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ค าน า 
 
  รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 จัดท าขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางสังคมภายในจังหวัดนครพนม และสนับสนุนภารกิจหลักในด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคม 
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้น และก าหนดทิศทางการพัฒนา
จังหวัดตลอดจนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ของจังหวัด รวมถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นท่ี โดยน าข้อมูลสถานการณ์
ทางสังคม จ านวน 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไประดับจังหวัดและข้อมูลประชากรของจังหวัด ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมตามมิติความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ (รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
และส่วนท่ี 3 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย (รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีท างานด้านสังคม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายในจังหวัด จ านวน 96 แห่ง ด าเนินการส ารวจสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม 
เป็นผลให้สามารถทราบประเด็นปัญหาและกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการท่ีจะน าไป
บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   
ซึ่งข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมฉบับนี้ จะน าไปสู่การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม      
กับแต่ละพื้นท่ี โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดนครพนม ท้ังนี้เพื่อให้
ประชาชนภายในจังหวัด มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้องทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดท ารายงาน
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์ทางสังคม 
ปี 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจท่ัวไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 โดยส านักงานพัฒนาสังคม         
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดนครพนม      
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 96 แห่ง จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางสังคม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลเชิงพื้นท่ีในจังหวัดนครพนม         
โดยจังหวัดนครพนมมีประชากร จ านวน 719,136 คน แบ่งเป็นชาย 358,720 คน และหญิง 360,416 คน  มีจ านวน
ครัวเรือน 227,396 ครัวเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 99 ต าบล 1,153 หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวน 104 แห่ง ชุมชนผู้มีรายได้น้อย จ านวน 257 ครัวเรือน 

  ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดนครพนม พบว่าสถานการณ์ทางสังคมท่ีน่าห่วงใย   
ของจังหวัดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้สิน/ติดการพนัน และปัญหาครอบครัว       
(หย่าร้าง/แหว่งกลาง/พ่อแม่เล้ียงเด่ียวฯ) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ได้แก่ สูบบุหรี่ และติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีจ านวน 730 คน คดีอาชญากรรมท่ีมีเด็ก
เป็นผู้กระท า มีจ านวน 36 คดี เด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดมีจ านวน 25,962 คน ไม่พบเด็ก  
ท่ีถูกท้ิงในท่ีสาธารณะ และมีเด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวน 169 คน กลุ่มเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี)   
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ได้แก่ สูบบุหรี่ ติดเกมส์ และติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 2,958 คน กลุ่มวัยแรงงาน 
(อายุต้ังแต่ 25 - 60 ป)ี มีผู้ท าการขอทาน จ านวน 2 คน กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง/ติดบ้าน 
จ านวน 2,373 คน และผู้ท าการขอทาน จ านวน 1 คน กลุ่มคนพิการในจังหวัดนครพนม มีจ านวน 23,386 คน 
โดยพิการประเภทการเคล่ือนไหวหรือร่างกายมากท่ีสุด กลุ่มคนไร้ท่ีพึ่ง/ผู้แสดงความสามารถ พบคนไร้ท่ีพึ่ง 
จ านวน 45 คน และมีผู้แสดงความสามารถท่ีมีบัตร จ านวน 99 คน สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม        
มีจ านวน 7,123 คน ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มีจ านวน 199,445 คน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  มีจ านวน 3,630 คน และครอบครัว  ท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ี
จัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 10 ต าบล มีจ านวน 10,879 ครอบครัว 

  การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐท่ีจัดให้ มีต้ังแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต และมีการเพิ่มสวัสดิการ
หลายประเภท เพื่อเยียวยาหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ครอบครัวยากจน) เงินเบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และการช่วยเหลือในรูปแบบสวัสดิการอื่น ท้ังเชิงป้องกันและแก้ไข เช่น การส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุมชน สภาเด็กและเยาวชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (อพม.) เป็นต้น  
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 โดยสรุป ประเด็นท้ังหมดนั้นมีความท้าทายต่อทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องน าข้อมูล
สถานการณ์ทางสังคมดังกล่าวกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อน าไปก าหนดแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยหน่วยงานภาครัฐ ท้ังระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และในระดับชุมชน ให้การสนับสนุนเพื่อลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคมของจังหวัดนครพนม โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ต่อไป 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม   

การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพความมั่นคงในชีวิต สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน เป็นกระทรวงหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี         
การแก้ไขปัญหาสังคมจึงเป็นภารกิจท่ีส าคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการท่ี
จะขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน  
ว่าผู้ท่ีอยู่ในภาวะยากล าบากและได้รับผลกระทบทางสังคม จะสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการคุ้มครองทางสังคม  
โดยภารกิจดังกล่าวได้ถ่ายทอดไปสู่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ซึ่งเป็นตัวแทน     
ของกระทรวงในระดับภูมิภาค มีอ านาจหน้าท่ีในการวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เพื่อก าหนดนโยบายด้านสังคมในระดับจังหวัด เสนอแนะแนวทางแก้ไข ส่งเสริม ประสานงาน และด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรเครือข่าย ท้ังภาครัฐและเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยจัดท าแผนงาน/โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จึงได้จัดท ารายงานสถานการณ์
ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 และจัดท ารูปเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน 
ข้อมูลส่วนท่ี 1 บูรณาการการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ กับหน่วยงานด้านสังคมในจังหวัด และส่วนท่ี 2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ระดับพื้นท่ี เพื่อน าเสนอสถานการณ์ปัญหาและประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นท่ี โดยมีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ   
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในจังหวัดนครพน เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลด้านสังคมในการก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาสังคม การช่วยเหลือ แก้ไข และพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อให้มีข้อมูลทางสังคมระดับจังหวัดท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้น  
 2)  เพื่อให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดแผนงานเพื่อ
คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้น 
 3)  เพื่อให้หน่วยงานระดับกระทรวงน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม 
และก าหนดนโยบาย และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในภาพรวมต่อไป 
 
 

2. ประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มประชากรในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

จ านวน 96 แห่ง ภายในจังหวัดนครพนม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1)  อ าเภอเมือง    จ านวน 14 แห่ง 
  2)  อ าเภอนาแก   จ านวน 11 แห่ง 
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  3)  อ าเภอธาตุพนม  จ านวน 10 แห่ง  
  4)  อ าเภอศรีสงคราม จ านวน  9 แห่ง 
  5)  อ าเภอปลาปาก จ านวน  8 แห่ง 
  6)  อ าเภอเรณูนคร จ านวน  8 แห่ง 
  7)  อ าเภอท่าอุเทน จ านวน  9 แห่ง 
  8)  อ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน  8 แห่ง 
  9)  อ าเภอนาหว้า จ านวน  6 แห่ง 
           10) อ าเภอบ้านแพง จ านวน  6 แห่ง 
          11) อ าเภอนาทม  จ านวน  3 แห่ง 
           12) อ าเภอวังยาง  จ านวน  3 แห่ง 

 ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม ส านักงานคลังจังหวัดนครพนม ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครพนม ส านักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดนครพนม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
นครพนม  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สถานีต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม การประปา     
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดนครพนม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ขอความร่วมมือในการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนท่ี 1 (ข้อมูลท่ัวไประดับจังหวัด) โดยรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมจิากหน่วยงานในพื้นท่ี ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรของจังหวัดนครพนม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมตามมิติความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ 

 - มิติท่ี 1 ท่ีอยู่อาศัย 
- มิติท่ี 2 สุขภาพ 
- มิติท่ี 3 อาหาร 
- มิติท่ี 4 การศึกษา 
- มิติท่ี 5 การมีงานท าและรายได้ 
- มิติท่ี 6 ครอบครัว 
- มิติท่ี 7 ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 
- มิติท่ี 8 ศาสนาและวัฒนธรรม 
- มิติท่ี 9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- มิติท่ี 10 สิทธิและความเป็นธรรม 
- มิติท่ี 11 การเมือง 
- มิติท่ี 12 ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร พลังงาน 
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ส่วนที่ 3 ได้จัดเก็บจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)         
ในจังหวัดนครพนม จ านวน 94 แห่ง โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามตามแบบรายงาน
สถานการณ์ทางสังคม ประกอบด้วยสถานการณ์ทางสังคมเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

- สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 
- สถานการณ์เยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี ) 
- สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 - 59 ปี) 
- สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 
- สถานการณ์คนพิการ 
- สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน 
- สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
และข้อเสนอ/มาตรการในการพัฒนาสังคมท่ีมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์ 

  
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ก าหนดระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูล ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563     
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 2563 ท่ีได้รับจากหน่วยงานท่ีส ารวจมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ผลรวม (Sum) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครพนม 

 
ค าขวัญจังหวัดนครพนม 

พระธาตุพนมค่าล้ า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝ่ังโขง 
 

ตราสัญลักษณ์จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราประจ าจังหวัดของไทย มีพัฒนาการมาจากตราประจ าต าแหน่งของเจ้าเมืองในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และตราประจ าธงประจ ากองลูกเสือ 14 มณฑล ในช่วงรัชกาลท่ี 6 - 7 พ.ศ. 2483     
จอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีตราประจ าจังหวัด       
ของตนเอง โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบตราตามแนวคิดท่ีแต่ละจังหวัดก าหนดไว้ โดยของจังหวัดนครพนมนั้น  
มีสัญลักษณ์เป็นรูปพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนม มีพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักด์ิสิทธิ์ 
ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ เป็นท่ีสักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม ถือเป็นส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมมาแต่โบราณกาลกว่า 2,500 ปี 

อักษรย่อจังหวัด: นพ. 

                             ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                  ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครพนม คือ ต้นกันเกรา 

ลักษณะทั่วไป : มีลักษณะต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 - 25 เมตร เปลือกสีน้ าตาลเข้ม แตกเป็น
ร่องลึกไม่เป็นระเบียบ ใบเด่ียวออกตรงกันข้าม แผ่นใบรูปมนขนาดกว้าง 2.5 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 11 เซนติเมตร 
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ปลายใบแหลมหรือยาวเรียว ฐานใบแหลม โคนมน ใบเขียวมันวาว มีทรงพุ่งเป็นทรงฉัตรแหลมสวยงาม ดอก เริ่ม
บานสีขาว แล้วเปล่ียนเป็นสีเหลือง กล่ินหอม ผลกลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มม. สีส้มแล้วเปล่ียนไปเป็นสี
แดงเลือดนก เมื่อแก่เต็มท่ี มีเมล็ดขนาดเล็กเป็น จ านวนมากนิเวศวิทยา ขึ้นท่ัวไปในป่าเบญจพรรณช้ืน และตามท่ี
ต่ า    ท่ีช้ืนแฉะใกล้น้ า ท่ัวทุกภาคของประเทศไทยออกดอกเดือน เมษายน - มิถุนายน เป็นผลเดือน มิถุนายน - 
กรกฎาคมขยายพันธุ์ โดยเมล็ด 
      คติความเชื่อ : กันเกรามีความสวยงามและกล่ินหอมไม่เหมือนใคร ท้ังยังเป็นไม้มงคล 1 ใน 9 ชนิด 
เช่นเดียวกับราชพฤกษ์ ขนุน ชัยพฤกษ์ ทองหลาง ไผ่สีสุก ทรงบาดาล สัก และพะยูง ท่ีคนนิยมน ามาใช้        
ในพิธีกรรมเมื่อเวลาก่อสร้างบ้านเรือนให้เป็นสิริมงคล 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

 
จังหวัดนครพนม ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

มีประวัติสืบทอดยาวนานมาหลายร้อยปี เดิมเคยเป็นมหานครของ “อาณาจักร 
ศรีโคตรบูรณ์” ท่ีรุ่งเรืองในอดีต ประมาณราวต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เป็น
อาณาจักรอิสระไม่ขึ้นกับใคร ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 อาณาจักรศรี
โคตรบูรณ์       ได้เส่ือมอ านาจลงตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม 

