 วิสัยทัศน์ [Vision] 
เทศบาลเมืองนครพนม
ชุมชนน่าอยู่ คู่สังคมเอื้ออาทร
เมืองนครพนมพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน


1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
(ด้านกายภาพ การเมืองการปกครอง สภาพทางสังคม บริการพื้นฐาน เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ)
1. สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลเมือ งนครพนม เป็น พื้น ที่จัง หวัด ชายแดนตั้ง อยู่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)ของประเทศไทย มีอาณา
เขตติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลักษณะเป็นแนวยาวเลียบตามฝั่ งขวาของแม่น้าโขง
ตั้ง อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง ที่ 16 - 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104 - 105 องศาตะวัน ออก มีร ะยะทางจากกรุง เทพมหานครถึง จัง หวัด
นครพนม ประมาณ 735 กิโลเมตรโดยเทศบาลเมืองนครพนมได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 (ราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 52 หน้า 2096) แต่เดิมก่อตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้ างเป็นสถานธนานุบาลเทศบาลเมือ ง
นครพนม ในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสานักงานมาอยู่เลขที่ 374 ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมืองอาเภอเมืองนครพนม จนถึงปัจจุบัน
พื้นที่ เทศบาลเมืองนครพนม มีพื้นที่ 24.125 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตาบล ดังนี้
1. ตาบลในเมือง
3. ตาบลหนองญาติบางส่วน
2. ตาบลหนองแสง
4. ตาบลอาจสามารถบางส่วน
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับบ้านอาจสามารถ ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองจันทร์ ตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้าโขงถึงกึ่งกลางแม่น้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับบ้านภูเขาทอง ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีจานวน 25 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนวัดศิริพุทธาราม
11. ชุมชนดอนเมือง 2
21. ชุมชนน้อยใต้
2. ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ
12. ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส
22. ชุมชนวัดป่าศรีสมพร
3. ชุมชนกกต้อง
13. ชุมชนวัดโอกาส
23. ชุมชนศรีเทพทุ่ง
4. ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม 14. ชุมชนโอกาส 2
24. ชุมชนอัมพร 2
5. ชุมชนหนองแสง 1
15. ชุมชนวัดโพธิ์ศรี
25. ชุมชนบ้านเอื้ออาทร
6. ชุมชนหนองแสง 2
16. ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม
7. ชุมชนหนองบึก
17. ชุมชนวัดกลาง
8. ชุมชนหนองบึกท่า
18. ชุมชนวัดมหาธาตุ
9. ชุมชนโพนบก
19. ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง
10. ชุมชนดอนเมือง
20. ชุมชนวัดสารภาณนิมิต
ประชากรและครัวเรือน
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีทั้ง สิ้น 26,387 คน แยกเป็น ชาย 12,513 คนหญิง 13,874 คน และมี
จานวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 13,839 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

