
ในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นสวนสาธารณะที่
สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองนครพนม ตามเส้นทางสายนครพนม - ท่าอุเทน อยู่
ทางด้านทิศเหนือของตัวเมือง 
   

เขื่อนหน้าเมืองนครพนม   เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นสถานที่ส าหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตร
ของแม่น้ าโขง  อันเป็นแน่น้ าสายส าคัญไหลผ่านเมือง   ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม   โดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นทิว
เขาเหนือล าน้ าโขงนั้น เป็นภาพที่หาดูได้  ยากยิ่ง บริเวณเข่ือนหน้า
เมืองนี้   อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงค าม่วน   ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์   นับเป็น
หาดทรายน้ าจืดที่สวยงามมาก โดยจะปรากฏ หาดทรายในฤดูแล้ง 
(ราวเดือนมีนาคม - เมษายน ) บริเวณหาดทรายจะยื่นยาวออกไป
กลางล าน้ าโขง ห่างจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพียง 500 เมตร  หาดทรายแห่งนี้ อยู่ตรงข้ามกับที่ท าการ
แขวงค าม่วน เหมาะอย่างยิ่งส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชม
ความงามของธรรมชาติ 

สวนชมโขง  เป็นสวนสาธารณะที่เทศบาลเมืองนครพนม 
จัดสร้างขึ้นในปี  2545 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ
นันทนาการ พักผ่อนออกก าลังกาย ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัด
แสดงงานประจ าปีต่าง ๆ ของจังหวัด ใช้พ้ืนที่ ของเรือนจ าจังหวัด 
(เดิม ) เป็นสถานที่ก่อสร้าง ภายในสวนยังคงมีอาคาร และ
ห้องคุมขังนักโทษไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าชม รวมถึงการ
ตกแต่งประดับสวนด้วยน้ าพุท่ีสวยงาม  
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บทท่ี 2 
ด้านสังคม 

การศึกษา 
การจัดการศึกษาในระบบของจังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 3 เขตการศึกษา คือ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร)  มี จ านวนสถานศึกษา  81 แห่ง ครู 1,799 

คน และนักเรียน 52,947 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1:25                                 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถม ศึกษานครพนมเขต 1  รับผิดชอบพื้นท่ี 6 อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอ
เมืองนครพนม อ าเภอธาตุพนม  อ าเภอนาแก อ าเภอปลาปาก อ าเภอเรณูนคร และอ าเภอวังยาง     
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2  รับผิดชอบพื้นท่ี 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอศรี
สงคราม อ าเภอบ้านแพง  อ าเภอนาทม อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนาหว้า  

มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจ านวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ อ าเภอนาแก)  จ าแนกจ านวนสถานศึกษาตามสังกัดได้ดังนี้ 

- วิทยาลัยสงฆ์นครพนม(มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร) 
         จ านวน     1 แห่ง  
- สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2  จ านวน  447 แห่ง 
- สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   จ านวน   23 แห่ง 
- สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   จ านวน    4 แห่ง 
- สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   จ านวน    4 แห่ง 
- สังกัดส านักบริหารการศึกษาส่วนท้องถิ่น     จ านวน    8 แห่ง 
- สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)    จ านวน   9 แห่ง 
- สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ      จ านวน   6 แห่ง 
- สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จ านวน   6 แห่ง 

ตาราง : แสดงจ านวนสถานศึกษา ครูและนักเรียน ปี 2553 
อ าเภอ สถานศึกษา(แห่ง/ศูนย์) นักเรียน (คน) ครูผู้สอน(คน) นักเรียน : ครู 

อ าเภอเมืองนครพนม 66 13,610 777 18:1 
อ าเภอปลาปาก 43 6,075 351 17:1 
อ าเภอธาตุพนม 48 7,931 503 16:1 
อ าเภอเรณูนคร 37 4,958 347 14:1 
อ าเภอนาแก 54 8,097 525 15:1 
อ าเภอวังยาง 14 1,656 110 15:1 
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อ าเภอ สถานศึกษา(แห่ง/ศูนย์) นักเรียน (คน) ครูผู้สอน(คน) นักเรียน : ครู 
อ าเภอท่าอุเทน 44 6,557 390 17:1 
อ าเภอนาหว้า 24 6,012 347 17:1 
อ าเภอบ้านแพง 28 4,327 255 17:1 
อ าเภอศรีสงคราม 44 7,907 440 18:1 
อ าเภอโพนสวรรค์ 30 7,501 370 20:1 
อ าเภอนาทม 15 2,546 150 17:1 
รวม 447 77,177 4,565 16:1 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   
มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร               

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ขัดต่อปรัชญาและภารกิจของการศึกษา ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของประเทศ โดยการหลอมรวมกันของสถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม  
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า   วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม โดยเน้น
ปรัชญาด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยได้มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนตามล าดับต่อมา  จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 
จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยนครพนม”  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับเล่มที่ 122               
ตอนที่ 75 ก. ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช 2548 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม   ตั้งอยู่ อ.นาแก มุ่งเน้น
การน าโอกาสทางการศึกษามาสู่ท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้  มีความรับผิดชอบที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนเป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพ่ึงพาตัวเองและเป็นผู้น าทางความคิดแก่ชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้ง
มีจิตวิญญาณและศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี – ปริญญาเอก 

สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

ลักษณะประชากร   จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชน  7  เผ่า ได้แก่ 
ไทยลาว  เผ่าผู้ไท  เผ่าไทยญ้อ(ญ้อ) เผ่าไทยโส้หรือไทยกะ โซ่  เผ่าไทยกะเลิง 
ไทยข่า และเผ่าไทแสก นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามร่วม
อาศัยอยู่  ทุกชนเผ่าและเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ชนเผ่าต่าง 
ๆ มีความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง 
เช่น ชนเผ่าผู้ไท อ าเภอเรณูนคร ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้เป็นอย่างดี  
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ศาสนา  จังหวัดนครพนมมีวัดในพระพุทธศาสนา จ านวน 7 75 วัด 
แบ่งเป็น วัด 3 671 วัด ส านักสงฆ์ 354 วัด และ ที่พักสงฆ์ 250 แห่ง ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา โดยมีถึงร้อยละ 95 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.9 และที่
เหลือเป็นศาสนาอื่น ๆ 

แหล่งวัฒนธรรมที่ส าคัญ    มีศูนย์วัฒนธรรม จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

1) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 
2) ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน 
3) ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอเรณูนคร 
4) ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอธาตุพนม 

 5) ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอนาแก 
 

วัฒนธรรมพื้นบ้าน  (การแสดงและการละเล่น) 
 - ร าศรีโคตรบูรณ์  - ร าหางนกยูง  - ฟ้อนผู้ไทเรณูนคร    - เซิ้งเมืองเว  - ร าเบิ่งโขง   - ร าบายศรี 
 - แสกเต้นสาก   - ร าไทญ้อ         - ร าบูชาพระธาตุพนม   - เซิ้งไหลเรือไฟ 

โบราณสถาน (ที่ข้ึนทะเบียนแล้ว) 
- องค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม 
- เนินดิน วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม 
- ศิลาจารึก วัดต้นเมืองไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 
- ศิลาจารึก วัดบ้านเหล่าหนาด (ร้าง) บ้านหนาด ต าบลบ้านกลาง 
- ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  จังหวัดนครพนมมีประเพณีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน คือ ประเพณีท าบุญตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ อาทิ
ท าบุญเข้ากรรม (เดือนอ้าย )   ท าบุญคูนลาน (เดือนยี่ ) ท าบุญข้าวจี่                 

(เดือนสาม) ท าบุญกด เทศกาลประจ าปี และ   บุญพระเวส (เดือนสี่)  ท าบุญสรงน้ า และงานสงกรานต์  (เดือนห้า)  
เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นสิริมงคลและเพ่ือความสมบูรณ์พูนสุขของท้องถิ่น และ ยังมีการจัดงาน
ประเพณีท่ีส าคัญได้แก่ งานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี งานประเพณีไหลเรือไฟ 
ซึ่งจัดขึ้น ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี เป็นต้น 
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การสาธารณสุขการสาธารณสุข 

 

จังหวัดนครพนมมีสถานพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับต าบล  ประกอบด้วย  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
      - โรงพยาบาลทั่วไป          ขนาด  345 เตียง  จ านวน       1 แห่ง 
      - โรงพยาบาลจิตเวช          ขนาด  120 เตียง  จ านวน       1 แห่ง 
      - โรงพยาบาลชุมชน            ขนาด  120 เตียง  จ านวน      1 แห่ง  
                      ขนาด    60 เตียง  จ านวน      3 แห่ง 
             ขนาด    30 เตียง  จ านวน      6 แห่ง 
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                       จ านวน   152 แห่ง   