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ช่ือของ “ศรีโคตรบูรณ์” ได้กลายมาเป็น
เมืองในอาณาจักรล้านช้าง มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง โดยพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต
ล้านช้าง ทรงสร้างเมืองท่ีปากห้วยหินบูรณ์ (ปากห้วยบรรจบล าน้ าโขงฝ่ังซ้ายตรง
ข้ามอ าเภอท่าอุเทน เหนือเมืองนครพนม) และได้สืบทอดราชสมบัติต่ออีกหลาย
พระองค์ ภายหลังย้ายเมืองมาต้ังท่ีป่าไม้รวกห้วยศรีมังริมแม่น้ าโขงฝ่ังซ้าย        
(คือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปัจจุบัน) ถึงปี พ.ศ. 2297 มีพระนครานุรักษ์ครอง
เมืองศรีโคตรบูรณ์ มีความเห็นว่าเมืองมิได้ต้ังอยู่ ท่ีปากห้วยแล้วจึงได้
เปล่ียนนามเมืองใหม่ว่า “เมืองมรุกขนคร” เพราะถือว่าสร้างขึ้นในดงไม้รวก 
นามเมืองศรีโคตรบูรณ์ จึงเปล่ียนไปต้ังแต่ครั้งนั้น 

  ช่วงประมาณ พ.ศ. 2309 สมัยพระบรมราชากู่แก้ว หลังจากชนะศึกกับพระนครานุรักษ์       
(ค าสิงห์) เจ้าราชบุตรเขย ผู้ไปสวามิภักด์ิต่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชท่ี 2 (เจ้าองค์หล่อ) แห่งนครเวียงจันทน์ 
พระองค์ได้ย้ายเมืองข้ามฝ่ังแม่น้ าโขงมาท่ีปากบังฮวก (ฝ่ังประเทศไทยปัจจุบั นคือบริเวณวัดมรุกขนคร      
ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) และต่อมาในปี พ.ศ.2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสิงหนาท ยกทัพมาตีเอาหัวเมืองทางแถบแม่น้ า
โขง รวมไปจนถึงนครเวียงจันทน์ เมืองมรุกขนครจึงได้ขึ้นกับกรุงธนบุรีในสมัยนี้ แต่ยังคงปกครองตนเองอยู่ 
หลังจากนั้น ราวปี พ.ศ. 2322 สมัยพระบรมราชา (พรหมา) ได้ย้ายเมืองจากปากบังฮวก มาอยู่ท่ีบ้านหนองจันทร์ 
(ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางธาตุพนม 5 กม.) แล้วสถาปนาเมืองขึ้นใหม่ช่ือว่า “นครราชธานีศรีโคตรบูรณ์” 
ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2330 ได้ย้ายเมืองมาต้ังทางฝ่ังขวาแม่น้ าโขงท่ีปากห้วยบังฮวกบรรจบกับแม่น้ าโขง (ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างบ้านดอนนางหงส์ท่า ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม เลยลงไปถึงบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง 
ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม) เมื่อย้ายมาต้ังท่ีปากห้วยบังฮวกได้ประมาณ 20 ปี น้ าก็ได้กัดเซาะตล่ิงพัง
ลงมามาก จึงได้ย้ายเมืองมาต้ังท่ีบ้านหนองจันทร์ (ห่างจากตัวเมืองนครพนมไปทางทิศใต้ 4 กิโลเมตร) ต้ังช่ือเมือง
ใหม่ว่า “นครบุรีราชธานี” 
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  ต่อมาในปี พ.ศ. 2337 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ      
ให้เปล่ียนนามเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองนครพนม” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร การท่ีพระราชทานนามว่า “เมืองนครพนม” 
สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเนื่องด้วยเดิมเมืองนี้เป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงให้ใช้
ค าว่า “นคร” หรืออีกนัยหนึ่งค าว่า “นคร” นี้ อาจรักษาช่ือเมืองเดิมไว้ คือ “เมืองนครบุรีราชธานี” ส่วนค าว่า “พนม” 
อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มีองค์พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ หรืออาจจะเนื่องจากเดิมมีอาณาเขตไกลไปถึงดินแดนฝ่ังซ้าย
ของแม่น้ าโขง คือบริเวณเมืองท่าแขก ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย ไปจนถึงดินแดนของประเทศเวียดนาม จึงใช้ค าว่า 
“พนม” เพราะแปลว่า “ภูเขา” 

 
2.2 อาณาเขตและที่ต้ัง  

  จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อท่ี
ประมาณ 5,512.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,445,414.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแนวยาวตามฝ่ังแม่น้ าโขงประมาณ 153 กิโลเมตร  อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี       
16 - 18 องศา เหนือ และระหว่างเส้นแวงท่ี 104 -105 องศาตะวันออก มีระยะหางจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 
740 กิโลเมตร 

 
ทิศเหนือ : ติดต่อกับอ าเภอเซกาและอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 158 กิโลเมตร 
ทิศใต้ : ติดต่อกับอ าเภอดงหลวงและอ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร ระยะทาง 104 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับแขวงค าม่วน และแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้น พรมแดน 
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอ าเภอกุสุมาลย์ และอ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 93 กิโลเมตร 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพโดยท่ัวไปของจังหวัดนครพนมเป็นท่ีราบลุ่ม มีท่ีราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง มีแม่น้ าสายส้ันๆ 
เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ าโขงมาหล่อเล้ียงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นท่ี พื้นท่ีส่วนใหญ่มีแม่น้ าโขงไหลผ่าน 
นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งน้ าท่ีสมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมี แม่น้ าโขงทอดยาวกั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับลาว 
  ตอนเหนือ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและท่ีดอน มีป่าไม้สลับกับพื้นท่ีราบทางตอนกลาง
และตะวันตกของพื้นท่ีจะเป็นท่ีราบลุ่มมีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ าท่วมขัง 
  ตอนใต้ พื้นท่ีบริเวณใกล้แม่น้ าโขงเป็นท่ีราบลุ่มมีน้ าท่วมถึงส่วนทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่าง
ออกไป พื้นท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืน และท่ีดอนสภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง พื้นดินส่วนมากเป็นหินลูกรังและบางส่วน  
มีลักษณะเป็นเนินและท่ีต่ าสลับกัน 
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2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดท่ีมีฝนตกชุกในฤดูฝนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุม และอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รวมท้ังพายุจากทะเลจีนใต้ท่ีเคล่ือนผ่านหรือเคล่ือนเข้าใกล้ฝนตกชุกต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม ซึ่งในปี 2560 (ถึงเดือนสิงหาคม 2560) อ าเภอเมืองนครพนม มีฝนตก 105 วัน ปริมาณฝน 2,106.8 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด 38.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 14  มีนาคม 2560 และ อุณหภูมิต่ าท่ีสุด 14.0 องศา
เซลเซียส   เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดนครพนม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 
  ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูร้อนจะมี
อากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิเฉล่ีย 25 - 35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 37 - 41 องศา
เซลเซียส 
  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัด    
มีฝนตกชุก โดยเฉพาะพื้นท่ี อ าเภอท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าโขงจะประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นประจ าทุกปี 
เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอบ้านแพง เป็นต้น 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยท่ัวไปอากาศ      
จะหนาวเย็น อุณหภูมิเฉล่ีย 16 - 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 8 - 15 องศาเซลเซียส แต่ก็มีบางปี
ท่ีอุณหภูมิต่ าสุดอาจจะต่ ากว่านั้นได้ 
 
2.4 ประชากรและการปกครอง 
    1) ประชากร  
   จังหวัดนครพนมมีท้ังส้ิน 719,136 คน แยกเป็น เพศชาย 358,720 คน เพศหญิง 360,416 คน 
จ านวนครัวเรือน 227,396 ครัวเรือน (กรมการปกครอง,2562)  
    2) การปกครอง 
    จังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 99 ต าบล 1,153 หมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) 81 แห่ง (กรมปกครองจังหวัดนครพนม 2562) 
 
2.5 ด้านเศรษฐกิจ 
    ประชากรท่ีอยู่ในจังหวัดนครพนม ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะมีท้ัง
การท านา และปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล เช่น ยาสูบ ปอ มะเขือเทศ มันส าปะหลัง สับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้
ประชากรบางส่วน ยังประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน เช่น การจักสาน การทอผ้า เป็นต้น และเป็นผู้ใช้
แรงงาน โดยจะมีท้ังท่ีใช้แรงงานในต่างประเทศ และการใช้แรงงานภายในประเทศ ท้ังในภาคอุตสาหกรรม     
เช่น ท างานฝ่ายผลิตในโรงงาน การก่อสร้าง เป็นต้น และภาคเกษตรกรรม  
 
2.6 ด้านการศึกษา 

  การจัดการศึกษาของจังหวัดนครพนม แบ่งออกเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง   
และการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 เขตการศึกษา ดังนี้ 

  1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) 
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  2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 รับผิดชอบพื้นท่ี 6 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอธาตุพนม อ าเภอนาแก อ าเภอปลาปาก อ าเภอเรณูนคร และอ าเภอวัง
ยาง  

  3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 รับผิดชอบพื้นท่ี 6 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอบ้านแพง อ าเภอนาทม อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนา
หว้า 
นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ) ฯลฯ   
 
2.7 แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ.2561-2564) 
    1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - 
ตะวันออก 
    2) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครพนม : ประชาชนมีรายได้ต่อ
หัวเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita) ร้อยละ 2 (ใช้ฐานปี 2558 จ านวน 66,044 บาทต่อคนต่อปี) 
        3) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 6 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการ  
  - มีวัตถุประสงค์เพื่อ “เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

 ประเด็นการพัฒนาที่  2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตร              
กับส่ิงแวดล้อม  

  - มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตร  
กับส่ิงแวดล้อม 2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน  

- มีวัตถุประสงค์เพื่อ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน
และจีนตอนใต้-ตะวันออก” 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
- มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สังคมน่าอยู่  คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน” 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
- มีวัตถุประสงค์เพื่อ “เมืองแห่งความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน” 
           ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- มีวัตถุประสงค์เพื่อ “นครพนมเมืองแห่งส่ิงแวดล้อมท่ีดี Green Growth ,Green City and 
Green Forest.” 
    4) แนวทางการพัฒนาจังหวัดนครพนม 5 แนวทาง ดังนี้ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ 
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 1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs            
ในท้องถิ่น, ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านท่ีจังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์ กลางการท่องเท่ียวในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
เพื่อให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดท่ีประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ าไปสู่จังหวัด         
ท่ีประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ด้านสังคม  

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง      
2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและท่ีมีหลักประกันการด ารงชีวิตท่ีมั่นคง       
2.4 ส่งเสริมการใช้หลักศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคล่ือนสังคม  

  2.5 ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอาชีพ มีรายได้
และหลักประกันท่ีมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ขับเคล่ือนไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

  3. ด้านความม่ันคง : เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นท่ีชายแดนปลอดยาเสพติดและภัย
คุกคามทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

    4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาท่ีเป็นมิตร     
ต่อส่ิงแวดล้อมปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  5. การบริหารจัดการ : มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5) แผนงาน มี 32 แผนงาน ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  มี  4 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวย

ความสะดวก สินค้า และมาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แผนงานท่ี 3 การบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเช่ือมโยง
ในประเทศและต่างประเทศ 

แผนงานท่ี 4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวและบริการ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 มี 4 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีในการ

ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสม ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการด าเนินงานภายใต้โครงการพระราชด าริ 
แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรกับกลุ่มประเทศอนุภูมิลุ่มน้ าโขง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 4 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน รองรับ

การเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 
 แผนงานท่ี 2 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุนในประเทศภูมิภาค
อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 

แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - 
ตะวันออก 

แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs สู่สากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 5 
แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบสาธารณสุข 
แผนงานท่ี 2 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
แผนงานท่ี 4 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีครอบคลุมพื้นท่ีและได้มาตรฐานการให้บริการ

(ถนน ไฟฟ้า ประปา ลานกีฬา) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงและความสงบ  4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
แผนงานท่ี 2 เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง

ชายแดนและความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
แผนงานท่ี 3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน/ชุมชน 
แผนงานท่ี 4 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 แผนงาน ดังนี้ 
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แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นท่ีต่าง ๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ีอนุรักษ์ 
แผนงานท่ี 2 สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน/โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง     

มีวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อการคัดแยกขยะท่ีต้นทางอย่างเป็นระบบ 
แผนงานท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมให้สถานศึกษาในจังหวัดนครพนม

สมัครเข้าร่วมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
แผนงานท่ี 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมให้ส่วนราชการในจังหวัดนครพนม

สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
แผนงานท่ี 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัคร   

เข้าร่วมฐานทรัพยากร 
แผนงานท่ี 6 เสริมสร้ างอง ค์ความรู้  จิตส านึก และการมี ส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แผนงานท่ี 7 อนุรักษ์และฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
การบริหารจัดการจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 7 แผนงาน 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1 การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วน

ต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

แผนงานท่ี 2 การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
แผนงานท่ี 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรือพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนงานท่ี 4 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 

๑๘ วรรคส่ี ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
แผนงานท่ี 6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ     

เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมท้ังเพื่อสนับสนุนในการขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผน 
แผนงานท่ี 7 การติดตามประเมินผล 
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บทที่ 3 
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ป ี2563 

 
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดนครพนม  
              ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดนครพนม  ตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคม 
ของจังหวัด ปี 2563 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลประชากรของจังหวัด  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมตามมิติความมั่นคงของมนุษย์ 12 มิติ  
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย 
 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลปัญหาทางสังคมของจังหวัดนครพนม น าข้อมูลมาวิเคราะห์
และน าเสนอปัญหาทางสังคมของจังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมแบบบูรณาการ ในจังหวัด
นครพนม เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ใช้วิธีการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ กลุ่มประชากร คือ ประชากรในจังหวัดนครพนม โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม ได้ขอความร่วมมือและด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
และข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครพนม จ านวน 103 แห่ง โดยจัดเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ซึ่งสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้จ านวน 96 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 93.20 และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ
และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรจังหวัด  

1.1 ข้อมูลประชากร 
 จังหวัดนครพนมมีประชากรท้ังส้ิน จ านวน 719,136 คน แบ่งเป็น เพศชาย 358,720 คน        
เพศหญิง 360,416 คน  

 ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ 

(กรมการปกครอง,2562) 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ 
 

 
 
 
 
 

ประชากร ชาย หญิง รวม (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   79,442   75,317 154,759 21.52 
อายุ 18 ปีขึ้นไป - 25 ปี   36,560   36,050   72,610 10.10 
อายุต้ังแต่ 25 - 60 ปี 194,584 189,816 384,400 53.45 
อายต้ัุงแต่ 60 ปีขึ้นไป   48,085   59,192 107,277 14.92 
อายต้ัุงแต่ 100 ปีขึ้นไป        49        40        89   0.01 

รวม 358,720 
 

360,416 
 

719,136 
 

100.00 
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามเพศรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม (คน) 
เมืองนครพนม   72,145   72,555 144,700 
ปลาปาก   27,316   27,144   54,460 
ท่าอุเทน   29,962   29,742   59,704 
บ้านแพง   17,886   17,706   35,592 
ธาตุพนม   41,059   41,767   82,826 
เรณูนคร   23,041   23,133   46,174 
นาแก   38,038   38,807   76,845 
ศรีสงคราม   34,838   35,103   69,941 
นาหว้า   25,909   26,099   52,008 
โพนสวรรค์   28,842   28,970   57,812 
นาทม   11,886   11,727   23,613 
วังยาง    7,798    7,663   15,461 

รวม 358,720 360,416 719,136 
     (กรมการปกครอง,2562) 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามเพศรายอ าเภอ 
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 จากจ านวนประชากรท้ังหมดของจังหวัดนครพนม จ านวน 719,136 คน แบ่งเป็น เด็ก 
จ านวน 164,482 คน  เยาวชน จ านวน 73,403 คน วัยแรงงาน จ านวน 373,884 คน ผู้สูงอายุ จ านวน 
107,366 คน  

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามกลุ่มช่วงวัย 
 

ประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 154,759 21.52 
อายุ 18 ปีขึ้นไป - 25 ปี   72,610 10.10 
อายุต้ังแต่ 25 - 60 ปี 384,400 53.45 
อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 107,367 14.93 

รวม 719,136 100.00 
(กรมการปกครอง,2562) 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามกลุ่มช่วงวัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงจ านวนร้อยละประชากรจังหวัดนครพนม แบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ  
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1.2 ข้อมูลครัวเรือนในจังหวัด 

มีจ านวนครัวเรือนในจังหวัดนครพนม ท้ังส้ิน 227,396 ครัวเรือน  

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนครัวเรือนในจังหวัดนครพนม แบ่งรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ครัวเรือน 
เมืองนครพนม 49,781 
ปลาปาก 17,475 
ท่าอุเทน 17,352 
บ้านแพง 11,396 
ธาตุพนม 25,657 
เรณูนคร 14,259 
นาแก 23,384 
ศรีสงคราม 21,267 
นาหว้า 16,764 
โพนสวรรค์ 18,215 
นาทม 7,241 
วังยาง 4,605 

รวม 227,396 
(กรมการปกครอง,2562) 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจ านวนครัวเรือนจังหวัดนครพนม แบ่งรายอ าเภอ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมตามมิติความม่ันคงของมนุษย์ 12 มิติ 
  
มิติที่ 1 ที่อยู่อาศัย 

2.1 ชุมชนผู้มีรายได้น้อย  
 ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครพนม มีจ านวน 257 ครัวเรือน (สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน 

2563) 
  
มิติที่ 2 สุขภาพ 

2.2 ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในรอบปี 
  ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในรอบปีจังหวัดนครพนม มีท้ังหมด 815 ,409 ราย โดยแบ่งเป็น     
เพศชาย 387,257 ราย และเพศหญิง 428,152 ราย  

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผู้ป่วยจังหวัดนครพนม ท่ีเข้ารับการรักษาในรอบปี 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 387,257 
หญิง 428,152 
รวม 815,409 

(สาธารณสุขจังหวัดนครพนม,2563) 
 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงจ านวนร้อยละจ านวนผู้ป่วยจังหวัดนครพนม ท่ีเข้ารับการรักษาในรอบปี แบ่งตามเพศ 
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2.3 ประชากรท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญ 5 โรค  
 แบ่งเป็น โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 51,962 คน โรคเบาหวาน จ านวน 35,602 คน       

โรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 1,039 คน โรคหัวใจขาดเลือด จ านวน 82 คน และโรคมะเร็ง จ านวน 37 คน 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญ 5 โรค 

โรค เพศชาย เพศหญิง รวม (คน) 
ความดันโลหิตสูง  19,400 32,562 51,962 
เบาหวาน 11,772 23,830 35,602 
หลอดเลือดสมอง - -  1,039 
หัวใจขาดเลือด  - -      82 
มะเร็ง  - -      37 
รวม 31,172 56,392 88,722 

(สาธารณสุขจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคส าคัญ 5 โรค 

 
2.4 ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต 
 จ านวน 22,414 คน แบ่งเป็นเพศชาย 12,607 คน และเพศหญิง 9,807 คน  

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนผู้ป่วยจังหวัดนครพนม ด้านสุขภาพจิต 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 12,607 
หญิง   9,807 
รวม 22,414 

(สาธารณสุขจังหวัดนครพนม,2563) 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงจ านวนผู้ป่วยจังหวัดนครพนม ด้านสุขภาพจิต 
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มิติที่ 3 อาหาร 

2.5 ร้านอาหารและแผงลอยท่ีได้ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง  
 2.5.1 จ านวนร้านท้ังหมด 404 ร้าน ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง จ านวน 346 ร้าน และไม่ผ่าน

มาตรฐาน/ไม่ผ่านการรับรอง จ านวน 58 ร้าน 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนร้านอาหารท่ีได้ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง  และไม่ผ่านมาตรฐาน/ไม่ผ่านการ
รับรอง 

 

ท่ี 
หน่วย
บริการ ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
(%) ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
(%) 

1 เมือง   61  60 98.4 1 1.6 
2 ปลาปาก    9    9  100 0 0.0 
3 ท่าอุเทน   38   34    89.5 4 10.5 
4 บ้านแพง   33   30    90.9 3 9.1 
5 ธาตุพนม   71   68    95.8 3 4.2 
6 เรณูนคร   45   27    60.0 18 40.0 
7 นาแก   47   30    63.8 17 36.2 
8 ศรีสงคราม   42   36    85.7 6 14.3 
9 นาหว้า   23   23   100.0 0 0.0 
10 โพนสวรรค์   21   17 81.0 4 19.0 
11 นาทม   11    9 81.8 2 18.2 
12 วังยาง    3    3   100 0 0.0 
  รวม 404 346 85.6 58 14.4 

(สาธารณสุขจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงจ านวนร้อยละจ านวนร้านอาหารที่ได้ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านมาตรฐาน/
ไม่ผ่านการรับรอง 
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2.5.2 จ านวนแผงลอยท้ังหมด 789 แผงลอย ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง จ านวน 596 แผงลอย 
และไม่ผ่านมาตรฐาน/ไม่ผ่านการรับรอง จ านวน 193 แผงลอย 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนแผงลอยท่ีได้ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านมาตรฐาน/ไม่ผ่านการรับรอง 
 

ท่ี หน่วยบริการ ทั้งหมด 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

(%)  ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
(%) 

1 เมือง 106 90 84.9 16 15.1 
2 ปลาปาก 64 54 84.4 10 15.6 
3 ท่าอุเทน 119 77 64.7 42 35.3 
4 บ้านแพง 44 37 84.1 7 15.9 
5 ธาตุพนม 64 29 45.3 35 54.7 
6 เรณูนคร 73 67 91.8 6 8.2 
7 นาแก 92 75 81.5 17 18.5 
8 ศรีสงคราม 59 58 98.3 1 1.7 
9 นาหว้า 66 47 71.2 19 28.8 
10 โพนสวรรค์ 61 29 47.5 32 52.5 
11 นาทม 36 28 77.8 8 22.2 
12 วังยาง 5 5 100 0 0 
  รวม 789 596 75.5 193 24.5 

(สาธารณสุขจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงจ านวนร้อยละแผงลอยท่ีได้ผ่านมาตรฐาน/ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านมาตรฐาน/ไม่ผ่าน
การรับรอง 
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มิติที่ 4 การศึกษา 

2.6 นักเรียน/นักศึกษา  ตามระดับการศึกษา 
  มีจ านวนท้ังหมด 137 ,305 คน โดยจ าแนกเป็นระดับประถมศึกษา จ านวน 44,289 คน      
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 74,092 คน  ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 9,807 คน  และระดับอุดมศึกษา จ านวน 9,117 คน  

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนผู้เรียนจังหวัดนครพนม ตามระดับการศึกษา 

ระดับ รวม (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 44,289 32.26 
มัธยมศึกษา 74,092 53.96 
อาชีวศึกษา 9,807 7.14 
อุดมศึกษา 9,117 6.64 

รวม 137,305      100.00 
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม,2563) 

 

แผนภูมิท่ี 11  แสดงจ านวนผู้เรียนจังหวัดนครพนม ตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 12  แสดงจ านวนร้อยละผู้เรียนจังหวัดนครพนม ตามระดับการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.7 ครัวเรือนท่ีมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
 มีจ านวนท้ังหมด 81,503 ครัวเรือน (ส านักงานสถิติจังหวัด 2563) 
2.8 นักเรียน/นักศึกษาท่ีออกกลางคัน ตามระดับการศึกษา 

ระดับอาชีวะศึกษาจ านวน 562 คน แบ่งเป็นเพศชาย 341 คน และเพศหญิง 221 คน 
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 2563) 
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มิติที่ 5 การมีงานท าและรายได้ 
2.9 ผู้มีงานท า 
 มีจ านวน 296,154 คน แบ่งเป็นเพศชาย 159,261 คน และเพศหญิง 136,893 คน  