3
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เขตเทศบาลเมืองนครพนม มีลักษณะเป็นที่เนินสูง และที่ราบตั้ง อยู่ ริมแม่น้าโขงตรงข้ามกับ
เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสภาพพื้นที่ด้านทิศตะวัน ออกตามแนวแม่น้าโขงเป็นที่เนินสูง
ลาดต่าลงมาทางทิศตะวันตกจนถึงแนวถนนอภิบาลบัญชาซึ่งเป็นใจกลางเมืองและย่านการค้าพาณิชย์ จากนั้นสภาพพื้นที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
ไปทางทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือ เป็นที่เนินสูงแล้วลาดต่าลงมาทางทิศใต้
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - ปลายเดือนเมษายนของทุกปี จะมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 25 - 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 37 - 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนกันยายนของทุกปี จะมีฝนตกชุกและบางปีได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย ปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ย 2,279.7 มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนมกราคมของทุกปี อากาศทั่วไปจะหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 10 - 12 องศาเซลเซียส
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลเมืองนครพนม มีจานวนชุมชนทั้งหมด 25 ชุมชน ประกอบด้วย 7 เผ่า ได้แก่ ไทยลาว(ชาวอีสาน) ผู้ไทย ไทยญ้อ
ไทยโส้ ไทยกะเลิง ไทยข่า ไทยแสก นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายเวียดนาม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
93 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1สภาพทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม การค้าขายและการบริการ
ประชาชนตามชุมชนรอบนอกจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม สินค้าเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผักสวนครัว และอื่นๆ การประกอบ
ธุรกิจการพาณิชย์และบริการ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเจ้าของกิจการคนเดียว การรวมเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัท มีจานวนน้อย
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
ทางบก
การคมนาคมขนส่งทางบกจากเทศบาลเมืองนครพนมไปจังหวัดใกล้เคียงมีทางหลวงแผ่นดิน 3 สายและการติดต่อกับอาเภอ
ต่างๆ ภายในจังหวัดนครพนม มีทางหลวงจังหวัด 8 สาย การเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดนครพนม โดยทางรถยนต์จะใช้เส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เมื่อถึงจังหวัดสระบุรีแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ เมื่อถึงอาเภอบ้านไผ่
จัง หวั ดขอนแก่น แยกเข้า ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 แล้วเข้าสู่จังหวั ด
กาฬสินธุ์ และผ่านจังหวัดสกลนครตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 รวมระยะทางประมาณ 740กิโลเมตร
ถนนประเภทต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้
1. ถนน ค.ส.ล.
มีความยาวรวม
49.954
กิโลเมตร
2. ถนนลาดยาง
มีความยาวรวม
16.964
กิโลเมตร
3. ถนนลูกรัง
มีความยาวรวม
0.450
กิโลเมตร
รวมความยาวทั้งสิ้น
67.368
กิโลเมตร
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ทางน้า
เทศบาลเมืองนครพนม มีการคมนาคมขนส่งทางน้าระหว่าง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม กับ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีท่าเทียบเรือสาหรับโดยสารข้ามฟาก จานวน 1 แห่ง
ทางอากาศ
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย์จังหวัดนครพนม จานวน 1 แห่ง ซึ่งมีทางวิ่งยาว 2,440 เมตร กว้าง
45 เมตร มีบริการเครื่องบินโดยสารของสายการบินนกแอร์ นครพนม - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) บริการเที่ยวบินทุกวันๆ ละ 2 เที่ยว และ
สายการบินแอร์เอเชีย นครพนม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)บริการเที่ ยวบินทุกวันๆ ละ 2 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15
นาที ถึงกรุงเทพมหานคร
การจราจร
สภาพการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมตามถนนสายหลักในช่วงเช้า (07.30 - 08.00 น.)และช่วงเย็น (15.30 16.30 น.) จะมีสภาพการจราจรคับคั่ง เช่น บริเวณตลาดสดเทศบาล สี่แยกถนนกลางเมืองไปโรงเรียนนครพนมวิทยาคม หน้าโรงเรียนอนุบาล
นครพนม และบริเวณหน้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ไปรษณีย์
ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีที่ทาการไปรษณีย์ จานวน 1 แห่ง คือ ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม
การไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยซึ่ง ผลิตกระแสไฟฟ้า จาก
เขื่อนน้าพุง จัง หวัดสกลนคร โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัง หวัดนครพนมรับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ส่วนราชการและประชาชนที่ใช้
ไฟฟ้า จานวน 44,085 ราย ซึ่งมีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจานวน 10,510,720 หน่วย

ตารางแสดงข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ที่อยู่อาศัย
ชื่อสถานที่
ไฟฟ้า

ภายในเขต
เทศบาลเมือง
นครพนม

จานวน
ผู้ใช้
ไฟฟ้า
(ราย)

จานวน
หน่วย

39,845

3,893,100

สถานประกอบการ/ธุรกิจ
จานวน
ผู้ใช้
จานวน
ไฟฟ้า
หน่วย
(ราย)

จานวน
ผู้ใช้
ไฟฟ้า
(ราย)

จานวน
หน่วย

ปริมาณ
การ
จาหน่าย
(M.V.A)

4,240

44,085

10,510,720

14.25

6,617,620

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559

รวม

5
การประปา
โดยมีก ารประปาส่ว นภูมิภ าค สาขานครพนม รับ ผิดชอบการบริก ารประปาภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งมี
ครัวเรือนที่ใช้น้าประปา จานวน 12,013 ครัวเรือน และมีปริมาณการใช้น้าประปารวมทั้งสิ้น3,947,561 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประปาภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

หน่วยบริการ

กาลังการผลิต
(ลบ.ม.)/ชม.

ปริมาณน้า
ที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้า
ที่จาหน่าย
แก่ผู้ใช้
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้า
ที่จ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์และ
รั่วไหล
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้าที่
ใช้
ในระบบ
(ลบ.ม.)