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
      - โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ขนาด  10  เตียง  จ านวน       1 แห่ง  

 สถานพยาบาลเอกชน 
      - สาขาเวชกรรม       จ านวน      30 แห่ง 

      - สาขาทันตกรรม       จ านวน       4 แห่ง 
      - สาขาเทคนิคการแพทย์                                                 จ านวน        2  แห่ง  
      - การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1    จ านวน     54 แห่ง 
       - การพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 2    จ านวน       4 แห่ง 

         รวม        94 แห่ง 
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ตารางแสดง: อัตราส่วนต่อประชากรของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
               
รายงานข้อมูลสถานะสุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี 2553 
 คนเกิด 6,779 คน อัตราการเกิด 9.77 ต่อประชากรพันคน 
 คนตาย 4,563 คน อัตราการตาย 6.58 ต่อประชากรพันคน 
 คนเพ่ิม 2,216 คน อัตราเพ่ิม 0.32 ต่อประชากร 100 คน 
 เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ตาย 63 คน อัตราตาย 9.26 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน 
 เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีตาย 87 คน อัตราตาย 1.66 ต่อเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 1,000 คน 
 มารดาตาย 1 คน อัตราตาย 14.75 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 100,000 คน 

สาเหตุการตายของจังหวัดนครพนม 10 อันดับ 
1. เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด  304  คน  อัตรา 43.81  ต่อประชากรแสนคน  
2. การติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ระบุชนิด   217  คน  อัตรา  31:27  ต่อประชากรแสนคน 
3. ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด      159  คน  อัตรา  22:48  ต่อประชากรแสนคน 
4. เบาหวาน       97  คน   อัตรา  13:98  ต่อประชากรแสนคน 
5. เนื้องอกร้ายหลอดลมหรือปอดไม่ระบุต าแห่ง   83  คน   อัตรา  11:96  ต่อประชากรแสนคน 
6. ปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด                        80  คน   อัตรา  11:53  ต่อประชากรแสนคน 
7. เลือดออกในสมองไม่ระบุรายละเอียด        65  คน   อัตรา   9:37  ต่อประชากรแสนคน 
8. เนื้องอกร้ายไม่ระบุต าแห่ง                        61  คน   อัตรา   8:79  ต่อประชากรแสนคน 
9. เนื้องอกร้ายของล าไส้ไม่ระบุว่าเป็นส่วนใด   52  คน   อัตรา   7:49  ต่อประชากรแสนคน 
10. ความผิดปกติของปอดแบบอ่ืน              49  คน   อัตรา    7:06  ต่อประชากรแสนคน 

 
 
 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร อัตราส่วน (ประชากร : บุคลากร) 

แพทย ์ 68 10,250 : 1 
ทันตแพทย์ 33 21,122 : 1 
เภสัชกร 54 12,908 : 1 
พยาบาล (วิชาชีพ,เทคนิค) 800 871 : 1 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (นักวิชาการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานทันตกรรม) 692 1,007 : 1 
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ด้านอาชญากรรม 
สถิติอาชญากรรม ห้วงตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบห้วงตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2554 

ประเภทคดี ห้วง ม.ค.-ธ.ค.2553 ห้วง ม.ค.-ธ.ค.2554 ร้อยละ 
การจับกุม รับแจ้ง 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
รับแจ้ง 
(ราย) 

จับ 
(ราย) 

กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์ 17 13 19 16 84.21 
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 13 9 11 9 
- ปล้น   1 1 
- ชิง(รวม) 1 1 4 4 
- วางเพลิง 3 3 3 2 
กลุ่มที่ 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิตฯ 134 99 111 98 88.29 
- ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 13 9 11 9 
- ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 3 1 2 2 
- ประมาท 2 2 1 1 
- พยายามฆ่า 16 11 22 21 
- ท าร้ายร่างกาย 80 61 52 50 
- ขมขืน 20 15 23 15 
กลุ่มที่ 3 คดีประทุนร้ายต่อทรัพย์ฯ 143 109 132 106 80.30 
-ลักทรัพย์ 115 85 97 80 
-วิ่งราวทรัพย์ 7 7 3 3 
- กรรโชกทรัพย ์   2 1 
-ชิง (เจ็บ)     
-ชิง (ไม่) 1 1 4 4 
- ปล้น   1 1 
-รับของโจร 1 1 2 2 
-ท าเสียทรัพย์ 19 15 23 15 
กลุ่มที่ 4 คดีที่น่าสนใจ 75 50 93 61  
-โจรกรรมรถจักรยายนต์ 22 16 24 20 
- โจรกรรมรถยนต์ (เพิ่มเติม)   1  
- โจรกรรม โค – กระบือ 2 2 2 2 
-ฉ้อโกง 17 11 27 16 
-ยักยอกทรัพย์ 33 21 39 23 
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ประเภทคดี ห้วง ม.ค.-ธ.ค.2553 ห้วง ม.ค.-ธ.ค.2554 ร้อยละ 
การจับกุม รับแจ้ง 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
รับแจ้ง 
(ราย) 

จับ 
(ราย) 

กลุ่มที่ 5 คดีที่รัฐเป็นเสียหาย 2,743 3,442 3,677 4,291 82.87 
- อาวุธปืนธรรมดา 121 130 151 172 
- สงคราม 10 16 8 11 
- ระเบิด     
- การพนันทั่วไป 238 748 159 541 
- สลากกินรวบฯ 171 171 146 146 
- ยาเสพติด 2,203 2,377 3,211 3,419 
- ลามก  2 2  
- บริการ     
- กาว     
- โรงแรม      

                ท่ีมา : ต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม (มกราคม 2555) 
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บทท่ี 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ 
ปี 2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม (Gross Provincial Product: GPP) ณ ราคาประจ าปีมีมูลค่าเพ่ิม

เท่ากับ 29,065 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 38,688 บาท คิดเป็นล าดับที่ 15 ของภาค และล าดับที่ 62 ของประเทศ  
การผลิตโดยรวมขยายตัว ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 3.18  โครงสร้างการผลิตของจังหวัดนครพนม ขึ้นอยู่กับภาค
นอกเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 72.07 ประกอบไปด้วยสาขาท่ีส าคัญได้แก่  สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ คิดเป็นร้อยละ 
17.35  และสาขาการศึกษาร้อยละ 17.53  สาขาการผลิตที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดมากกว่าร้อยละ 15 ประกอบด้วย 3 
สาขา คือ สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 27.46 คิดเป็นมูลค่า 7,980  ล้านบาท  รองลงมาคือสาขาการการศึกษา  ร้อยละ 
17.53 คิดเป็นมูลค่า 5,095 ล้านบาท และสาขาการขายส่ง ขายปลีก  ร้อยละ 17.35  คิดเป็นมูลค่า 5,044 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครพนม ณ ราคาคงที่ ขยายตัว ร้อยละ  3.18  
เป็นผลมาจากการผลิตภาคนอกการเกษตร ขยายตัวร้อยละ  4.28 จากการขยายตัวของสาขาบริหารราชการแผ่นดินฯ  
ร้อยละ 26.58  สาขาก่อสร้าง  ร้อยละ  18.05  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  ร้อยละ  16.56 สาขาการศึกษา  ร้อยละ  
10.88  ตามล าดับ และภาคการเกษตร  หดตัวร้อยละ   1.06 จากการหดตัวของสาขาเกษตรกรรมฯ  ร้อยละ 1.18   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดนครพนม 

ปี พ.ศ. 
มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ 

ราคาประจ าปี (ล้านบาท) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว : 

GPP Per capita (บาท/ปี) 
2546 16,614 23,032 
2547 18,414 25,358 
2548 18,203 24,913 
2549 20,555 28,004 
2550 22,326 30,244 
2551 23,337 31,430 
2552 26,937 36,077 
2553 29,065 38,688 

             

    ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หมายเหตุ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว เป็นการค านวณหาค่าเฉลี่ยโดยการน า GPP ณ ราคาประจ าปี หารด้วยจ านวน
ประชากรในพ้ืนท่ี ค่าเฉลี่ยที่ได้นับเป็นตัวเลขท่ีแสดงศักยภาพในการผลิตของจังหวัดเฉลี่ยต่อประชากร 1 คน มิใช่ตัวเลขท่ีแสดง
ระดับรายได้ที่ประชาชนได้รับจากการประกอบอาชีพโดยตรง 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี รายจังหวัด   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2553 

จังหวัด 
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 

(ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัว 

(บาท) 

การเรียงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 

ล าดับที่ของภาค ล าดับที่ของประเทศ 

ขอนแก่น 155,469 82,211 1 38 
เลย 46,295 70,127 2 50 
นครราชสีมา 172,359 61,136 3 56 
อุดรธาน ี 84,704 52,012 4 60 
มุกดาหาร 16,999 49,416 5 61 
กาฬสินธุ์ 47,781 47,358 6 63 
ชัยภูม ิ 56,221 46,922 7 64 
หนองคาย 43,914 45,049 8 65 
อุบลราชธาน ี 84,044 44,950 9 66 
ร้อยเอ็ด 59,775 43,920 10 67 
มหาสารคาม 42,775 41,593 11 68 
สกลนคร 48,008 41,581 12 69 
บุรีรัมย ์ 66,249 40,114 13 70 
ยโสธร 23,900 38,722 14 71 
นครพนม 29,065 38,688 15 72 
สุรินทร ์ 55,929 38,681 16 73 
หนองบัวล าภ ู 19,675 36,734 17 74 
ศรีสะเกษ 55,643 36,142 18 75 
อ านาจเจริญ 14,348 35,986 19 76 

       

       ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

การเกษตร 
จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่การเกษตร 1,842,822 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.48  มีครัวเรือนทั้งสิ้น 192,029 

ครัวเรือน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร 123,018 ครัวเรือน และมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
สับปะรด มันส าปะหลัง ยาสูบ สินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง สับประรด 
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สินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ข้อมูล  ณ  31 มกราคม 2555 

ชนิดพืช 
พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ก.ก.) 
ผลผลิตรวม

(ตัน) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

เปรียบเทียบ
จากปีก่อน 

+/- (ร้อยละ) 

ราคาเฉลี่ย
ทั้งปี  

(บาท/กก.) 
ข้าวเจ้านาป ี 657,713 209,135 445 292,682 5,853 -32 20 
ข้าวเหนียวนาป ี 753,054 164,564 437 317,638 4,764 +15 15 
ยางพารา 251,451 55,933 239 13,384 1,739 +10 130 
สับปะรด 5,126 5,126 3,798 19,468 136 +.5 7 
มันส าปะหลัง 87,887 87,887 2,939 258,034 774 +61 3 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัด 

การประมง 
นอกจากอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักแล้ว ยังมีอาชีพประมงที่ประชาชนหันมาประกอบอาชีพเพ่ิม

มากขึ้น เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพดังกล่าวประกอบกับทรัพยากรทางแหล่ง
น้ าที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น แม่น้ าโขง ล าน้าสงคราม ล าน้ ายาม ล าน้ าก่ า ล าน้ าอูน เป็นต้น และหน่วยงานทาง
ภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุน เช่น โครงการการเลี้ยงปลาเพาะ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน หลังจาก
หมดช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี 2554 
ล าดับ

ที ่
รายการ หน่วยวัด 

ผลผลิต 
มูลค่า (บาท) 

1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กิโลกรัม 2,900,200 159,500,000 
2 การจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ กิโลกรัม 2,952,000 162,360,000 
3 การเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า ตัว 39,755,000 19,877,500 
ข้อมูล : ส านักงานประมงจังหวัด 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง ปี 2554 

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 
จ านวน
กระชัง 

ผลผลิต 
มูลค่า (บาท) 

ปลาเผาะ ปลานิล 
เกษตรกรอ าเภอเมืองนครพนม 
เกษตรกรอ าเภอธาตุพนม 
เกษตรกรอ าเภอท่าอุเทน 
เกษตรกรอ าเภอนาหว้า 

6,870 708,000 3,488,000 231,570,000 

ข้อมูล : ส านักงานประมงจังหวัด 
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 การปศุสัตว์ 
จังหวัดนครพนมมีครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 57,016 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า 26,614 ไร่ พ้ืนที่ทุ่ง

หญ้าสาธารณะ 115,800.50 ไร่  โดยมีปศุสัตว์ที่ส าคัญคือ โคเนื้อ  121,074 ตัว (โคพ้ืนเมือง 93,064 ตัว, โคพันธุ์
และโคลูกผสม  26,789  ตัว,  โคขุน  1,221  ตัว) กระบือท้ังหมด 62,802 ตัว สุกรทั้งหมด 64,484 ตัว                
(สุกรพื้นเมือง 7,031 ตัว,  สุกรพันธุ์  31,366  ตัว,  สุกรขุน 26,087 ตัว)  และไก่ท้ังหมด 1,185,240 ตัว                  
(ไก่พ้ืนเมือง 941,265 ตัว,  ไก่เนื้อ 34,122 ตัว,   ไก่ไข ่161,788  ตัว,  ไก่เนื้อพันธุ ์592  ตัว ,  ไก่ไข่พันธุ ์47,473  ตัว)  
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รายงานโคเนื้อ แยกตามจ านวนที่เลี้ยงและจ านวนเกษตรกร ปี 2554  (ข้อมูล ณ วันที ่ 1 มกราคม 2554) 
       

   โคเนื้อ 

  โคพื้นเมือง โคพันธุ์และโคลูกผสม โคขุน โคเนื้อทั้งหมด 

อ าเภอ ผู้ เมีย รวม เกษตรกร ผู้ เมีย รวม เกษตรกร จ านวน เกษตรกร รวม เกษตรกร 

  (ตัว) แรกเกิด ตั้งท้อง
แรก 

(ผู้+เมีย) (ครัวเรือน) (ตัว) แรกเกิด ตั้งท้อง
แรก 

(ผู้+เมีย) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) 

    ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว)     ถึงโคสาว ขึ้นไป (ตัว)           

เมืองนครพนม 4,001 10,376 1,891 16,268 3,329 591 1,451 455 2,497 755 198 39 18,963 3,994 

ปลาปาก 2,191 3,635 1,322 7,148 1,283 399 549 300 1,248 286 94 31 8,490 1,518 

ท่าอุเทน 962 1,321 896 3,179 717 301 466 357 1,124 249 31 14 4,334 920 

บ้านแพง 348 898 919 2,165 345 113 234 301 648 111 4 2 2,817 443 

ธาตุพนม 1,991 4,783 2,872 9,646 2,413 734 1,747 1,434 3,915 1,123 166 48 13,727 3,160 

เรณูนคร 3,362 7,072 971 11,405 2,349 923 956 321 2,200 533 178 41 13,783 2,568 

นาแก 2,702 5,248 4,334 12,284 2,923 2,866 3,243 2,558 8,667 2,330 72 20 21,023 4,879 

ศรีสงคราม 3,167 4,344 3,466 10,977 2,041 601 502 262 1,365 316 2 1 12,344 2,202 

นาหว้า 3,128 6,243 1,937 11,308 2,166 300 654 188 1,142 320 34 8 12,484 2,399 

โพนสวรรค์ 830 1,928 452 3,210 668 214 465 233 912 266 99 18 4,221 917 

นาทม 67 64 79 210 33 441 782 1,190 2,413 383 48 9 2,671 412 

วังยาง 1,178 1,752 2,334 5,264 1,075 180 220 258 658 175 295 103 6,217 1,217 

รวม 23,927 47,664 21,473 93,064 19,342 7,663 11,269 7,857 26,789 6,847 1,221 334 121,074 24,629 
 



กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดนครพนม หน้า 32 
 

รายงานกระบือ สุกร แยกตามจ านวนที่เลี้ยงและจ านวนเกษตรกร ปี 2554 
 

       

   กระบือ(ตัว) สุกร(ตัว) 

อ าเภอ ผู้ เมีย รวม พื้นเมือง สุกรพันธุ์ สุกรขุน รวม 

    แรกเกิด ตั้งท้องแรก จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกสุกร เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร 

    กระบือสาว ขึ้นไป (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) 

เมืองนครพนม 2,080 4,711 782 7,573 1,750 942 194 400 5,039 16,141 164 9,840 54 32,362 339 

ปลาปาก 987 1,667 470 3,124 715 1,289 90 245 217 376 87 237 24 2,364 161 

ท่าอุเทน 2,005 2,898 1,748 6,651 1,300 586 112 172 159 323 67 854 30 2,094 177 

บ้านแพง 397 930 978 2,305 420 211 34 26 193 460 56 382 27 1,272 93 

ธาตุพนม 765 1,964 858 3,587 957 947 214 203 471 648 207 4,761 45 7,030 389 

เรณูนคร 1,927 4,219 559 6,705 1,495 586 107 201 252 1,131 95 1,902 27 4,072 201 

นาแก 1,152 2,158 2,065 5,375 1,665 472 112 139 265 545 131 2,420 64 3,841 253 

ศรีสงคราม 3,690 5,083 3,084 11,857 1,701 670 128 283 149 498 102 1,160 43 2,760 236 