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนผู้มีงานท าจังหวัดนครพนม 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 159,261 
หญิง 136,893 
รวม 296,154 

(ส านักงานแรงงานจังหวัดนครพนม,ไตรมาส 2 ปี 2563) 
2.10 ผู้ว่างงาน 
 มีจ านวน 6,796 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 3,175 คน และเพศหญิง 3,621 คน  

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนผู้ว่างงานจังหวัดนครพนม 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 3,175 
หญิง 3,621 
รวม 6,796 

(ส านักงานแรงงานจังหวัดนครพนม,ไตรมาส 2 ปี 2563) 

แผนภูมิท่ี 13  แสดงจ านวนผู้มีงานท าและผู้ว่างงานจังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 14  แสดงจ านวนร้อยละผู้มีงานท าและผู้ว่างงานจังหวัดนครพนม 
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2.11 ผู้ประกันตน 

 มีจ านวน 52,394 คน โดยแบ่งเป็นมาตรา 33 จ านวน 18,313 คน มาตรา 39 จ านวน 5,233 คน 
มาตรา 40 จ านวน 28,848 คน 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนผู้ประกันตนจังหวัดนครพนม 

ผู้ประกันตน จ านวน (คน) 
มาตรา 33 (ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง) 18,313 
มาตรา 39 (ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ)   5,233 
มาตรา 40 (ผู้ประกันตนนอกระบบ) 28,848 

รวม 52,394 
(ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 15  แสดงจ านวนผู้ประกันตนจังหวัดนครพนม 
 

 
 

2.12 รายได้เฉล่ียของครัวเรือน 
 มีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน 23,431 บาทต่อเดือน (ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม,2563)  

2.13 ครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน 
 มีจ านวนครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน ท้ังหมด 93,262 ครัวเรือน (ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม,2563) 

มิติที่ 6 ครอบครัว 
2.14 ครัวเรือนท่ีมีการจดทะเบียนหย่า 
 มีจ านวนครัวเรือนท่ีมีการจดทะเบียนหย่า ท้ังหมด 849 ราย (ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม,2563)  

2.15 ครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
 มีจ านวนครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 691 ครอบครัว 

2.16 ครอบครัวท่ีมีการกระท าความรุนแรงต่อกัน (ความรุนแรงด้านร่างกาย จิตใจ และเพศ) 
  มีจ านวนครอบครัวท่ีมีการกระท าความรุนแรงต่อกัน 13 ครอบครัว 
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มิติที่ 7 ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม 

2.17 ชุมชน ท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ีจัดเก็บข้อมูล 
 มีจ านวน 1,153 หมู่บ้าน และแยกเป็นรายอ าเภอ จะได้ดังนี ้
 

ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนชุมชนในจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

อ าเภอ จ านวน (หมู่บ้าน) 
เมืองนครพนม                   190 
ปลาปาก 85 
ท่าอุเทน                   111 
บ้านแพง 66 
ธาตุพนม                   136 
เรณูนคร 91 
นาแก                   143 
ศรีสงคราม                   109 
นาหว้า 68 
โพนสวรรค์ 90 
นาทม 37 
วังยาง 27 
รวม               1,153 

(กรมการปกครอง,2562) 
 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงจ านวนสถานการณ์ชุมชนจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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2.18 องค์กรเครือข่าย 
 มีองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครพนม จ านวน 811 แห่ง  
 
ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครพนม 
 

องค์กรเครือข่าย จ านวน (แห่ง) 
องค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

  26 

องค์กรสวัสดิการชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

  61 

องค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 105 
องค์กรภาครัฐ/เอกชนด้านเด็ก 123 
องค์กรภาครัฐ/เอกชนด้านสตรี 808 
องค์กรภาครัฐ/เอกชนด้านผู้สูงอายุ 216 
องค์กรภาครัฐ/เอกชนด้านคนพิการ   49 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 103 
สภาเด็กและเยาวชน 116 

รวม      1,607 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด,2563) 
 
แผนภูมิท่ี 17 แสดงจ านวนองค์กรเครือข่ายในจังหวัดนครพนม 
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2.19 อาสาสมัคร/จิตอาสาจังหวัด จ าแนกตามประเภท 

 จ านวนอาสาสมัคร/จิตอาสา จ านวน 26 ,770 ราย โดยแบ่งเป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคม   
และความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 1,614 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 13,364 คน       
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน จ านวน 11,693 คน และ อาสาสมัครแรงงาน จ านวน 99 คน        
และสามารถคิดเป็นร้อยละดังตารางแสดง 

ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนอาสาสมัคร/จิตอาสา จังหวัดนครพนม 
 

อาสาสมัคร (คน) ร้อยละ 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 1,614 6.03 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 13,364 49.92 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 11,693 43.68 
อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) 99 0.37 

รวม 26,770 100.00 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,ส านักงานแรงงานจังหวัด,ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม,2563) 
 
แผนภูมิท่ี 18 แสดงจ านวนอาสาสมัคร/จิตอาสาจังหวัดนครพนม 
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มิติที่ 8 ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.20 ศาสนาสถานของจังหวัดนครพนม 
 มีจ านวน 1,250 แห่ง โดยแบ่งเป็นวัด จ านวน 838 แห่ง  ท่ีพักสงฆ์ จ านวน 384 แห่ง  โบสถ์
คริสต์ จ านวน 28 แห่ง และมัสยิด - แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละดังตารางแสดง 

ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนศาสนาสถานของจังหวัดนครพนม 

ศาสนาสถาน จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
วัด 838 67.04 
ท่ีพักสงฆ์ 384 30.72 
โบสถ์คริสต์ 28 2.24 
มัสยิด 0 0 

รวม 1,250 100 
(ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงจ านวนศาสนาสถานของจังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.21 จ านวนกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ของนักเรียน  
       มีจ านวน 98,655 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จ านวน 57,345 คน ชาย 29,658 คน    
หญิง 27,687 และระดับมัธยมศึกษาจ านวน 41,310 คน ชาย 20,484  คน หญิง 20,826 คน ดังตารางแสดง 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ของนักเรียนจังหวัดนครพนม 

ระดับ
การศึกษา 

ชาย หญิง รวม (คน) 

ประถมศึกษา 29,658 27,687 57,345 
มัธยมศึกษา 20,484 20,826 41,310 
รวม 50,142 48,513 98,655 

(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม,2563) 
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แผนภูมิท่ี 20 แสดงจ านวนกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ของนักเรียนจังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.22 ประชากรท่ีกระท าความผิดในคดีอาญา มีจ านวน 3,330 คน (สถานีต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม,2563) 

2.23 ประชากรเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 
 มีจ านวน 125 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 96 คน และเพศหญิง 29 คน  

ตารางท่ี 19 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม ท่ีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 
 

ประชากร
เสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุ 

ชาย หญิง รวม (คน) 
96 29 125 

(ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม,2563)  
 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดนครพนม ท่ีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 
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มิติที่ 10 สิทธิและความเป็นธรรม 

2.24 เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 มีจ านวนท้ังหมด 2,560 เรื่อง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 1,207 เรื่อง เพศหญิง จ านวน 1,353 เรื่อง 

ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม 
 

เพศ จ านวน (เร่ือง) 
ชาย 1,207 
หญิง 1,353 
รวม 2,560 

(ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.25 จ านวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี           

มีจ านวน 13 (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครพนม,2563) 
  
มิติที่ 11 การเมือง 
2.26 อัตราการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่าสุด 

มีจ านวนร้อยละ 69.21 (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม,2562) 
 
มิติที่ 12 สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/ พลังงาน 
2.27 ปริมาณขยะต่อวัน 
 มีจ านวน 677.50 ตัน (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครพนม,2563) 

2.28 การร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษ 
 มีจ านวน 9 เรื่อง (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครพนม,2563) 

2.29 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า มีจ านวน 206,651 ครัวเรือน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม,2563) 

2.30 ปริมาณการใช้น้ าประปา มีจ านวน 15,722 ครัวเรือน (การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม,2563) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดในเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 
สถานการณ์ทางสังคมเชิงประเด็น 
3.1 สถานการณ์ทางสังคมท่ีเป็นจุดเด่นของจังหวัด/ส านักงาน พมจ./One home  
งานด้านพัฒนาสังคม (Good practice)  

                    - ปราชญ์ชาวบ้าน   จ านวน 693 คน     
 - กองทุนสวัสดิการชุมชน  จ านวน   61 กองทุน 
 - องค์กรสาธารณประโยชน์ จ านวน   26 องค์กร      

งานด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
                  - การสงเคราะห์ (เงิน ส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ และบริการ)  จ านวน  4,457  คน 
                  - การคุ้มครองสวัสดิภาพ      จ านวน      10  คน 
                  - การพัฒนาศักยภาพ     จ านวน        1  คน 
                  - การสัมภาษณ์      จ านวน   1,150 คน 

          - การประเมินปัญหา (Assessment)     จ านวน  1,150  คน 
                  - การส่งต่อบริการ (Referral)    จ านวน      11  คน 

          - การให้ค าแนะน าปรึกษา     จ านวน  1,150  คน 
          - การเยี่ยมบ้าน      จ านวน  1,050  คน 

 3.2  สถานการณ์ทางสังคมท่ีน่าห่วงใยของจังหวัด 

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ร้อยละ 
ยาเสพติด 27.13 
หนี้สิน/ติดการพนัน 22.03 
ครอบครัว (หย่าร้าง/แหว่งกลาง/พ่อแม่เลี้ยงเด่ียว ฯ ล ฯ)   20.34 
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 16.95 
ความรุนแรงในครอบครัว 6.78 
เด็กและเยาวชนถูกทารุณกรรม/ถูกเลี้ยงดู 
ไม่เหมาะสม/ประพฤติตัวไม่เหมาะสม 

5.08 

อาชญากรรม 1.69 
รวม 100 

 
 

    
 
 
 
 
 

 

 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,2563) 
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สถานการณ์ทางสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมาย 
สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 

3.3 เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ ท่ีมีการแจ้งเหตุ มีจ านวน 24 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 6 คน และเพศหญิง 18 คน  
ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดนครพนม 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 6 
หญิง 18 
รวม 24 

(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงจ านวนเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดนครพนม 

 
 

 

 

 

 
3.4 เด็กท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นท่ีมีการแจ้งเหตุ 
 - มีจ านวน 17 คน แบ่งเป็นเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 5 คน  

ตารางท่ี 22  แสดงจ านวนเด็กในจังหวัดนครพนมท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่น แบ่งตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม (คน) 
เมืองนครพนม 2 0 2 
ปลาปาก 1 2 3 
ท่าอุเทน 0 0 0 
บ้านแพง 5 3 8 
ธาตุพนม 0 0 0 
เรณูนคร 0 0 0 
นาแก 2 0 2 
ศรีสงคราม 1 0 1 
นาหว้า 0 0 0 
โพนสวรรค ์ 1 0 1 
นาทม 0 0 0 
วงัยาง 0 0 0 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,2563) 
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แผนภูมิท่ี 24 แสดงจ านวนเด็กในจังหวัดนครพนมท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่น แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

 
 
3.5 เด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 - มีจ านวน 730 คน แบ่งเป็นเด็กติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 327 คน และเด็กสูบบุหรี่ 
จ านวน 403 คน  
 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนเด็กในจังหวัดนครพนมท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แบ่งตามเพศ 
 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
1.เด็กติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 244 83 327 
2.เด็กสูบบุหรี่ 368 35 403 