จานวน
ผู้ใช้น้า
(ราย)

ป.นครพนม
(ภายในเขต
เทศบาลเมือง
นครพนม)

750

3,875,255

2,838,351

1,036,904

72,306

12,013

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
การสื่อสารและโทรคมนาคม
โทรศัพท์

ตารางแสดงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์และประเภทผู้ใช้บริการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
จานวนเลขหมายโทรศัพท์
ชื่อชุมสาย
ภายในเขต
เทศบาล
เมืองนครพนม

ที่อยู่อาศัย

ส่วนราชการ

กิจการพาณิชย์

ตู้โทรศัพท์
สาธารณะ

รวมทั้งสิ้น

6,229

2,307

985

155

9,676

ที่มา : ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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สถานีวิทยุกระจายเสียง มีดังนี้
1. ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จานวน 2 แห่ง

1. สถานีวิทยุ สทร.7 ภาค FM
2. สถานีวิทยุ อสมท.นครพนม ภาค FM

2. ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล จานวน 2 แห่ง
1. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
(วส. ทภ.2) ภาค AM และ FM
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครพนม (สวท.นครพนม) ภาค AM และ FM
สถานีวิทยุชุมชนและวิทยุท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีจานวน 10 แห่ง ดังนี้
1. สถานีวิทยุศรีโคตรบูรณ์
6. สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน นครพนม
2. สถานีวิทยุท้องถิ่นไลอ้อนส์เรดิโอ
7. สถานีวิทยุคลื่นมหาชน คนลูกทุ่ง
3. สถานีวิทยุสยามชัยเรดิโอ
8. สถานีวิทยุออนซอนเรดิโอ
4. สถานีวิทยุท้องถิ่นเสียงจากนคร
9. สถานีวิทยุวิสาหกิจชุมชนมัลติเวฟ & แม็กซ์เรดิโอ
5. สถานีวิทยุชุมชนคนกู้ภัย VR-Radio 10. สถานีวิทยุชุมชนเพื่อคนนคร บ้านอัมพร 2
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีจานวน 10 ฉบับ ดังนี้
1. หนังสือพิมพ์ไทยนิยม/สยามรัฐ
6. หนังสือพิมพ์ถิ่นพนม
2. หนังสือพิมพ์นครสาร
7. หนังสือพิมพ์ตระเวนข่าว/ตารวจของปวงชน
3. หนังสือพิมพ์เนชั่นข่าวไท
8. หนังสือพิมพ์ข่าวชายแดน
4. หนังสือพิมพ์ข่าวกวนคน
9. หนังสือพิมพ์อีสาน
5. หนังสือพิมพ์มติราษฎร์
10. หนังสือพิมพ์ชาวนครพนม
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีจานวน 2 บริษทั ดังนี้
1. บริษัท เอ็นพี เคเบิ้ล ทีวี จากัด
2. หจก.เมืองนครพนม เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค

3. ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม การประมง การค้าขาย และอุต สาหกรรมขนาดเล็ก
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม การประมง ประมาณร้อยละ 18 การค้าขายประมาณร้อยละ 49 และอื่นๆ เช่น รับราชการ
รับจ้างทั่วไป ฯลฯ ประมาณร้อยละ 33
การเกษตรกรรม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีตามชุมชนรอบนอก โดยมีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ 6,314.40 ไร่
หรือ 10.103 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมผลผลิตที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผัก และพืชไร่บาง
ชนิด
การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและตาบลใกล้เคียง มีโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ จานวน
86 แห่ง เงินลงทุนรวม 614,990,280 บาท แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แยกเป็นชาย 523 คน หญิง 157 คน รวมทั้งสิ้น 680 คน
ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงข้อมูลโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
รวม

จานวน
(แห่ง)
3
1
2
1
2
2
6
15
13
7
2
32
86

แรงงาน
ชาย
หญิง
10
8
22
27
33
6
9
11
11
13
12
74
20
66
12
57
5
36
9
192
47
523
157

เงินลงทุน
(บาท)
9,048,500
9,400,000
12,500,000
2,325,000
5,300,000
11,540,000
248,590,000
35,447,500
33,593,500
21,305,650
578,000
225,362,130
614,990,280