นาหว้า 2,434 4,569 1,047 8,050 1,651 729 193 303 477 518 252 3,357 49 5,384 408 

โพนสวรรค์ 1,053 2,218 485 3,756 797 118 33 114 381 421 53 652 23 1,686 81 

นาทม 494 783 1,146 2,423 376 146 4 161 54 164 25 350 21 875 42 

วังยาง 322 483 591 1,396 329 335 29 56 77 104 45 172 16 744 75 

รวม 17,306 31,683 13,813 62,802 13,156 7,031 1,250 2,303 7,734 21,329 1,284 26,087 423 64,484 2,455 
 

 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  (ข้อมูล ณ วันที ่ 1 มกราคม 2554) 
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รายงานไก่  แยกตามจ านวนที่เลี้ยงและจ านวนเกษตรกร ปี 2554 
       

  ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่เนื้อพันธุ ์ ไก่ไข่พันธุ ์ ไก่ทั้งหมด 

อ าเภอ จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร จ านวน เกษตรกร 

 (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) 

เมืองนครพนม 133,004 6,639 22,021 89 155,987 96 82 7 47,300 11 358,394 6,727 

ปลาปาก 62,700 2,861 436 32 35 13 110 3 0 0 63,281 2,890 

ท่าอุเทน 83,510 3,048 549 30 137 9 73 5 2 1 84,271 3,076 

บ้านแพง 45,412 2,471 30 2 2,210 3 0 0 0 0 47,652 2,471 

ธาตุพนม 103,386 4,758 585 38 159 20 17 2 0 0 104,147 4,768 

เรณูนคร 101,175 3,646 1,994 23 292 51 49 7 111 19 103,621 3,659 

นาแก 126,204 6,073 1,809 86 904 62 166 5 10 1 129,093 6,150 

ศรีสงคราม 82,107 4,172 456 23 1,478 14 0 0 0 0 84,041 4,188 

นาหว้า 90,703 5,139 624 54 460 62 66 4 27 3 91,880 5,160 

โพนสวรรค ์ 31,613 1,706 369 43 116 22 29 6 13 3 32,140 1,721 

นาทม 57,065 2,190 185 8 0 0 0 0 0 0 57,250 2,198 

วังยาง 24,386 1,389 5,064 6 10 1 0 0 10 2 29,470 1,395 

รวม 941,265 44,092 34,122 434 161,788 353 592 39 47,473 40 1,185,240 44,403 
 

 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  (ข้อมูล ณ วันที ่ 1 มกราคม 2554) 
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ด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดนครพนม มีจ านวนโรงงานแยกตามหมวด ปี 2554 
ประเภท จ านวน เงินลงทุน จ านวนคนงาน (คน) 

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ (บาท) รวม ชาย หญิง 
1.อุตสาหกรรมการเกษตร 15 281,789,804 209 148 61 
2.อุตสาหกรรมอาหาร 30 622,439,527 570 340 230 
3.อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 20,000,000 9 9 0 
4.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 19,800,000 57 37 20 
5.อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 3 16,710,000 150 31 119 
6.อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 3 4,775,000 31 22 9 
7.อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 32 84,272,500 313 281 32 
8.อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 8 25,271,543 410 410 0 
9.อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 6 8,474,000 29 19 10 
10.อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 1 1,000,000 11 8 3 
11.อุตสาหกรรมเคมี 4 13,110,000 20 15 5 
12.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 0 0 0 0 0 
13.อุตสาหกรรมกรรมยาง 6 300,900,000 167 104 63 
14.อุตสาหกรรมพลาสติก 4 14,840,000 64 23 41 
15.อุตสาหกรรมอโลหะ 51 560,745,500 473 396 77 
16.อุตสาหกรรมโลหะ 1 9,500,000 8 8 0 
17.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 44 176,504,600 273 263 10 
18.อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 15 11,557,150 57 56 1 
19.อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 19,055,000 318 0 318 
20.อุตสาหกรรมขนส่ง 105 329,234,900 437 425 12 
21.อุตสาหกรรมอ่ืนฯ 58 1,050,761,500 1,162 532 630 

รวม 390 3,570,741,024 4,768 3,127 1,641 
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จังหวัดนครพนม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน  390 แห่ง  
ประกอบด้วย  

1. โรงสีข้าว จ านวน 8 แห่ง จ านวนเงินลงทุน 241,737,804 บาท จ านวนคนงาน ชาย 101 คน จ านวน
คนงานหญิง 35 คน รวมคนงานทั้งหมด 136 คน  

2. โรงงานขนาดเล็ก (มีเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท) จ านวน 339 แห่ง จ านวนเงินลงทุน 612,803,849 
บาท จ านวนคนงาน ชาย 2,108 คน จ านวนคนงาน หญิง 475 คน   รวมคนงานทั้งหมด 2,583 คน  

3. โรงงานขนาดกลาง (มีเงินลงทุน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ) จ านวน 34 แห่ง 
จ านวนเงินลงทุน 803,132,260 บาท จ านวนคนงาน ชาย 589 คน จ านวนคนงานหญิง 430 คน รวมคนงานทั้งหมด  
1,019  คน 

4. โรงงานขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท) จ านวน 9 แห่ง จ านวนเงินลงทุน 
1,913,067,111 บาท จ านวน คนงานชาย 329 จ านวนคนงานหญิง 701 คน รวมคนงานทั้งหมด 1,030 คน  มี
อุตสาหกรรมหลัก ที่ประกอบการ 

มากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมขนส่ง จ านวนสถานประกอบการ จ านวน 105 แห่ง มีจ านวนเงินลงทุน 
329,234,900 บาท จ านวนคนงาน แยกชาย 532 คน จ านวนคนงานหญิง 630 คน รวมคนงานทั้งหมด  105 คน 

ด้านแรงงาน 
ข้อมูลด้านแรงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 4 ปี 2554 (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) ส านักงานสถิติจังหวัด

นครพนม ได้ด าเนินการส ารวจภาวการณ์การท างานของประชากร สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดนครพนมมี
ประชากรเฉลี่ยทั้งสิ้น 756,031 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 377,442 คน เพศหญิง 378,589 คน โดยจังหวัด
นครพนมมีประชากรอยู่ในวัยท างาน (15 ปี ขึ้นไป) จ านวน 596,432 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 456,666
คน พบว่าเป็นผู้มีงานท า 448,222 คน ผู้ว่างงาน 4,746 คน ก าลังแรงงานท   ่ฤดูกาล 3,695 คน ในส่วนของผู้ไม่อยู่
ในก าลังแรงงานมีจ านวน 139,766 คน พบว่าเป็นผู้ท างานบ้าน 43,463 คน เรียนหนังสือ 39,011 คน เด็ก คนชรา
ที่ไม่สามารถท างานได้และอ่ืนๆ 57,292 คน 

ส าหรับผู้มีงานท า 448,222 คน พบว่าท างานในภาคเกษตรกรรม 293,840 คน ส่วนผู้ท างานนอกภาค
เกษตรกรรม มีจ านวน 154,382 คน 

โดยปัจจุบันจังหวัดมีอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า จ านวน 164 บาท/วัน และอัตราค่างจ้างข้ันต่ าใหม่ 
ประกาศเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จังหวัดนครพนมมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
จ านวน 229 บาท/วัน 
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ด้านประกันสังคม 
 การประกันสังคมในจังหวัด นครพนม ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2554 มีสถานประกอบการทั้งสิ้น  จ านวน 
1,222 แห่ง ผู้ประกันตนจ านวน  17,485 คน จ านวนการใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจังหวัด นครพนม เมื่อ
พิจารณาตามประเภทของการจ่ายประโยชน์ทดแทน มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนจ านวน  19,605 ครั้ง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 86,502,717.62 บาท 

ด้านการค้าชายแดน 
ภาวะการค้าชายแดนระหว่างไทย  - สปป. ลาว ด้านจังหวัดนครพนม   ปี 2554 (ม.ค.- ธ.ค.) มีมูลค่า

การค้ารวม  6,032.52  ล้านบาท   เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1,348.22  ล้านบาท  หรือร้อยละ 23.62    
   การส่งออก มีมูลค่าทั้งสิ้น 4,602.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 466.25  ล้านบาท หรือร้อยละ 11.26 
มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสินค้าที่ส าคัญ มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มและเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  หมวดเหล็ก  เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
สินค้าหมวดเชื้อเพลิง  หมวดสินค้ากสิกรรม  หมวดเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ   เป็นต้น  

การน าเข้า มีมูลค่าทั้งสิ้น ,429.61ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมูลค่า 881.96 ล้านบาท   หรือร้อยละ 
56.98  เนื่องจากมีการน าเข้าสินค้าเพ่ิมมากข้ึน  
 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่ หมวดสิ่งทอ หมวดสินค้าไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ หมวดเครื่องจักรที่ 
ไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ    หมวดเหล็กและเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  และหมวดวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น    
 ดุลการค้า  ปี 2554 (ม.ค.- ธ.ค.) ไทยมียอดดุลการค้ากับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม มูลค่า 
2,163.10 ล้านบาท   ลดลงจากปีก่อน 415.61 ล้านบาท  หรือร้อยละ 16.06 