รวม 612 118 730 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 25 แสดงจ านวนเด็กในจังหวัดนครพนมท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แบ่งตามเพศ 
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ตารางท่ี 24  แสดงจ านวนเด็กในจังหวัดนครพนมท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ สูบบุหร่ี 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เมืองนครพนม 32 13 45 113 24 137 
ปลาปาก 40 23 63 7 4 11 
ท่าอุเทน 21 9 30 54 0 54 
บ้านแพง 57 24 81 13 0 13 
ธาตุพนม 21 4 25 13 0 13 
เรณูนคร 17 8 25 15 5 20 
นาแก 31 2 33 55 2 57 
ศรีสงคราม 17 0 17 49 0 49 
นาหว้า - - 0 7 0 7 
โพนสวรรค์ 7 - 7 10 - 10 
นาทม 1 - 1 32 - 32 
วังยาง - - 0 - - 0 
รวม 244 83 327 368 35 403 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 
แผนภูมิท่ี 26 แสดงจ านวนเด็กในจังหวัดนครพนมท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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3.6 คดีอาชญากรรมท่ีมีเด็กเป็นผู้กระท าและถูกกระท า 
 - มีจ านวน 36 คดี โดยเป็นคดีท่ีเด็กเป็นผู้กระท าท้ังหมด (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนนครพนม,2563)  

3.7 เด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 
- ไม่พบเด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

,2563) 
3.8 เด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
 - มีจ านวน 25,962 คน  

ตารางท่ี 25  แสดงจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ จ านวน (คน) 
เมืองนครพนม 4,811 
ปลาปาก 1,935 
ท่าอุเทน 2,395 
บ้านแพง 1,266 
ธาตุพนม 2,619 
เรณูนคร 1,589 
นาแก 2,526 
ศรีสงคราม 2,577 
นาหว้า 2,086 
โพนสวรรค์ 2,364 
นาทม 1,095 
วังยาง 597 
พมจ. 101 
อบจ. 1 

รวม 25,962 
 
แผนภูมิท่ี 27  แสดงจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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3.9 เด็กทารกท่ีถูกท้ิงในท่ีสาธารณะ 
 - ไม่พบเด็กท่ีถูกท้ิงในท่ีสาธารณะ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 
 

3.10 เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  - มีจ านวน 169 คน  

ตารางท่ี 26 แสดงจ านวนเด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการเล้ียงดูบุตรจังหวัดนครพนม แบ่งตามราย
อ าเภอ 

อ าเภอ จ านวน (คน) 
เมืองนครพนม 38 
ปลาปาก 13 
ท่าอุเทน 25 
บ้านแพง 0 
ธาตุพนม 20 
เรณูนคร 3 
นาแก 5 
ศรีสงคราม 12 
นาหว้า 0 
โพนสวรรค์ 10 
นาทม 43 
วังยาง 0 

รวม 169 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 28 แสดงจ านวนเด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการเล้ียงดูบุตรจังหวัดนครพนม แบ่งตาม
รายอ าเภอ 
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3.11 เด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  
  - มีจ านวน 124 คน แบ่งเป็นเพศชาย 69 คน และเพศหญิง 55 คน  

ตารางท่ี 27  แสดงจ านวนเด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม (คน) 
เมืองนครพนม          42           24           66 
ปลาปาก 6           16           22 
ท่าอุเทน 0 0 0 
บ้านแพง 0 0 0 
ธาตุพนม 2 0 2 
เรณูนคร 0 0 0 
นาแก 5 5           10 
ศรีสงคราม 2 0 2 
นาหว้า 0 0 0 
โพนสวรรค์ 7           10           17 
นาทม 5 0 5 
วังยาง 0 0 0 

รวม          69           55         124 
 
แผนภูมิท่ี 29  แสดงจ านวนเด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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สถานการณ์เยาวชน (อายุต้ังแต่ 18-25 ปี) 

3.12 เยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 
  - ไม่พบเยาวชนท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครพนม,2563) 

3.13 เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
  - มีจ านวน 2,958 คน โดยแบ่งเป็น ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 900 คน สูบบุหรี่   
จ านวน 1,143 คน และติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) จ านวน 915 คน  

ตารางท่ี 28 แสดงจ านวนเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจังหวัดนครพนม 

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
1. ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์   596 304   900 
2. สูบบุหรี่ 1,014 129 1,143 
3. ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)   662 253   915 

รวม 2,272 686 2,958 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 30 แสดงจ านวนเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจังหวัดนครพนม 
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ตารางท่ี 29  แสดงจ านวนเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ สูบบุหร่ี ติดเกมส์ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เมืองนครพนม 299 203 502 322 81 403 133 46 179 
ปลาปาก 46 14 60 161 18 179 37 18 55 
ท่าอุเทน 22 13 35 87 0 87 59 14 73 
บ้านแพง 5 0 5 38 5 43 0 0 0 
ธาตุพนม 60 14 74 43 1 44 119 32 151 
เรณูนคร 13 6 19 15 8 23 6 0 6 
นาแก 55 2 57 168 2 170 174 119 293 
ศรีสงคราม 23 10 33 70 3 73 0 0 0 
นาหว้า 26 17 43 12 0 12 3 0 3 
โพนสวรรค์ 43 25 68 38 0 38 30 24 54 
นาทม 4 0 4 60 11 71 101 0 101 
วังยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 596 304 900 1,014 129 1143 662 253 915 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 
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แผนภูมิท่ี 31 แสดงจ านวนเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 – 60 ปี) 

3.14 วัยแรงงานท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน  
  - พบวัยแรงงานท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 2 คน (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 

3.15 การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  - มีจ านวน 70,798 คน แบ่งเป็น ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 70,789 คน (ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม,กันยายน 2563) 

3.16 ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน 
  - มีจ านวน 2,373 คน  

ตารางท่ี 30  แสดงจ านวนผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้านจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม(คน) 
เมืองนครพนม 89           106          195 
ปลาปาก 98           136          247  
ท่าอุเทน 72 75          149  
บ้านแพง           135           211          403  
ธาตุพนม             35 36          109 
เรณูนคร           117           114           231 
นาแก           123           168           291 
ศรีสงคราม 61           105           186 
นาหว้า 49           102           151 
โพนสวรรค์ 88           122           298 
นาทม 25 51 76 
วังยาง 15 22 37 

รวม           917        1,256        2,373 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 

แผนภูมิท่ี 32 แสดงจ านวนผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้านจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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อ ำเภอ ต ำบล
ท่าค้อ 2

นาราชควาย 2
วงัตามัว 1
พะทาย 2
รามราช 1
ยอดชาด 2
วงัยาง 1
นาคู่ 1

นาเลียง 2
พมิาน 3
ค าพี้ 1

บา้นแพง 1
ไผ่ล้อม 1
โพนทอง 2
บา้นเอือ้ง 1

นาค า 2
7 ปลาปาก หนองเทาใหญ่ 1

โคกหนิแฮ่ 1
เรณูใต้ 1

9 นาหวา้ นาคูณใหญ่ 2
นาหวับอ่ 1
บา้นค้อ 2
นาใน 1

โพนจาน 1
น้ าก  า 2

ดอนนางหงส์ 3
กดุฉมิ 1

ธาตุพนมเหนือ 1
รวม 11 28 42

ธาตุพนม11

จ ำนวน (หลัง)ที่

6 ศรีสงคราม

เรณูนคร8

โพนสวรรค์10

วงัยาง3

นาแก4

5 บา้นแพง

พ้ืนที่

เมือง

ท่าอเุทน

1

2

3.17 ผู้สูงอายุท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 
  - พบผู้สูงอายุท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 1 คน 

3.18 เงินทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 
  - มีจ านวน 569 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 231คน และเพศหญิง จ านวน 338 คน 

3.19 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จ านวนท้ังส้ิน ๔๒ หลัง มี ๑๑ อ าเภอ รวม ๒๘ ต าบล 
รายละเอียดดังนี้ 
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สถานการณ์คนพิการ 
3.20 คนพิการที่จดทะเบียน และประเภทของความพิการ 
  - มีจ านวน 23,386 คน แบ่งเป็น เพศชายจ านวน 12,837 คน และเพศหญิงจ านวน 10,549 คน  

ตารางท่ี 31 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียนและประเภทของความพิการจังหวัดนครพนม 
 

ประเภทความพิการ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) 
1. ทางการเห็น 988 1,159 2,147 
2. ทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 1,755 1,824 3,579 
3. ทางความเคล่ือนไหวหรือร่างกาย 6,018 4,989 11,070 
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 2,069 1,092 3,161 
5. ทางสติปัญญา 961 838 1,799 
6. ทางการเรียนรู้ 125 41 166 
7. ออทิสติก 119 34 153 
8. พิการซ้ าซ้อน 739 572 1,311 

รวม 12,837 10,549 23,386 
 
 

แผนภูมิท่ี 33 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียนจังหวัดนครพนม แบ่งตามเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 34 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียนและประเภทของความพิการจังหวัดนครพนม 
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ตารางท่ี 32 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียน จังหวัดนครพนม แบ่งเพศรายอ าเภอ 

อ าเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม(คน) 
เมืองนครพนม 2,219 1,608 3,827 
ปลาปาก 1,136 953 2,089 
ท่าอุเทน 916 767 1,683 
บ้านแพง 583 424 1,007 
ธาตุพนม 1,329 1,083 2,412 
เรณูนคร 1,004 840 1,844 
นาแก 1,741 1,622 3,363 
ศรีสงคราม 1,591 1,255 2,846 
นาหว้า 842 771 1,613 
โพนสวรรค์ 818 666 1,484 
นาทม 337 280 617 
วังยาง 321 280 601 
รวม 12,837 10,549 23,386 

 
แผนภูมิท่ี 35 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียนจังหวัดนครพนม แบ่งเพศรายอ าเภอ 
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ตารางท่ี 33 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียนจังหวัดนครพนม แบ่งตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม (คน) 
0 - 18 ปี   944   577   1,521 
19 - 25 ปี 7,135 4,307 11,442 

มากกว่า 60 ปี 4,619 5,627 10,246 
 
แผนภูมิท่ี 36 แสดงจ านวนคนพิการที่จดทะเบียนจังหวัดนครพนม แบ่งตามช่วงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.21 เงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ 

  - มีจ านวน 1,500 สัญญา 

ตารางท่ี 34 แสดงจ านวนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ จังหวัดนครพนม 
 

ประเภทความพิการ จ านวนสัญญา 
1. ทางการเห็น   106 
2. ทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย   109 
3. ทางความเคล่ือนไหวหรือร่างกาย   730 
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม    54 
5. ทางสติปัญญา   108 
6. ทางการเรียนรู้      7 
7. ออทิสติก    12 
8. พิการซ้ าซ้อน    46 
9. ไม่ระบ ุ    328 

รวม 1,500 
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แผนภูมิท่ี 37 แสดงเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดนครพนม แบ่งตามประเภทความพิการ 
 

 
 
3.22 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

  - มีจ านวน 49 แห่ง แบ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 44 แห่ง และองค์กร
คนพิการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรตามมาตรา 6 (10) จ านวน 5 แห่ง 

ตารางท่ี 35 แสดงจ านวนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนครพนม 
 

อ าเภอ ราชการส่วนท้องถ่ิน/
หน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรคนพิการที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน

องค์กร 

รวม (แห่ง) 

เมืองนครพนม 6 4          10 
ปลาปาก 1 - 1 
ท่าอุเทน 2 - 2 
บ้านแพง 3 - 3 
ธาตุพนม 6 1 7 
เรณูนคร 4 - 4 
นาแก 6 - 6 
ศรีสงคราม 5 - 5 
นาหว้า 3 - 3 
โพนสวรรค์ 5 - 5 
นาทม 1 - 1 
วังยาง 2 - 2 

รวม           44 5         49 
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แผนภูมิท่ี 38 แสดงจ านวนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนครพนม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.23 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ จ านวนท้ังส้ิน 29 หลัง มี 10 อ าเภอ รวม 15 ต าบล 
รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี 
พื้นที ่ เพศ จ านวน 

(หลัง) อ าเภอ ต าบล ชาย หญิง 
1 เมือง ต.ค าเตย 1   1 

2 ท่าอุเทน 
ต.โนนตาล   1 1 
ต.ไชยบุรี   1 1 
ทต.เวินพระบาท 2   2 

3 วังยาง ต.ยอดชาด 3 2 5 

4 นาแก 
ต.นาเลียง   1 1 
ต.นาคู่ 1   1 

5 บ้านแพง 
ทต.บ้านแพง 1   1 
ต.นาเข 1   1 
ต.โพนทอง 1   1 

6 ศรีสงคราม ต.ท่าบ่อสงคราม 3 1 4 
7 ปลาปาก ต.ปลาปาก 1   1 
8 เรณูนคร ต.ท่าลาด 1 1 2 
9 นาหว้า ต.เหล่าพัฒนา 1 4 5 
10 โพนสวรรค์ ต.นาหัวบ่อ 2   2 
รวม 10  15  18 11 29  
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สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ 