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559
การพาณิชยกรรมและการบริการ
การประกอบการพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการค้าปลีก ค้าส่ง ห้างหุ้นส่วน บริษัท โดยมีสถานประกอบการพาณิชย์
และการบริการภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ดังนี้
1. ธนาคาร
จานวน
18
แห่ง
2. โรงภาพยนตร์
จานวน
1 แห่ง
3. สถานีบริการน้ามันหรือแก๊ส
จานวน
10
แห่ง
4. ตลาดหรือสถานที่จัดจาหน่ายสินค้า มีจานวน 4 แห่ง ดังนี้
4.1 ตลาดสดเทศบาล
จานวน
1 แห่ง
4.2 ตลาดอินโดจีน
จานวน
2 แห่ง
4.3 ตลาดโต้รุ่ง
จานวน
1 แห่ง
5. ห้างสรรพสินค้า
จานวน
5 แห่ง
6. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ
จานวน
1 แห่ง
7. สถานธนานุบาลเทศบาลฯ
จานวน
1 แห่ง
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลฯ
จานวน
1 แห่ง
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แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
1. วัดนักบุญอันนาหนองแสง
วัดนักบุญอันนาหนองแสง ตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตรบริเวณฝั่งตรงข้ามเขื่อนริมแม่น้าโขง คุณพ่อเอทัวร์ นาลาภ อธิการ
โบสถ์วัดนักบุญอันนาหนองแสง สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1962 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรม
ที่สวยแปลกตาน่าชมยิ่ง ในช่วงก่อนวันคริสต์มาสชาวคริสต์ แต่ละชุมชนจะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่างๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี้
2. วัดโอกาส (ศรีบัวบาน)
วัดโอกาส เดิมชื่อวัดศรีบัวบาน ตั้งอยู่เลขที่ 552 ถนนสุนทรวิ จิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองจังหวัดนครพนม สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา วัดโอกาส (ศรีบัวบาน) เป็นวัดที่เก่าแก่สุดวัดหนึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 1994 ในสมัย
ที่อาณาจักรศรีโคตรบูรยังเจริญรุ่งเรืองอยู่และได้รับพระราชทานวิสุง คามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2281 ด้วยเนื้อที่กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร
ในตานานกล่าวถึง การสร้างวัดว่า เมื่อจุลศักราชราชาได้ 813 ตัว ตรงกับ พ.ศ. 1994 จมื่นรักษาราษฏร ซึ่ง เป็นนายกองเมืองผู้ปฏิบัติ
ราชการต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระเจ้าศรีโคตรบูรหลวงและชาวบ้านโพธิ์ค้ามีศรัทธาได้สร้างสานักสงฆ์วัดศรีบัวบานขึ้นริมฝั่งน้าของ (แม่น้า
โขง) ในบริเวณบ้านโพธิ์ค้า นครศรีโคตรบูร ต่อมาเมื่อจุลศักราชราชาได้ 1,100 ตัว ตรงกับพ.ศ. 2281 ราชบุตรพรหมา (พรหมา บุตรเจ้ากู่
แก้ว) ได้เป็นเจ้าผู้ครองเมืองนครบุรีศรีโคตรบูรมีพระราชทินนามว่า“พระบรมราชาพรหมา” มีพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์สานักสงฆ์วัดศรี
บัวบานขึ้นพร้อมกับสร้างพระอุโบสถสร้างพระประธานด้วยอิฐพทายเพ็ชรลงรักปิดทองและตั้ง ชื่อ พระประธานนั้นว่า “หลวงพ่อพระราชา
พรหมา”นอกจากนั้นยังได้อัญเชิญพระติ้วพระเทียมซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองศรีโคตรบูรจากบ้านสาราญมาประดิษฐานที่วัดศรีบัวบานและ
รับสั่งให้ชาวบ้านสาราญเป็น “ข้าโอกาส” คอยปรนนิบัติรักษาพระติ้วพระเทียมพร้อมกับเปลี่ยนนามวัดใหม่ จากวัดศรีบัวบานเป็น “วัดโอกาส”
ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
3. วัดโพธิ์ศรี
วัด โพธิ์ศ รี ตั้ง อยู่เ ลขที่ 690 ถนนสุนทรวิจิต ร ตาบลในเมือ ง อาเภอเมือ ง จัง หวัด นครพนมเลียบเขื่อนหน้าเมื อง
นครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในกุฎิ เจ้าอาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระทอง ซึ่งเป็น พระพุทธรูปทองสาริด ปางมารวิชัยและเป็น
พระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้างตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในอดีต เคยทาพิธีสรงน้าพระทองในวันสงกรานต์แต่มักจะเกิดพายุและฝนตกหนัก