มูลค่าการค้าชายแดน  ปี  2554  เทียบกับปี  2553 

เดือน มูลค่าการค้า น าเข้า ส่งออก ดุลการค้า 

  ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553  ปี 2554   ปี 2553  ปี 2554 ปี 2553 
ม.ค. 521.69 448.69 166.66      165.58  354.02      263.12  186.36        96.54 

ก.พ. 416.40 464.02 108.60      101.66  306.69      362.35  198.99      260.68  

มี.ค. 615.66 660.61 223.85      182.16  491.82      488.55  266.96      306.40  

เม.ย. 526.26 360.69 183.68        64.13  343.49      286.66  159.60      212.53  

พ.ค. 654.66 566.23 191.56      100.61  463.10      466.62  261.53      366.01  

มิ.ย. 656.63 426.06 226.03      112.83  530.60      314.24  304.56      201.41  

ก.ค. 611.66 400.62 180.33        93.06  431.45      306.65  251.12      214.58  

ส.ค. 563.52 352.48 193.61      111.26  369.81      241.22  186.09      129.95  

ก.ย. 508.54 483.61 165.65      101.53  342.69      382.18  166.04      280.64  
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เดือน มูลค่าการค้า น าเข้า ส่งออก ดุลการค้า 

  ปี 2554 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2553  ปี 2554   ปี 2553  ปี 2554 ปี 2553 
ต.ค. 468.66 356.30 186.06      120.65  281.61      236.55  94.55      115.69  

พ.ย. 543.39 621.60 206.23      214.90  336.16      406.80  130.93      191.90  

ธ.ค. 634.32 529.86 395.03      159.24  339.28      360.63  -55.65      211.38  

รวม 6,032.52   5,684.30  2,429.61   1,546.65  4,602.81   4,136.56  2,163.10   2,588.81  

       
ตารางการเปลี่ยนแปลงการค้าชายแดน ปี 2554  เทียบกับปี 2554      

ช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม                        
                       หน่วย  : ล้านบาท 

ปี มูลค่าการค้า ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 
2554 6,032.52 4,602.81 2,429.61 2,163.10 
2553 5,684.30 4,136.56 1,546.65 2,588.81 

 การเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) 1348.22 466.25 881.96 -415.61 
ร้อยละ 23.62 11.26 56.98 -16.06 
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จุดผ่อนปรนทางการค้า    
ปี 2554 มูลค่าการค้าผ่านจุดผ่อนปรน มูลค่า 108.08 ล้านบาท มีมูลค่าการค้าลดลงจากปีที่ผ่านมา  

มูลค่า 26.65 หรือร้อยละ 19.68  (ปีที่ผ่านมามีมูลค่า 134.63 ล้านบาท) แยกเป็น  
 -มูลค่าการน าเข้า  4.58  ล้านบาท มีมูลค่าน าเข้าลดลง  2.36  ล้านบาท หรือร้อยละ 43.53  (ปีที่ผ่านมา
มีมูลค่า 34.06 ล้านบาท) 

-มูลค่าการส่งออก  103.51  ล้านบาท มีมูลค่าส่งออกลดลง  24.29  ล้านบาท หรือร้อยละ 19.00 (ปีที่
ผ่านมามีมูลค่า 126.69 ล้านบาท) 
 

การค้าผ่านแดนขาออกและขาเข้าของ  สปป.ลาว  ท่ีผ่านด่านศุลกากรนครพนม 
                             หน่วย: ล้านบาท 

เดือน สินค้าผ่านแดนขาออก สินค้าผ่านแดนขาเข้า 
ปี 2554 ปี 2553 อัตราการ 

 เพิ่ม/ลด   
(%) 
การ

เปลี่ยนแปลง 

ปี 2554 ปี 
2553 

อัตรา
การ  

เพิ่ม/ลด  

(%) 
การ

เปลี่ยนแปลง 
มกราคม 81.55 141.96 -60.42 -42.56 3.60 0.69 3.01 436.64 
กุมภาพันธ์ 36.82 94.60 -56.68 -61.08 39.80 1.96 36.83 1,926.26 
มีนาคม 41.28 49.19 -6.90 -16.06 1.91 4.55 -2.64 -58.01 
เมษายน 61.92 86.88 -15.96 -18.16 9.46 1.95 6.51 384.58 
พฤษภาคม 58.85 52.60 6.16 11.68 24.81 2.26 22.54 993.96 
มิถุนายน 69.58 256.49 -186.91 -62.98 36.29 18.05 19.24 106.60 
กรกฎาคม 21.20 113.98 -92.68 -81.40 33.65 3.26 30.49 936.22 
สิงหาคม 13.01 100.16 -86.16 -86.01 36.91 1.36 35.54 2,586.38 
กันยายน 68.59 58.59 20.01 34.15 15.22 6.13 9.09 148.14 
ตุลาคม 9.32 68.52 -59.20 -86.40 9.31 4.66 4.64 99.18 
พฤศจิกายน 26.64 56.32 -28.56 -50.64 16.86 1.62 15.25 941.22 
ธันวาคม 58.81 32.33 26.48 81.89 11.44 2.46 8.98 364.54 

รวม 568.68 1,113.62 -545.04 -388.66 240.46 48.99 191.48 8,868.60 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 
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สถิติมูลค่าการค้าผ่านจุดผ่อนปรน ด้านจังหวัดนครพนม- สปป.ลาว  ปี 2554   
(เดือนมกราคม-ธันวาคม 2554) 

 

  มูลค่าผ่านจุดผ่อนปรน 

ปี  2554 
มูลค่าการค้า มูลค่าน าเข้า มูลค่าส่งออก 

  

ม.ค. 11,264,626.00  882,666.00  10,381,850.00  

ก.พ. 8,566,506.00  295,406.00  8,262,100.00  

มี.ค. 10,896,530.00  368,680.00  10,518,850.00  

เม.ย. 9,410,456.00  319,926.00  9,090,530.00  

พ.ค. 10,251,188.00  362,138.00  9,869,050.00  

มิ.ย. 10,626,808.00  335,208.00  10,291,600.00  

ก.ค.  8,566,626.00  285,466.00  8,292,160.00  

ส.ค. 8,665,064.00  319,195.00  8,445,869.00  

 ก.ย  8,169,181.00  328,169.00  6,841,002.00  

ต.ค 6,584,180.00  335,980.00  6,248,200.00  

พ.ย. 6,022,225.00  351,235.00  6,660,990.00  

ธ.ค. 6,946,680.00  362,380.00  6,565,300.00  

รวม 108,084,082.00  4,566,561.00  103,506,511.00  

    ที่มา : วิเคราะห์โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือจากที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านแพง ,    
        ธาตุพนม, เมืองนครพนม และท่าอุเทน 
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บทท่ี 4 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การไฟฟ้า 
จังหวัดนครพนมมีผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวน 168,709 ราย มีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น                  

244,424 ล้านยูนิต จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ แยกเป็นรายอ าเภอได้ดังนี้ 

 

ตาราง : จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554) 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ / ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อื่น ๆ 

ยอดรวม 182,290 299,329602.35 163,335,759.00 93,082,674.91 34,461,038.62 8,589,661.73 
เมืองนครพนม 39,277 107,279,768.16 43,287,779.32 44,287,779.32 16,280,593.47 3,503,086.40 
ปลาปาก 12,176 12,368,101.43 9,107,030.68 1,654,275.99 1,578,952,56 27,842.20 
ท่าอุเทน 11,872 16,821,340.88 10,505,606.65 3,607,129.20 1,890,502.31 818,102.72 
บ้านแพง 9,088 18,822,650.85 8,572,770.26 8,507,816.44 1,455,012.08 287,052.07 
ธาตุพนม 22,507 44,443,037.09 23,064,261.70 15,576,338.56 3,998,077.00 1,804,359.83 
เรณูนคร 12,809 16,133,952.16 12,038,167.00 2,030,404.22 1,578,423.11 486,957.83 
นาแก / วังยาง 24,994 32,061,310.26 20,225,894.36 8,476,018.78 2,553,701.38 805,695.74 
ศรีสงคราม 16,250 19,716,307.00 13,885,573.87 3,546,043.58 1,975,532.22 309,157.33 
นาหว้า 11,961 14,114,470,25 9,488,908.94 2,663,122.39 1,442,378.31 520,060.61 
โพนสวรรค ์ 13,027 11,886,933.27 9,046,198.00 1,698,297.10 1,129,192.17 13,246.00 
นาทม 8,329 5,681,731.00 4,053,506.66 1,035,449.33 578,674.01 14,101.00 

 ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม 
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การประปา 
จังหวัดนครพนม มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จ านวน 4  แห่ง  คือ 
1.การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น1)สาขานครพนม  มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุม    เขตอ าเภอเมือง