3.24 คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ 

  - มีคนไร้ท่ีพึ่ง จ านวน 45 คน แบ่งเป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม จ านวน 32 คน  
และผู้มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดจ านวน 13 คน (เพศชาย 9 คน ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คน/
หนองคาย 1 คน/ยโสธร 1 คน/อุดรธานี 2 คน/กาฬสินธุ์ 2 คน/มหาสารคาม 1 คน/ชายไทยไม่ทราบช่ือ 1 คน 
และเพศหญิง จ านวน 4 คน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 คน/อุทัยธานี 1 คน/ตาก 1คน/สกลนคร 1 คน) 
 - มีผู้ท าการขอทาน จ านวน 3 คน (อ าเภอบ้านแพง เพศชาย จ านวน 2 คน ,อ าเภอธาตุพนม 
เพศชาย จ านวน 1 คน)    

 - มีผู้แสดงความสามารถ จ านวน 99 คน แบ่งเป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม จ านวน 83 คน 
และผู้มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดจ านวน 16 คน  

ตารางท่ี 36 แสดงจ านวนคนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ จังหวัดนครพนม 
 

คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ 
ผู้แสดงความสามารถ 

ชาย หญิง รวม (คน) 

คนไร้ที่พึ่ง 25 20 45 
ผู้ท าการขอทาน 3 - 3 
ผู้แสดงความสามารถ 79 21 100 

(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม,2563) 

 

แผนภูมิท่ี 39 แสดงจ านวนคนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน /ผู้แสดงความสามารถ จังหวัดนครพนม 
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ตารางท่ี 37 แสดงจ านวนคนไร้ที่พึ่งท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
เมืองนครพนม 9 5 14 

ธาตุพนม 1 3 4 
ปลาปาก 2 1 3 
ท่าอุเทน 0 2 2 
บ้านแพง 1 1 2 
นาหว้า 2 0 2 
นาแก 0 1 1 

ศรีสงคราม 0 2 2 
โพนสวรรค์ 1 0 1 

วังยาง 1 0 1 
เรณูนคร 0 0 0 
นาทม 0 0 0 
รวม 17 15 32 

(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม,2563) 
แผนภูมิท่ี 40  แสดงจ านวนคนไร้ที่พึ่งท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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ตารางท่ี 38  แสดงจ านวนผู้แสดงความสามารถท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
เมือง 25 5 30 

ปลาปาก 2 - 2 
ท่าอุเทน 1 1 2 
บ้านแพง 1 - 1 
ธาตุพนม 18 8 26 
เรณุนคร 9 2 11 
นาแก 5 - 5 

ศรีสงคราม - 1 1 
นาหว้า 2 - 2 

โพนสวรรค์ 1 - 1 
นาทม - - - 
วังยาง 2 - 2 
รวม 66 17 83 

 

แผนภูมิท่ี 41 แสดงจ านวนผู้แสดงความสามารถท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
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สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

3.25 สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

  - มีจ านวน 7,123 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,480 คน และเพศหญิง 4,643 คน  

ตารางท่ี 39 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม แบ่งตามรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
เมืองนครพนม 301 440 741 

ปลาปาก 199 296 495 
ท่าอุเทน 262 471 733 
บ้านแพง 161 336 497 
ธาตุพนม 512 887 1,399 
เรณูนคร 100 263 363 
นาแก 392 632 1,024 

ศรีสงคราม 125 344 469 
นาหว้า 153 325 478 

โพนสวรรค์ 129 221 350 
นาทม 81 211 292 
วังยาง 65 217 282 
รวม 2,480 4,643 7,123 

 
แผนภูมิท่ี 42 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม แบ่งเพศรายอ าเภอ 
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3.26 สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 

  - มีจ านวน 4,457คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,295 คน และเพศหญิง 3,162 คน  

ตารางท่ี 40 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 
แบ่งเพศตามรายอ าเภอ 

อ าเภอ เพศ รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

เมืองนครพนม 241 405 646 
ปลาปาก 148 277 425 
ท่าอุเทน 133 312 445 
บ้านแพง 136 296 432 
ธาตุพนม 139 276 415 
เรณูนคร 86 256 342 
นาแก 92 252 344 
ศรีสงคราม 83 312 395 
นาหว้า 79 245 324 
โพนสวรรค์ 68 168 236 
นาทม 54 173 227 
วังยาง 36 190 226 
รวม 1,295 3,162 4,457 

 
แผนภูมิท่ี 43 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 
แบ่งตามรายอ าเภอ 
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3.27 สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนมท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แบ่งตาม
ประเภทเงินสงเคราะห์  
  - มีจ านวน 4,457 คน  

ตารางท่ี 41 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 
แบ่งตามประเภทเงินสงเคราะห์ 
 

ประเภทเงินสงเคราะห์ จ านวน (คน) 
เงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กยากจน 1,656 
เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง  1,320 
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉิน  805 
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากล าบาก 489 
เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 187 
รวม 4,457 

 
แผนภูมิท่ี 44 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ 
แบ่งตามประเภทเงินสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.28 ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

- มีจ านวน 199,445 คน (คลังจังหวัด,2563) 
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สถานการณ์ครอบครัว 

 การส ารวจข้อมูลครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและจัดเก็บข้อมูลครอบครัว ตามค านิยาม
และประเภทครอบครัวของ (สค.) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบัน เพื่อก าหนด
ทิศทางในการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวทุกประเภทได้อย่างเหมาะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคมแบบบูรณาการในจังหวัดนครพนม โดยใช้วิธีการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้แบบ
เก็บข้อมูลครอบครัวเป็นเครื่องมือโดยส ารวจข้อมูลทุกครอบครัว ร้อยละ 100 ในพื้นท่ี  10 ต าบล ในพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม ได้แก่  

1. อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  
2. อบต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม  
3. อบต.โพนบก อ.โพนสวรรค์  
4. อบต.หนองย่างช้ิน อ.เรณูนคร  
5. อบต.สีชมพู อ.นาแก  
6. อบต.มหาชัย อ.ปลาปาก  
7. อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง  
8. อบต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า  
9. อบต.ยอดชาด อ.วังยาง  
10. อบต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม  

โดยจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 11 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 จากข้อมูลกรมการปกครอง 
จ านวน 15,465 ครัวเรือนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจริง จ านวน 10,879 ครัวเรือน และน าแบบเก็บข้อมูลครอบครัว
ท่ีได้จากการส ารวจ รวบรวมและกรอกข้อมูลลง Microsoft Excel และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของแผนภูมิประกอบค าบรรยาย สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ครอบครัวท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ีจัดเก็บข้อมูล จ านวน 10,879 ครัวเรือน 
1. ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่คนเดียว     จ านวน 1,439 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 13.23 
2. ครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  จ านวน       4 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   0.04 
3. ครอบครัว จ าแนกตามประเภท    จ านวน 9,436 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 86.73 
   3.1 ครอบครัวเด่ียว    จ านวน 6,414 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 68 
   3.2 ครอบครัวขยาย    จ านวน 3,022 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 32 
 
แผนภูมิท่ี 45 แสดงแนวโน้มข้อมูลครอบครัวจังหวัดนครพนม 
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4. ครอบครัวท่ีมีคนพิการ    จ านวน   600 ครัวเรือน  
5. ครอบครัวจ าแนกตามลักษณะเฉพาะ   จ านวน   807 ครัวเรือน  

ลักษณะเฉพาะครอบครัวท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด  
อับดับท่ี 1 ครอบครัวข้ามรุ่น       633 ครอบครัว 
อับดับท่ี 2 ครอบครัวท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กันตามล าพัง   152 ครอบครัว 
อับดับท่ี 3 ครอบครัวพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว      17  ครอบครัว 
อับดับท่ี 4 ครอบครัวผสม         3 ครอบครัว 
อับดับท่ี 5 ครอบครัววัยรุ่น        1 ครอบครัว 
อันดับท่ี 6 ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน       1 ครอบครัว 
 
แผนภูมิท่ี 46 ลักษณะแนวโน้มครอบครัวจังหวัดนครพนม 
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บทที่ 4 
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม และการด าเนินงาน 

ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
ในกรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ             
กับประชาชนในวงกว้าง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตกเป็นผู้
ประสบปัญหาทางสังคม ฯ ตกงาน ขาดรายได้ ขาดโอกาส ในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสังคม มีบทบาทในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และพัฒนาคนให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต จึงได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน    
ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามบทบาท
และหน้าท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้  
 1. ส ารวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ 
 2. ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อน าไปแจกจ่ายพร้อมให้ก าลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 3. แจกจ่ายหน้ากากผ้าท่ีได้รับจัดสรรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี ใช้สวมใส่ในการป้องกันตนเอง 
 4. แจกหนังสือ “Know Covid รู้ทันโควิด” เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกัน และการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 5. จัดท าโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เพื่อท าอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 6. อบรมการท าหน้ากากผ้า 
 7. จัดต้ังตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 
 8. ร่วมกับเครือข่ายในการรับบริจาคส่ิงของช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 
 
1. การส ารวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ  
 ตามท่ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ด าเนินการประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) เพื่อลงพื้นท่ีส ารวจประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหา การติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนให้ความช่วยเหลือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการโดยสรุปตามตาราง ได้ดังนี้ 
 
 
  



56 

 

 

ตารางท่ี 42 แสดงการด าเนินงานส ารวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี จ านวน 
(วัน) 

หมายเหตุ 

1. ลงพื้นท่ีเพื่อประสาน อพม. จ านวน 
12 อ าเภอ เพื่อขอความร่วมมือส ารวจ
ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ในพื้นท่ี 

23 - 24 เมษายน 2563 2 อพม. ส ารวจข้อมูลโดยใช้
แบบฟอร์ม แบบจัดเก็บ
ข้อมู ล ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ในกรณีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019  

2. อพม.ด าเนินการส ารวจรวจข้อมูลฯ
เพื่อส่งกลับมายังสนง.พมจ. เพื่อท า
การบันทึกข้อมูลฯ ผ่านระบบ Google 
form เพื่อส่งข้อมูลเข้าส่วนกลาง และ
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการลงพื้นท่ีให้
ความช่วยเหลือ  

25 เมษายน 2563 –    
10 พฤษภาคม 2563 

 

14 สน ง . พ ม จ . น ค ร พ น ม     
ไ ด้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ฯ        
ใ น โ ป ร แ ก ร ม  Excel   
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วใน
การลงพื้นท่ีเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน  

3. สนง.พมจ.นครพนม ประชุมบูรณาการ
ความร่วมมือในการลงพื้นท่ี ร่วมกับ 
หน่ ว ย ง าน สั ง กั ดก ระทรว ง  พม .        
ใ น จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม  ไ ด้ แ ก่           
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และ
บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อวางแผน
ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ   
 

11 พฤษภาคม 2563 1  

4. ลงพื้นท่ี จ านวน 12 อ าเภอ เพื่อ
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรน่า 2019 (COVID-19)  
 

12 พฤษภาคม 2563 – 
2 มิถุนายน 2563 

16  

5. ลงพื้นท่ีเพื่อประสาน อพม.ระดับต าบล 
จ านวน 22 ต าบล ท่ียังไม่มีข้อมูล ฯ เพื่อ
ขอความร่วมมือในการส ารวจข้อมูล ฯ เพิ่ม 

4 มิถุนายน 2563 1  
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 1.1 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการวางแผน 
การลงพื้นท่ี เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้มีการจัดแบ่งทีมเจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครพนม 
และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคม  และความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม จ านวน 
3,630 คน ในพื้นท่ี 12 อ าเภอ จากท้ังหมด 12 อ าเภอ คิดเป็น 100 %  และอยู่ในพื้นท่ี 89 ต าบล จากท้ังหมด 99 
ต าบล คิดเป็น 89.9 %  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
  1.1.1 จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ  จ านวน 3,630 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 1,447 คน 
และเพศหญิง จ านวน 2,183 คน ดังตารางแสดงท่ี 43 
 
ตารางท่ี 43 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 1,447 
หญิง 2,183 
รวม 3,630 

 
แผนภูมิท่ี 47 แสดงจ านวนร้อยละผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจาก   
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามเพศ 
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 1.1.2 จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ แบ่งตามเพศ และพื้นท่ีอ าเภอ ดังตารางแสดงท่ี 44 
 
ตารางท่ี 44 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามเพศ และพื้นท่ีอ าเภอ 
 

ผู้ประสบปัญหาสังคมที่ส ารวจทั้งหมด 
อ าเภอ ชาย หญิง รวม (คน) 

ธาตุพนม 393 692 1,085 
นาแก 323 444 767 
ท่าอุเทน 170 278 445 
โพนสวรรค์ 85 122 207 
นาหว้า 84 111 195 
เมืองนครพนม 83 106 189 
ปลาปาก 77 94 171 
นาทม 59 101 160 
ศรีสงคราม 56 87 143 
เรณูนคร 51 52 103 
บ้านแพง 32 59 91 
วังยาง 34 37 71 

รวม 1,447 2,183 3,630 
 
แผนภูมิท่ี 48 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามเพศ และพื้นท่ีอ าเภอ 
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 1.1.3 จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ แบ่งตามช่วงอายุ ดังตารางแสดงท่ี 45 

ตารางท่ี 45 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามช่วงอายุ 
 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) 

0 - 18 241 

19 - 25 204 

26 - 59 1,864 

มากกว่า 60 1,321 

รวม 3,630 

 
แผนภูมิท่ี 49 แสดงจ านวนร้อยละผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามช่วงอายุ 
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 1.1.4 จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ แบ่งตามอาชีพ ดังตารางแสดงท่ี 46 

ตารางท่ี 46 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน (คน)  
ไม่มีอาชีพ 1,337 
เกษตรกร 880 
รับจ้าง 730 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 270 
นักเรียน/นักศึกษา 198 
อื่นๆ 174 
พนักงานบริษัท 41 
รวม 3,630 

 
แผนภูมิท่ี 50 แสดงจ านวนร้อยละผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  แบ่งตามอาชีพ  
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 1.1.5 จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ แบ่งตามสภาพปัญหา ดังตารางแสดงท่ี 47 

ตารางท่ี 47 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามสภาพปัญหา 
 

ปัญหา จ านวน(คน)   
ครอบครัวยากจน/รายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพ 2,956 
ป่วยติดเตียง 187 
แม่เล้ียงเด่ียว 34 
ถูกทอดท้ิง 24 
ไม่มีท่ีอยู่อาศัย 14 
ไม่มีท่ีท ากิน 50 
อื่นๆ 365 
รวม 3,630 

 
แผนภูมิท่ี 51 แสดงจ านวนร้อยละผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามสภาพปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

 

 1.1.6 จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ แบ่งตามผลกระทบท่ีได้รับ ดังตารางแสดงท่ี 48 

ตารางท่ี 48 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามผลกระทบท่ีได้รับ 
 

ผลกระทบที่ได้รับ จ านวน (คน)   
รายได้ลด 1,926 
ว่างงาน 1,048 

ถูกเลิกจ้าง 162 
อื่นๆ 494 
รวม 3,630 

 
แผนภูมิท่ี 52 จ านวนร้อยละผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบ่งตามผลกระทบท่ีได้รับ  
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 1.2 จาการส ารวจข้อมูลและลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ 
ท่ีเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและระเบียบการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในกรณีฉุกเฉินของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจ านวน 964 คน เพศชาย 262 คน เพศหญิง 702 คน ซึ่งสามารถแยกเพศ       
และพื้นท่ีระดับอ าเภอ ดังตารางแสดงท่ี 49 
 
ตารางท่ี 49  แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ แบ่งตามเพศและพื้นท่ีระดับ
อ าเภอ 
 

อ าเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม 
เมืองนครพนม 23 71 94 
ปลาปาก 26 75 101 
ท่าอุเทน 41 119 160 
บ้านแพง 7 19 26 
ธาตุพนม 20 81 101 
เรณูนคร 37 45 82 
นาแก 23 64 87 
ศรีสงคราม 14 55 69 
นาหว้า 10 31 41 
โพนสวรรค์ 24 69 93 
นาทม 32 63 95 
วังยาง 5 10 15 
รวม 262 702 964 

 
แผนภูมิท่ี 53 แสดงจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด     
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ แบ่งตามเพศและพื้นท่ี
ระดับอ าเภอ 
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รูปภาพตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ลงพื้นท่ีประสานงานกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

จ านวน 12 อ าเภอ เพื่อขอความร่วมมือส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนครพนมในกรณีได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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รูปภาพตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม 

ในกรณีจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ านวน 12 อ าเภอ 
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รูปภาพตัวอย่าง เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม 

ในกรณีจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ านวน 12 อ าเภอ 
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2. ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อน าไปแจกจ่ายพร้อมให้ก าลังใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
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3. แจกจ่ายหน้ากากอนามัยท่ีได้รับจัดสรรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ี ใช้สวมใส่ในการป้องกันตนเอง  
 ตามท่ี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหน้ากากทางเลือกให้แก่
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ในโครงการ “ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก้าวผ่าน
วิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหน้ากากทางเลือก (หน้ากากผ้า) แจกจ่ายให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อใช้สวมใส่ป้องกัน
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยก าหนดให้แจกจ่ายให้
ประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 13 คน ๆ ละ 2 ช้ิน รวมเป็น จ านวน 29,328 ช้ิน (จ านวนหมู่บ้านจังหวัด
นครพนม 1,153 x 13 คน x 2 ช้ิน = 29,328 ช้ิน) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
ได้ด าเนินการการแจกจ่ายหน้ากากผ้าท่ีได้รับมอบจ านวนดังกล่าวให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครพนม    
ดังตารางแสดง 

ตารางท่ี 50 แสดงการด าเนินงานแจกจ่ายหน้ากากอนามัยท่ีได้รับจัดสรรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี ใช้สวมใส่ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

 
กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

1. ตรวจนับหน้ากากผ้าและแพ็คใส่ซองถุงใส โดยมีตราสัญลักษณ์
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ติดไว้หน้าซองทุกช้ิน และแบ่งตามจ านวน
หมู่บ้านในแต่ละต าบลท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 99 ต าบล  

12 – 20 พฤษภาคม 2563 

2. ท าหนังสือแจ้งถึงหน่วยงาน อปท. หรือประธานอพม.ระดับ
ต าบล จ านวน 99 ต าบล เพื่อขอความร่วมมือในการแจกจ่าย
หน้ากากให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี  

21 พฤษภาคม 2563 – 
3 มิถุนายน 2563 

3. ลงพื้นท่ีมอบหน้ากากผ้า ให้หน่วยงาน อปท. และประธานอพม.
ระดับต าบล ในพื้นท่ี ท่ียังไม่ได้รับหน้ากากทางเลือกอีก จ านวน 
40 ต าบล  และขอความอนุเคราะห์ในการส่งข้อมูลตามแบบ 1 
และ แบบ 2 กลับมายัง พมจ.นครพนม 

4 มิถุนายน 2563 

4. เก็บรวบรวม แบบ 1 และ แบบ 2 รูปภาพกิจกรรม ในการมอบ
หน้ากากให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละต าบล ท่ีส่งกลับมายัง 
พมจ.นครพนม 

21 พฤษภาคม 2563 – 
24 มิถุนายน 2563 

5. ท าหนังสือแจ้งประธาน อพม.ระดับอ าเภอ ในการท าแบบประเมิน
ผู้ได้รับหน้ากากทางเลือก จ านวน 12 อ าเภอ อ าเภอละ 33 ราย 
รวม 396 ราย 

16 มิถุนายน 2563 – 
23 มิถุนายน 2563 

6. เก็บรวบรวม แบบประเมินผู้ได้รับหน้ากากทางเลือก ท่ีส่งกลับ
มายัง พมจ.นครพนม และลงข้อมูลในระบบ Google form ตาม
จ านวนท่ีก าหนด 

17 พฤษภาคม 2563 – 
30 กันยายน 2563 

7. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลแบบรับหน้ากาก 1 , 2 และรายงาน
ให้กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ เพื่อด าเนินการในส่วนท่ี เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

ตุลาคม 2563 
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 ผลการด าเนินงาน  
  1 มีการส่งมอบหน้ากากให้ภาคีเครือข่ายเพื่อน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ีครบท้ัง 12 อ าเภอ จ านวน 99 ต าบล  
  2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับหน้ากากผ้า จ านวน 14 ,664 คน เพื่อใช้ในการสวมใส่เพื่อ
ป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  3 เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานร่วมกันในการแจกจ่ายหน้ากากผ้าสู่ประชาชนในพื้นท่ี    
อย่างท่ัวถึง 

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการส่งมอบหน้ากากให้ภาคีเครือข่าย 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมภาคีเครือข่ายส่งมอบหน้ากากให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ 12 อ าเภอ 
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมภาคีเครือข่ายส่งมอบหน้ากากให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่ 12 อ าเภอ 
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3. แจกหนังสือ “ Know Covid รู้ทันโควิด” เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกัน และการดูแลตนเอง   
ให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้จัดสรรหนังสือ “Know Covid รู้ทันโควิด” ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม จ านวน 200 เล่ม ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการ
แจกหนังสือให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม โดยส่งมอบผ่านหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ศูนย์คุ้มครองคนไร้
ท่ีพึ่งจังหวัดนครพนม และศูนย์พัฒนาการ  จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เพื่อน าไปแจกจ่าย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีหน่วยงานให้การดูแล ต่อไป  
4. จัดท าโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อน าอาหาร
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย ตามท่ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     
ได้แจ้งการโอนเงินสนับสนุนครัวกลางให้กับชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ พม. “เราไม่ท้ิงกัน” เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบภายในชุนชนเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการ โดยเลือกพื้นท่ีท่ียังไม่มีข้อมูล     
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฯ เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านอาหารและลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม     
ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม จ านวน 10 ต าบล 
โดยมีจ านวนกลุ่มเป้าหมายต าบลละ 100 คน และแผนการด าเนินงานตามตารางแสดง  
 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงานโครงการ “เราไมท้ิ่งกัน” ครัวกลาง  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครพนม 

 
ท่ี รายชื่อชุมชน เป้าหมาย วันที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 ชุมชนหลังวัดพระธาตุพนม 100 คน 10 มิย.63 รายการอาหาร.- 
1. ต้มข่าไก่ 
2. แกงเผ็ดหมู 
3. แกงค่ัวหมูใส่หน่อไม้ 
4. ผัดบวบใส่ไข ่
5. ผัดคะน้าหมูกรอบ 
6. หมูทอดกระเทียมพริกไทย 
7. แกงเทโพ 
8. ไข่ลูกเขย-ผัดวุ้นเส้น 
9. หมูหวาน+ผัดผัก 
10.ผัดฟักทอง+พริกแกงค่ัว 

2 ชุมชนต าบลหนองบ่อ 100 คน 11 มิย.63 

3 ชุมชนต าบลกุตาไก้ 100 คน 12 มิย.63 

4 ชุมชนต าบลหนองเทาใหญ่ 100 คน 15 มิย.63 

5 ชุมชนต าบลโพธิ์ตาก 100 คน 16 มิย.63 
6 ชุมชนต าบลวังตามัว 100 คน 17 มิย.63 

7 ชุมชนต าบลสามผง+บ้านข่า 100 คน 18 มิย.63 

8 ชุมชนต าบลนาราชควาย 100 คน 19 มิย.63 

9 ชุมชนต าบลหนองแวง 100 คน 22 มิย.63 
10 ชุมชนต าบลนาหัวบ่อ 100 คน 23 มิย.63 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลาง ชุมชนหลังวัดพระธาตุพนม 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลหนองบ่อ 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลกุตาไก้ 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลหนองเทาใหญ่ 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลโพธิ์ตาก 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลวังตามัว 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลสามผง+บ้านข่า 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลนาราชควาย 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลหนองแวง 
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รูปภาพ รายงานโครงการ “เราไม่ท้ิงกัน” ครัวกลางชุมชนต าบลนาหัวบ่อ 
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5. การอบรมการท าหน้ากากผ้า 
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6. การจัดต้ังตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน 
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91 