นครพนม  และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 1  แห่ง ในพื้นที่อ าเภอท่าอุเทน 
         2.การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น1)สาขาธาตุพนม  มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุม  เขตอ าเภอธาตุพนม  
และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 3  แห่ง ในพื้นที่อ าเภอเรณูนคร, อ าเภอนาแก, 
อ าเภอปลาปาก 
         3.การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น 2)สาขาศรีสงคราม  มีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุม เขตอ าเภอศรีสงคราม  
และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 2  แห่ง ในพื้นที่อ าเภอนาหว้า, อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร 
         4.การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น 2)สาขาบ้านแพง  มีพ้ืนที่ในการให้บริการครอบคลุม    เขตอ าเภอบ้านแพง  
และมีเขตจ าหน่ายน้ าในความรับผิดชอบของการประปา อีกจ านวน 1  แห่ง ในพื้นที่อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัด        
บึงกาฬ 

ตารางแสดง: รายละเอียดการใช้น้ า ปี 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) 

รายละเอียด กปภ.สาขา
นครพนม 

กปภ.สาขา
ธาตุพนม 

กปภ.สาขา
ศรีสงคราม 

กปภ.สาขา
บ้านแพง 

รวม 

จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 12,484 9,317 4,596 3,723 30,120 

ก าลังผลิตที่ใช้งาน(ลบ.ม / วัน) 20,400 12,960 6,000 3,120 42,480 

ปริมาณน้ าผลิต (ลบ.ม / เดือน) 337,060 210,354 82,251 62,487 696,152 

ปริมาณน้ าผลิตจ่าย  (ลบ.ม / เดือน) 315,877 200,765 77,051 65,825 659,518 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย  (ลบ.ม / เดือน) 233,130 157,051 60,733 52,627 503,541 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้น 1) สาขานครพนม 
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พลังงาน 
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดนครพนม มียอดจ าหน่ายในปี 2554 มียอดการจ าหน่ายรวมน้ ามัน

ทุกชนิดจ านวน 73,863.48 ลิตร 

ตาราง : ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  
จ าแนกตามชนิดของน้ ามันเชื่อเพลิง พ.ศ. 2552 – 2554 (หน่วย/พันลิตร) 

 
ชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิง 2552 2553 2554 

เบนซิน ออกเทน 91 9,579.00 10,473.00 9,219.00 
เบนซิน ออกเทน 95 31.00 - - 
ดีเซลหมุนเร็ว 28,040.00 30,431.00 41,202.00 
ดีเซลหมุนช้า - - - 
ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 11,024.00 10,628.00 1,074.00 
ดีเซลประมงชายฝั่ง - - - 
น้ ามันเตา 879.00 760.00 794.00 
ก๊าซแอลพีจ ี 13,516.67 10,594.44 12,431.48 
ปาล์มดีเซล - - - 
แก๊สโซฮอล์ 91 3,984.00 4,136.00 5,114.00 
แก๊สโซฮอล์ 95 5,577.00 4,122.00 2,874.00 
E 20 160.00 521.00 1,155.00 
ยอดรวม 72,790.67 71,665.44 73,863.48 

  ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (มกราคม 2555) 

การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดนครพนม สามารถติดต่อได้ 3 ทาง  

ทางบก   
มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ส าหรับใช้เดินทางติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียงได้

สะดวก ดังนี้ 
ระหว่างจังหวัด 

- จังหวัดสกลนคร    ระยะทาง     93      กิโลเมตร  

- จังหวัดอุดรธานี    ระยะทาง    252   กิโลเมตร  

- จังหวัดหนองคาย ระยะทาง    303   กิโลเมตร  
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- จังหวัดบึงกาฬ         ระยะทาง          158    กิโลเมตร 

- จังหวัดมุกดาหาร  ระยะทาง    104   กิโลเมตร  

- จังหวัดอ านาจเจริญ   ระยะทาง    192   กิโลเมตร  

- จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทาง    271     กิโลเมตร  
  ระหว่างอ าเภอ 

- อ าเภอท่าอุเทน ระยะทาง     27     กิโลเมตร 

- อ าเภอปลาปาก ระยะทาง      44      กิโลเมต 

- อ าเภอโพนสวรรค์   ระยะทาง     45      กิโลเมตร 

- อ าเภอเรณูนคร ระยะทาง     51      กิโลเมตร 

- อ าเภอธาตุพนม ระยะทาง      52     กิโลเมตร 

- อ าเภอศรีสงคราม ระยะทาง      67     กิโลเมตร 

- อ าเภอนาแก    ระยะทาง      78     กิโลเมตร                                

- อ าเภอนาทม    ระยะทาง       86    กิโลเมตร 

- อ าเภอบ้านแพง  ระยะทาง       93    กิโลเมตร 

- อ าเภอนาหว้า  ระยะทาง       95   กิโลเมตร 

- อ าเภอวังยาง     ระยะทาง       71   กิโลเมตร 

    ทางอากาศ 
มีสนามบินส าหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้า อยู่ห่างจากจังหวัด 15 กิโลเมตร                

ตามเส้นทาง นครพนม – สกลนคร 

    ทางน้ า   
มีเรือยนต์ข้ามฟากระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ด่านศุลกากร

นครพนม และจุดผ่อนปรนทั้ง 4 แห่งที่มีเขตพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขงและสปป.ลาว ได้แก่ 
- บ้านดอนแพง อ.บ้านแพง - บ้านบุ่งกลาง เมืองปากกระดิ่ง  สปป.ลาว 

        - บ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน – บ้านหินบูร  เมืองหินบูร สปป.ลาว 
        - บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม - บ้านปากเซบั้งไฟ เมืองหนองบก สปป.ลาว 
        - บ้านหนาดท่า อ.เมือง  – บ้านปากเป่ง  เมืองท่าแขก สปป.ลาว 
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บทท่ี 5 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรป่าไม้ 

จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ  695,397 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม     
ความสูงของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 140 เมตร โดยเขตพ้ืนที่ทางตอนเหนือจะมีลักษณะเป็น
เนินสูงและท่ีดอน มีป่าไม้สลับกับที่ราบ ส่วนทางตอนใต้บริเวณใกล้ แม่น้ าโขงจะเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางทิศตะวันตก
จะมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง แยกพ้ืนที่ป่าแต่ละประเภทได้ดังนี้  

- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  12  ป่า มีเนื้อที่รวม  565,360.50  ไร่      
- พ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์อื่น (มอบ สปก.) 294,315.41 ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวน  271,045.09  ไร่   ดังนี้ 

 
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 

 
บริเวณ 
(อ าเภอ) 

พื้นที่ตาม
กฎกระทรวง 

(ไร่) 

พื้นที่มอบให้ 
ส.ป.ก.  (ไร่) 

พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ

คงเหลือ(ไร่) 
ป่าสักพุ่มแก นาแก 162 - - 
ป่าสักหนองห้าง นาแก 100 - - 
ป่าภูลังกา บ้านแพง 44,031 17,253.29 26,777.71 
ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 เมืองและโพนสวรรค์ 67,917 61,104.62 6,812.38 
ป่าห้วยศรีคูณ นาแก 16,875 3,550 13,325 
ป่าหนองบัวโค้ง นาแก 13,043 13,043 - 
ป่าดงเชียงยืน ท่าอุเทน 11,950 11,918 32 
ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก เมืองและปลาปาก 63,750 - 63,750 
ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม ศรีสงคราม ,ท่าอุเทน,โพนสวรรค์ 131,850 125,989 5,861 
ป่าดงเมา บ้านแพง,นาทม 65,000 49,157.25 15,842.75 
ป่าดงหม ู ธาตุพนม 24,117 12,300.25 11,816.75 
ป่าดงเซกาแปลงที่  2 โพนสวรรค์ ,ท่าอุเทน, เมือง 126,565 - 126,565 

รวม 565,360.50 294,315.41 271,045.09 
ข้อมูล : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
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- พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ประเภทอ่ืนๆ ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดง: ประเภทป่าอนุรักษ์ 
ประเภทป่าอนุรักษ์ จ านวน (ไร่ ) 

1. อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง 
    - อุทยานแห่งชาติภูผายล 

66,112.5 

2. วนอุทยาน   - แห่ง - 
3. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า   - แห่ง - 
4. สวนรุกชาติ   1 แห่ง 
    - สวนรุกชาติวังปอกพาน 

 
174 

5.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในพระราชด าร ิ 63,750 
6. อุทยานแห่งชาติภูลังกา  17,253.29 

รวม 147,289.79 
 

ข้อมูล : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
หมายเหตุ ป่าสงวนแห่งชาติภูลังกา ส.ป.ก. ได้ส ารวจพ้ืนท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ เนื้อท่ี  17,253.29  ไร่แก่ราษฎรผู้ถือครองท ากินตาม
บัญชา ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ) 