 

 

7. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน 
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รูปภาพแสดงการรับมอบสิ่งของบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อน าไปช่วยเหลอืผู้ได้รับความเดือดร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดง การรับมอบสิ่งของบริจาค จากตัวแทนมูลนิธิศรีโคตรบูร 
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บทที่ 5 
สรุปสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563 

  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม จากหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดนครพนม โดยสรุป
สถานการณ์ ทางสังคมและแสดงสภาพปัญหาในจังหวัดนครพนม ปี 2563 ดังนี้ 

1. สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ซ่ึงมีจ านวน 154,759 คน 

 1.1 เด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด จ านวน 25,962 คน 

ตารางท่ี 51 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 และ ปี 2563 

ปี จ านวน 
2562 18,320 
2563 25,962 

  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับปี 2562 จะพบว่าจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็ก
แรกเกิด มีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น 

แผนภูมิท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 และ ปี 2563 
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1.2 เด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 730 คน  
       อันดับ 1 เด็กสูบบุหรี่ จ านวน 403 คน  
                            สูงสุดท่ี อ าเภอเมือง จ านวน  137  คน  
                            รองลงมาท่ี อ าเภอนาแก จ านวน 57 คน  
       อันดับ 2 เด็กติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 327 คน  
         สูงสุดท่ี อ าเภอบ้านแพง จ านวน 81 คน  
         รองลงมาท่ี อ าเภออ าเภอปลาปาก จ านวน 63 คน 

ตารางท่ี 52 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปี 2562 และ ปี 2563 

ปี เด็กติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เด็กสูบบุหรี่ 
2562 535 920 
2563 327 403 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี 2562 จะพบว่าจ านวนเด็กท่ีสูบบุหรี่และเด็กติดเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ มีแนวโน้มท่ีลดลง 

แผนภูมิท่ี 55 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปี 2562 และ ปี 2563 
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  1.3 เด็กท่ีถูกกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ ท่ีมีการ
แจ้งเหตุ จ านวน 24 คน  เพศชาย 6 คน และเพศหญิง 18 คน 

ตารางท่ี53 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีถูกกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย 
จิตใจ เพศ ท่ีมีการแจ้งเหตุ ปี 2562 และ ปี 2563 

ปี เด็กท่ีถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว/ 
ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ 

2562 5 
2563 24 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี2562 จะพบว่าจ านวนเด็กท่ีถูกกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ ท่ีมีการแจ้งเหตุ มีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น 

แผนภูมิท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีถูกกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย 
จิตใจ เพศ ท่ีมีการแจ้งเหตุ ปี 2562 และ ปี 2563 
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1.4 เด็กท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีการแจ้งเหตุ มีจ านวน 17 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 12 คน และเพศหญิง 5 คน 

ตารางท่ี 54 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีการแจ้งเหตุ  ปี 2562 
และ ปี 2563 

ปี เด็กท่ีผู้เป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีการแจ้งเหตุ 
2562 18 
2563 17 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี2562 จะพบว่าจ านวนท่ีผู้เป็นกระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีการ
แจ้งเหตุ มีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน 

แผนภูมิท่ี 57 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีการแจ้งเหตุ ปี 2562   
และ ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 คดีอาชญากรรมท่ีมีเด็กเป็นผู้กระท า จ านวน 36 คดี  
1.6 ไม่พบเด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน/ขอทาน  
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1.7 เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวน 169 คน  
          สูงสุดท่ี อ าเภอนาทม จ านวน 43 คน   

     รองลงมาท่ี อ าเภอเมือง จ านวน 38 คน  

ตารางท่ี 55 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอนัควร ปี 2562 และ ปี 2563 

ปี เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2562 128 
2563 169 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี 2562 จะพบว่าจ านวนเด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร มีแนวโน้ม 
ท่ีเพิ่มข้ึน 

แผนภูมิท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี 2562 และ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.8 ไม่พบเด็กท่ีถูกท้ิงในท่ีสาธารณะ 
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1.9 เด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จ านวน 124 คน  
     สูงสุดท่ี อ าเภอเมือง จ านวน 66 คน   
     รองลงมาท่ี อ าเภอปลาปาก จ านวน 22 คน   

ตารางท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2562 และ ปี 2563 

ปี เด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
2562 80 
2563 124 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับปี2562 จะพบว่าจ านวนเด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

แผนภูมิท่ี 59 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2562 และ ปี 2563 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
2. สถานการณ์เยาวชน (อายุ 18 ปีขึ้นไป - 25 ปี) จ านวน 72,610 คน 
  2.1 เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 2,958 คน 
        อันดับ 1 เยาวชนสูบบุหรี่ จ านวน 1,143 คน  

      สูงสุดท่ีอ าเภอเมืองนครพนม 403 คน  
      รองลงมาท่ี อ าเภอปลาปาก จ านวน 179 คน  

       อันดับ 2 เยาวชนติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) จ านวน 915 คน  
      สูงสุดท่ีอ าเภอนาแก จ านวน 293 คน  
      รองลงมาท่ี อ าเภอเมือง จ านวน 179 คน  

       อันดับ 3 เยาวชนติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 900 คน  
      สูงสุดท่ีอ าเภอเมือง จ านวน 502 คน  
      รองลงมาท่ี อ าเภอธาตุพนม 74 คน 
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ตารางท่ี 57 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปี 2562 และ ปี 2563 

ปี เยาวชนติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เยาวชนสูบบุหรี่ เยาวชนติดเกมส์ 
2562 698 1,790 1,222 
2563 900 1,143 915 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี2562 จะพบว่าจ านวนเยาวชนติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีแนวโน้ม    
ท่ีเพิ่มขึ้นและเยาวชนสูบบุหรี่และเยาวชนติดเกมส์ มีแนวโน้มท่ีลดลง 

แผนภูมิท่ี 60 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปี 2562 และ ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ไม่พบเยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน/ขอทาน   

  2.3 สภาเด็กและเยาวชน มีจ านวน 116 แห่ง 
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3. สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ข้ึนไป) 107,366 คน 
  3.1 ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน/ติดเตียง  จ านวน 2,373 คน  
       สูงสุดท่ี อ าเภอบ้านแพง จ านวน  403  คน  
       รองลงมาท่ี อ าเภอโพนสวรรค์ จ านวน 298 คน  

ตารางท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้สูงอายุติดเตียง/ติดบ้าน ปี 2562 และ ปี 2563 

ผู้สูงอายุติดเตียง/ติดบ้าน ชาย 
2562 1,491 
2563 2,373 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี 2562 จะพบว่าจ านวน ผู้สูงอายุติดเตียง/ติดบ้าน มีแนวโน้ม      
ท่ีเพิ่มข้ึน 

แผนภูมิท่ี 61 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้สูงอายุติดเตียง/ติดบ้าน ปี 2562 และ ปี 2563 

 

3.2 ไม่พบผู้สูงอายุท่ีด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน/ขอทาน  
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4. สถานการณ์คนพิการ  

  4.1 คนพิการที่จดทะเบียน  จ านวน 23,386 คน 
       สูงสุดอยู่ท่ี อ าเภอเมือง จ านวน 3,827 คน  

     รองลงมาท่ี อ าเภอนาแก 3,363 คน   

ตารางท่ี 59 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนคนพิการที่จดทะเบียน ปี 2562 และ ปี 2563 

คนพิการที่จดทะเบียน จ านวน 
2562 22,673 
2563 23,386 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี2562 จะพบว่าจ านวนคนพิการที่จดทะเบียน มีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน 

แผนภูมิท่ี 62 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนคนพิการที่จดทะเบียน ปี 2562 และ ปี 2563 
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5. สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ  
 - คนไร้ที่พึ่ง จ านวน 45 คน   
 - ผู้ท าการขอทาน จ านวน 3 คน 

- ผู้แสดงความสามารถ จ านวน 99 คน  

ตารางท่ี 60 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนคนไร้ท่ีพึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ ปี 2562        
และ ปี 2563 

ปี คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ผู้ท าการขอทาน ผู้แสดงความสามารถ 
2562 50 0 0 83 
2563 45 0 3 99 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี 2562 จะพบว่าจ านวนคนไร้ท่ีพึ่ง มีแนวโน้มท่ีลดลง ผู้แสดง
ความสามารถและผู้ท าการขอทานมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน  

แผนภูมิท่ี 63 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนคนไร้ท่ีพึ่ง/ผู้ท าการขอทาน/ผู้แสดงความสามารถ ปี 2562       
และ ปี 2563 
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6. สถานการณ์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

 6.1 ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีจ านวน 7,123 คน 

6.2 ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสูงสุดท่ี อ าเภอธาตุพนม จ านวน 1,399 คน รองลงมาท่ี อ าเภอนาแก 
จ านวน 1,024 คน  

ตารางท่ี61 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2562 และ ปี 2563 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 
2562 21,230 
2563 7,123 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับ ปี 2562 จะพบว่าจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีแนวโน้มท่ี
ลดลง เนื่องจากมีการเปล่ียนรูปแบบการเก็บข้อมูลท่ีไม่ซ้ าซ้อนในแต่ละประเภทของผู้ประสบปัญหาสังคม   

แผนภูมิท่ี 64 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปี 2562 และ ปี 2563 
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ตารางท่ี 62 แสดงสถานการณ์ทางสังคมกับพื้นท่ีเส่ียง 

สถานการณ์ผู้ประสบปญัหาทางสังคม 
เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) อ.บ้านแพง เด็กติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

อ.ปลาปาก เด็กติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
อ.เมือง เด็กสูบบุหรี่,เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อ.นาแก เด็กสูบบุหรี่ 
อ.นาทม เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เยาวชน (18 – 25 ปี) อ.เมือง เยาวชนติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์,เยาวชนสูบบุหรี่ 
,เยาวชนติดเกมส์ 

อ.ปลาปาก เยาวชนสูบบุหรี่ 
อ.ธาตุพนม เยาวชนติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
อ.นาแก เยาวชนติดเกมส์ 

ผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) อ.บ้านแพง 
อ.โพนสวรรค ์

ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน/ติดเตียง   

คนพิการ อ.เมือง 
อ.นาแก 

จ านวนคนพิการ 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อ.ธาตุพนม 
อ.นาแก 

จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาสังคม 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.38 ระดับนโยบาย 

 การช่วยเหลือต้องช่วยเหลือต่อเนื่องให้ถึงท่ีสุด / คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
 อยากให้ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดอบรมในต าบลหรือจ้างเหมาบริการในการวัดเก็บข้อมูลเพื่อท่ีจะได้

ข้อมูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด 
 ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 การกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้ถึงท้องถิ่นโดยตรง 
 นโยบายของรัฐบาลคิดดี ท าดี แต่ในทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่ค่อยตรงตามนโยบาย 

 
3.39 ระดับปฏิบัติ 

 ให้ลงพื้นท่ีมาพบปะประชาชน เพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชน 
 ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 เห็นควรได้รับการพัฒนาสังคมสู่ชนบทอย่างจริงจังและท่ัวถึงแบบบูรณาการ โดยตรงและลงพื้นท่ี    

อย่างจริงจัง 
 ให้มีเจ้าหน้าท่ี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าระดับอ าเภอ หรือ ต าบล 
 ผู้ท่ีไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้บัตร ไม่มีบัตร ส่วนคนท่ีมีบัตรกลับเป็น

คนท่ีมีโทรศัพท์ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 

 
 
 