 

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน   
กลุ่มชุดที่ดิน จากข้อมูลการส ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า จังหวัดนครพนมพบดิน 

ทั้งหมด 25 กลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 3,094,328 ไร่ หรือร้อยละ 89.80 ของเนื้อที่ทั้งหมด  โดยแยกเป็น
ประเภทของกลุ่มชุดดินเดี่ยว 39 หน่วย  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน 5 หน่วย และเป็นหน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด  
7 หน่วย 

 สภาพการใช้ท่ีดิน จังหวัดนครพนม ปี 2553 
ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 147,234 4.26 
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 147,234 4.26 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,115,538 61.40 
1.นาข้าว 1,690,146 49.06 
2.พืชไร่ 49,887 1.45 
3.ไม้ยืนต้น 357,481 10.38 
4.ไม้ผล 14,088 0.40 
5.พืชสวน 1,185 0.03 
6.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,427 0.04 
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7.สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1,324 0.04 
พ้ืนที่ป่าไม้ 794,516 23.06 
1.ป่าสมบูรณ์ 701,631 20.36 
2.ป่าเสื่อมโทรม 92,885 2.70 
พ้ืนที่แหล่งน้ า 174,355 5.07 
1.พื้นที่แหล่งน้ า 174,355 5.07 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 213,774 6.21 
1.พื้นที่อ่ืนๆ 204,238 5.93 
2.พื้นที่ลุ่ม 9,536 0.28 

รวมท้ังหมด 3,445,417 100.00 
ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินท่ี 1 ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

  ทรัพยากรดินที่มีปัญหาต่อเกษตรกร  
ประเภท/สภาพปัญหา  เนื้อที(่ไร่ )  
ดินเค็ม 
    - ดินเค็มที่พบในช้ันดานเกลือ 

 
1,793 

ดินทราย 
    - ดินทรายในพ้ืนท่ีลุ่ม 
    - ดินทรายในพ้ืนท่ีดินที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย ์

 
84,243 
9,140 

ดินตื้น 
    - ดินตื้นในพ้ืนท่ีลุ่มถึงลูกรังหรือก้อนกรวด 
    - ดินตื้นในพ้ืนท่ีดินถึงขั้นลูกรังก้อนกรวดหรือเศษหิน 

 
472,411 
820,910 

พื้นที่ลดชันเชิงซ้อน 
    - พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 

 
46,553 

ทรัพยากรดินอื่น ๆ 
    - ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในที่ลุ่ม 
    - ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดพบในที่ดอน 
    - ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างพบในท่ีลุ่ม 
    - ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างพบในท่ีดิน 

 
1,033,659 

596,893 
158,605 
55,298 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 195,912 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 3,445,417 

              ที่มา : ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน    กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ทรัพยากรธรณี 
ลักษณะทางธรณี   โครงสร้างทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ โดยทั่วไปประกอบด้วยหินชั้นหรือตะกอนของหิน

ชุดหรือ หินตะกอนที่เกิดการสะสมตัวในมหายุคซีโนโซอิค สภาพธรณีสัณฐาน แบ่งออกได้เป็นสภาพสันดินริมน้ า
เก่าและที่ราบน้ าท่วมถึงกับสภาพลานตะพักน้ า ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่สูงกว่าที่ราบน้ าท่วมถึง วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นทั้งดิน
ที่เกิดจากน้ าพัดพามา ทับถมทั้งเก่าและใหม่ ส่วนใหญ่ค่อนข้างใหม่ ลักษณะตะกอนเป็นดินทราย ดินทรายแห้ง ดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้งและดินเหนียวทับถมลักษณะทั่วไปเหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่
จะแปลกแตกต่างอยู่บ้างเนื่องจากเป็นที่ราบสูงและเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ าโขง 

โครงสร้างของดิน ประกอบด้วย 
ชั้นที่ 1 ดินชั้นบนเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย หนาประมาณ 1 เมตร บางแห่งหน้าดิน ชั้นนี้จะ

เป็นแอ่งลึกลงไปเนื่องจากอาจจะเคยเป็นแอ่งน้ าท่ีตื้นเขิน แต่บางแห่งดินชั้นที่ 2 โผล่ขึ้นมา เป็นบริเวณกว้างเป็นดิน
ผสมหินลูกรังหรือเป็นหินลูกรังหรือตะกอนหิน ซึ่งเป็นตะกอน ของหินหรือชุดดิน 

ชั้นที่ 2  ของโครงสร้างพ้ืนดิน ลึกลงไปจะเป็นหินลูกรังหนาประมาณ 1-2 เมตร หลายแห่งเป็น
ลูกรังชั้นดี และบางแห่งเป็นกรวดแม่น้ าหรือตะกอนของหินหนาประมาณ 1-2 เมตร เช่นเดียวกัน อาจจะเคยเป็น
ทางน้ าหรือแอ่งน้ ามาก่อนเช่น ในบางส่วนของ อ าเภอบ้านแพง ท่าอุเทน อ าเภอเมืองและอ าเภอธาตุพนม หินกรวด
จะเห็นได้ชัดเจนในแม่น้ าโขง ดินชั้นนี้มีประโยชน์มากในการน าหินกรวดดินลูกรังไปสร้างถนน ถมที่ เป็นสินค้าที่
ขายได้ดีในทางเศรษฐกิจ 

ชั้นที่ 3 ถัดจากกดินชั้นที่ 2 ลงไปอีก จะเป็นดินแดงหรือทรายแดงอัดแน่น มีความหนามากตั้งแต่
ประมาณ 10 เมตร ถึง 60 เมตรหรือมากกว่า ยกเว้นทางตอนเหนือของจังหวัดจะเป็นเขตพ้ืนที่ภูเขาหินทรายหรือ
หน่วยหินโคกกรวด 

  ชั้นที่ 4  ถัดลงไปอีกจะเป็นหินดาน หินทราย หรือหินเกลือ ตามโครงสร้างทั่วไปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินชั้นนี้ จะไม่ค่อยได้พบหรือน ามาใช้ประโยชน์อะไรในสภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน  

ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรแหล่งน้ า แม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดนครพนม ได้แก่  
แม่น้ าสายหลักและแม่น้ าสายรอง 
           แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ 

- แม่น้ าโขง     เป็นแม่น้ าที่มีความลึกและยาวมาก เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยถือเอาร่องน้ าลึกเป็นแนวเขต 

- ล าน้ าสงคราม ต้นก าเนิดในท้องที่อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านท้องที่อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผ่านอ าเภอศรีสงคราม และไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 
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   - ล าน้ ายาม   ต้นก าเนิดในท้องที่จังหวัดสกลนครไหลผ่านท้องที่ อ าเภอศรีสงครามมาบรรจบ   
ล าน้ าสงครามที่บ้านปากยาม ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม 

แม่น้ าสายรอง ได้แก่ 
    - ล าน้ าก่ า  ต้นก าเนิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร ไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีต าบลน้ าก่ าอ าเภอธาตุพนม 
  - ล าน้ าอูน   ต้นก าเนิดในท้องที่จังหวัดสกลนคร เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอท่าอุเทนกับ
อ าเภอศรีสงคราม 

- ลุ่มน้ า จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงส่วนที่ 7 ประกอบด้วยแม่น้ าสงคราม
ตอนล่าง ห้วยฮี้ ห้วยน้ ายาม ห้วยน้ าอูน  ห้วยทวย  แม่น้ าโขงส่วนที่ 8 ประกอบด้วย น้ าพุง ห้วยน้ าก่ า แม่น้ าโขง
ส่วนที่ 9 ห้วยบางทราย 

ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง-เล็ก-อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการชลประทานนครพนม ส านักชลประทานที่ 7 

ชื่ออ่างเก็บน้ า ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) ครอบคลุมพื้นที่(ไร่ ) หมายเหตุ 
1.โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ า (6 แห่ง) 23.850 34,925 

 
 

2. โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (15 แห่ง) 

27.045 201,521  

3.โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก (198 แห่ง) 57.552 83,860  
รวม 108.447 320,306  

ข้อมูล: โครงการชลประทานนครพนม ส านักชลประทานที่ 7 
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บทท่ี 6 
ด้านความมั่นคง 

 จังหวัดนครพนมติดกับแขวงค าม่วน สปป.ลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนมีความยาวถึง 174 
กิโลเมตร มีอ าเภอชายแดน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอเมือง และอ าเภอธาตุพนม  
จากสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว ถือได้ว่าเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เนื่องจากเป็นช่องทางในการ
เชื่อมโยงทางการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน แต่ในขณะเดียวกันการมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว ที่มี
ระดับการพัฒนาและความเจริญน้อยกว่า กลับเป็นปัจจัยเสริม ให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ปัญหาการลักลอบหนีศุลกากร ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น 

การด าเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดนครพนม ได้จัดตั้ง ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครพนม เรียกโดย ย่อว่า 

ศพส.จ.นครพนม โดยยึดหลักการด าเนินงานตามนโยบายฯยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามกลยุทธ์ 
7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ซึ่งการด าเนินงานตามแผนงานทั้ง 7 แผนดังกล่าว ประกอบด้วย 

แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) 
แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) 
แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (Supply) 
แผนที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แผนที่ 6 การสกัดก้ันยาเสพติด 
แผนที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครพนม ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2554 – 22 มกราคม 2555) 

แผนยุทธศาสตร์/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน หน่วยนับ 

แผน ๑ แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
๑. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
๒. การเสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งลดปัญหายาเสพติด 
๓. การพัฒนาผู้น าชุมชน-ท้องถิ่น จัดการปัญหายาเสพติด 
๔. การจัดตั้งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดภาคชุมชน 

๑๔๐ 
 

๖๐ 
- 
๑ 

ครั้ง 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
คน 
แห่ง 
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๕. การจัดตั้งกลุ่มผู้น าพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
    เพื่อการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๔๐ 
 

๒๐ 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

แห่ง 
แผน ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (Demand) 
๑. การรณรงค์ และชักชวนให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษา 
    - ระบบสมัครใจ 
    - ระบบบังคับบ าบัด 
    - ระบบต้องโทษ 
๒. การจัดท าค่ายฟ้ืนฟู ๑ ค่าย ๑ อ าเภอ 
๓. จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด ๑ จังหวัด ๑ ศูนย ์
๔. ชุดวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑ อ าเภอ ๑ ชุดปฏิบัติการ 

 
๒๘๘ 
๑๖๗ 
๖๙ 
๑๒ 
๑ 

๑๓ 
๑๖๕ 

 
คน 
คน 
คน 
ค่าย 
ศูนย์ 
ชุด 
คน 

แผน ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) 
๑. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
๒. การป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๓. การจัดระเบียบสังคมและแก้ไขกลุ่มเสี่ยง 
    ๓.๑ การขจัดปัจจัยเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา 
          ๑) สถานบันเทิง/สถานบริการ/สถานประกอบการ 
              -ออกตรวจ 
              -มาตรการทางสังคม 
              -ด าเนินการตามกฎหมาย 
     ๓.๒ หอพัก/ที่พักเชิงอาศัยเชิงพาณิชย ์
             -ออกตรวจ 
            -มาตรการทางสังคม 
            -ด าเนินการตามกฎหมาย 

๑๐ 
๑๐ 
๑ 
 
 

๒๔ 
- 
- 
 

๖ 
- 
- 

แห่ง 
แห่ง 
ครั้ง 

 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

     ๓.๓ โต๊ะสนุ๊ก/ร้านค้าแอบแฝง/ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ต 
             -ออกตรวจ 
            -มาตรการทางสังคม 
            -ด าเนินการตามกฎหมาย 
     ๓.๔ แหล่งมั่วสุม/พื้นที่มั่วสุมอื่น ๆ  
            -ออกตรวจ 
            -มาตรการทางสังคม 
            -ด าเนินการตามกฎหมาย 
๔. การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน (ลานดนตรี/ลานกีฬา/ 

 
๖๐ 
- 
- 
 

๑๒๐ 
- 
- 

๑๕๐ 

 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
คน 
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   ถนนคนเดิน ฯลฯ)  
แผน ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
๑. การจับกุมนักค้ารายส าคัญ 
๒. การจับกุมนักค้าตามหมายจับ 
๓. การยึดอายัดทรัพย์สิน 
    - จ านวนคดี 
    - มูลค่าทรัพย์สิน 
๔. การจับกุมคดียาเสพติด ดังนี ้
    - จ านวนคดี 
    - จ านวนผู้ต้องหา 
๔.๑ ของกลาง  แยกได้ ดังนี ้
      ๑) กัญชาแห้ง 
      ๒) ยาบ้า 
      ๓) สารระเหย 
      ๔) พืชกระท่อม 
      ๕) กัญชาสด 
      ๖) ไอซ์ 
๔.๒ แยกประเภทข้อกล่าวหา  ดังนี ้
     ๑) ข้อกล่าวหาผู้ผลิต 
     ๒) ข้อกล่าวหาน าเข้า 
     ๓) ข้อกล่าวหาส่งออก 
     ๔) ข้อกล่าวหามีไว้เพื่อจ าหน่าย 
     ๕) ข้อกล่าวหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
     ๖) ข้อกล่าวหาครอบครอง 
     ๗) ข้อกล่าวหาครอบครองเพ่ือเสพ 

๑๗๐ 
๘ 
 

๓๕ 
๑,๕๕๙,๕๐๐ 

 
๑,๖๙๙ 
๑,๗๗๐ 

 
๒๘๓,๘๑๐ 
๒๕๕,๐๔๐ 

- 
- 

๙๑ 
๗๐.๕ 

 
- 

๓๒ 
- 

๗๓ 
๑๒๑ 
๑๗๐ 

๑,๓๖๙ 

ราย 
คด ี
 

ราย 
บาท 

 
คด ี
คน 
 

กรัม 
เม็ด 

มิลลิกรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

แผน ๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑. การประชุมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑ ครั้ง 

แผน ๖ แผนสกัดกั้นการน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 
๑. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
    ๑.๑ จ านวนคด ี
    ๑.๒ จ านวนผู้ต้องหา 
    ๑.๓ ปริมาณของกลาง ดังนี ้
          - ยาบ้า 

 
๑๒ 
๑๗ 

 
๓๒,๒๕๕ 

 
คด ี
คน 
 

เม็ด 
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๒. การปิดล้อม/ตรวจค้นจับกุมยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน 
    ๒.๑ จ านวนหมู่บ้าน 
    ๒.๒ จับกุมผู้ต้องหา 
          - จ านวนคดี 
          - จ านวนผู้ต้องหา  
     ๒.๓ ของกลางยาเสพติด 
          - ยาบ้า 

 
๑ 
 

๑ 
๒ 
 

๑๑,๖๐๐ 

 
ครั้ง 

 
คด ี
คน 
 

กรัม 
แผน ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
๑. ประชุม ศพส.จ. 
๒. ประชุมโต๊ะข่าว 
๓. การใช้จ่ายงบประมาณ 

๓ 
๑ 

๒,๑๕๓,๐๐ 

ครั้ง 
ครั้ง 
บาท 

 

ปัญหาการลักลอบหนีภาษีสินค้าศุลกากร 
ปัญหาการลักลอบหนีศุลกากรในเขตจังหวัดนครพนม  

๑.สภาพพ้ืนที่ของด่านฯเป็นแนวชายแดนล าน้ าโขงมีระยะทางยาว 1๗๔ กิโลเมตร ท าให้ยากกับ
การป้องกัน และปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ประกอบกับบางพ้ืนที่มีการใช้อาวุธในการลักลอบยาเสพติดท า
ให้การท างานของศุลกากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาท าหน้าที่ดูแลและแจ้งข้อมูล
การจับกุม 

2. ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ประกอบการกับมีจุดผ่อนปรนถึง ๔ แห่ง และเปิดท างานพร้อมกัน 
๓ แห่ง คือ ธาตุพนม ท่าอุเทน และบ้านแพง  ท าให้มีความจ าเป็นต้องสลับสถานที่การไปปฏิบัติงานและอาศัย
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น อ าเภอ ทหาร ต ารวจ เป็นผู้ก ากับดูแลบริเวณพ้ืนที่จุดผ่อนปรน ซึ่งในบางพ้ืนที่จะมีปัญหา 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ไม่มีความรู้ในงานศุลกากรพอเพียงต่อการท างาน  

แนวทางแก้ไข 

  ๑. จังหวัดนครพนม มีการสนธิก าลังในเรื่องความสงบเรียบร้อยและความม่ังคงตามแนวล าน้ าโขง
อยู่แล้วด่านฯจึงได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวให้ท าหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร
และหน่วยงานของกรมการปกครอง  ช่วยก ากับดูแลผู้ท าการค้าบริเวณจุดผ่อนปรน  

  ๒. ส านักงานภาคมีโครงการแสวงหาความร่วมมือภาคประชาชน ในการควบคุมทางศุลกากร โดย
มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของผู้กระท าความผิด  
 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด่านศุลกากรนครพนม สามารถจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรได้ 
จ านวน  70  คดี คิดเป็นมูลค่า 6,912,407.89 ล้านบาท โดยเป็นการจับกุมคดียาเสพติดลักลอบน้าเข้าได้  4  คด ี
มูลค่า 973,784.00 ล้านบาท 
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