ทุกครั้ง ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปองค์อื่นแทน ปัจจุบันทุกวันเพ็ญเดือนหกจะนิมนต์มาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านมาสรงน้าและใน
วันออกพรรษาชาวบ้านห้อมจะมาทอดปราสาทผึ้งที่วัดนี้ทุกปี
4. วัดกลาง
วัด กลาง ตั้ง อยู่เ ลขที่ 736 ถนนสุน ทรวิจิต ร ตาบลในเมือ ง อาเภอเมือ ง จัง หวัด นครพนม เลียบเขื่อนหน้าเมือง
นครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2200 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2255 เดิม
วัดกลางตั้งอยู่บ้านหนองจันทร์ ตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม พระยามหาอามาตย์ (ป้อม อมาตยกุล) หลังจากรบชนะทับท้าว
กิ่ง หงษา ท้าวจุฬณี และท้าวคาสายได้สั่งให้พระบรมราชาสุดตาย้ายเมืองจากบ้านหนองจันทร์มาตั้งใหม่ที่บ้านโพธิ์คาหรือโพธิ์ค้า เมื่อปี
พ.ศ. 2340เพราะเห็นว่าชัยภูมิเมืองเก่าไม่เหมาะสม และวัดกลางได้ย้ายตามมาอยู่ที่เมืองใหม่เพราะอยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าเมือง เหตุท่ี
ได้นามว่า “วัดกลาง” เพราะสร้างอยู่ในใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านตลาดเรียงรายอยู่ล้อมรอบนามนั้นจึงยังคงอยู่คู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
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5. วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม มีพระ
ธาตุนครเป็นปูชนียสถาน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตรสูงประมาณ 24 เมตร วัดมหาธาตุสร้างในปี พ.ศ.
1150 โดยพระยามหาอามาตย์ (ป้อม) แม่ทัพใหญ่ที่มาจากเวียงจันทน์ ในวันแรกที่พระยามหาอามาตย์ (ป้อม) สร้างเมืองนครพนมขึ้นนั้นมี
เพียงวัดมหาธาตุวัดเดียวเท่านั้น จึงขนานนามว่า “วัดมิ่งเมือง” (คือวัดมหาธาตุในปัจจุบัน) เป็นวัดใหญ่ประจาเมือง เป็นศูนย์กลางการ
ปกครองการศึกษา มีพระมหาเถระมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ปกครองดู แลและอานวยการศึกษาอยู่เป็นประจาและเป็นที่ประกอบพิธี
ถือน้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการใหญ่น้อย วัดมิ่งเมืองชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า “วัดธาตุ”ทั้งนี้เพราะผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสู่ลูกหลานเป็น
ทอดๆ มาว่าที่วัดมิ่งเมืองนี้มีพระอรหันต์ สารีริกธาตุบรรจุอยู่ในธาตุเจดีย์องค์หนึ่ง ภายในบริเวณวัดมิ่งเมืองมีธาตุเจดีย์ใหญ่บ้างเล็กบ้างหลาย
สิบองค์ เจ้าบ้านผู้ปกครองบ้านเมืองแต่ก่อนนิยมสร้างเจดีย์เป็น ที่บรรจุอัฐิของบิดามารดา ปู่ย่า ตายายไว้ใ นวัด ยิ่ง ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นิย ม
สร้างไว้ในวัดใหญ่ วั ด มิ่ ง บ้ า นมิ่ ง เมื อ งเห็ น ว่ า สมกั บ เกี ย รติ ย ศเป็ น ที่ เ ชิ ด หน้ า ชู ต ามี ส ง่ า ราศี ค วามนิ ย มเช่ น นั้ น ก็ เ ลยลุกลามมาถึง ประชาชน
ทั่วไป ใครสามารถพอจะทาได้ก็ทาและตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ในวัดจึงเต็มไปด้วยธาตุเจดีย์สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุอัฐิซึ่งไม่เป็นระเบียบเหมือน
ในปัจจุบัน
6. วัดพระอินทร์แปลง
วัด พระอิน ทร์แ ปลง ตั้ง อยู่ถ นนสุน ทรวิจิต ร ตาบลในเมือ ง อาเภอเมือ ง จัง หวัด นครพนม เลียบเขื่อนหน้าเมือง
นครพนม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2393 เดิมชื่อว่า “วัดอุโมงค์” กระทั่งในปี พ.ศ. 1637 สมัยเจ้าครูอุดอดีตเจ้าอาวาสวัดเห็นว่าอุโมงค์ไ ด้รื้อทิ้ ง แล้วจน
สร้างเป็นสิม (อุโบสถ) จึงเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ชาวบ้านนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่า “อินแปง” ตามชื่อพระประธานมาหลายยุคสมัย จนมาถึงในปี พ.ศ.
2470 กรมการศาสนามีการสารวจวัดทั่วราชอาณาจักรเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ในทาเนียบวัด โดยให้ใช้ชื่อว่า “วัดพระอินทร์แปลง” ตัง้ แต่ปีนั้นมาถึง
ปัจจุบันและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 สิง หาคม 2485 โดยมีพระครูอินทรกัลยาณคุณเป็นเจ้าอาวาส ในอุโ บสถวัด มี
พระพุทธรูปประธานศักดิ์สิทธิ์มีนามเรียกขานว่า “หลวงพ่อพระอินทร์แปลง” เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามและมีประวัติการ
สร้างเป็นตานานเล่าขาน
7. วัดศรีเทพประดิษฐาราม
วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 ตาบลในเมืองอ าเภอเมือ ง จัง หวั ด
นครพนม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติที่สวยงามและยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญ คือ
พระแสง ตานานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส(วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ข้างๆ โบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์
(พระเทพสิทธาจารย์) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือ ส่วนรูปปั้นนั้นจะอยู่ในตึกเทพสิ ทธารามและที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งคือ อาคาร
ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอารามจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
8. วัดน้อยโพธิ์คา (วัดพระใหญ่)
วัด น้อ ยโพธิ ์คา ตั้ง อยู่เ ลขที่ 86 บ้า นน้อ ยใต้ ถนนประชาร่ว มมิต ร หมู่ที่ 4 ตาบลในเมือ งอาเภอเมือ ง จัง หวัด
นครพนม สัง กัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้ง วัดมีเนื้อ ที่ 57 ไร่ 3 งาน 38.9 ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ 4249 อาณาเขตทิศเหนือ
ประมาณ 6 เส้น 16 วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ8 เส้น 15 วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก ประมาณ
6 เส้น 5 วา จดถนนประชาร่วมมิตร
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ทิศตะวันตก ประมาณ 8 เส้น 5 วา จดที่มีการครอบครองที่ธรณีสงฆ์ จานวน 5 แปลง เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน25 ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ 4250 เลขที่ดิน 7, 4251 เลขที่ดิน 8, 4252 เลขที่ดิน 9, 4548 เลขที่ดิน 151 และแปลงที่ 5 ตั้งอยู่ที่ ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ 1 ไร่ มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ อยู่ข้างที่ดินหมายเลข 7 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ
กว้าง 22 เมตร ยาว 33 เมตรสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นอาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ จานวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ 10 หลัง และ
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ศาลาการเปรียญบาเพ็ญกุศล จานวน 1 หลัง 2 ชั้น สร้างคอนกรีตก่ออิฐถือปูน ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปใหญ่
นามว่า “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ขนาดหน้ากว้าง 18 เมตร สูง รวมฐาน 40 เมตรเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จเป็นองค์
พระปี พ.ศ. 2528 ตั้ง เป็นวัดเมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2517 เริ่ม สร้า งวัด เมื่อ ปี พ.ศ. 2509 มีน ายสนิท วงศ์ อุเ ทศนัน ท์
นายอาเภอเมืองนครพนม เป็นผู้บริ จาคที่ดินให้สร้างวัดโดยมีพระครูนครพนมคณารักษ์ เจ้าคณะอาเภอเมืองนครพนม (พระเทพมงคล
เมธี ที่ป รึก ษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม) และพระมหาบัวศรี ขนฺติสาโร (พระครูสิริปริยัติคุณ) เป็นผู้นาชาวบ้านในการสร้างวัดนี้ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
1. สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ และเป็นสวนสาธารณะสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมทางทิศเหนือ
2. สวนเทิดพระเกียรติ
สวนเทิดพระเกียรติ เดิมเป็นป่าช้าเก่า (ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2501นายสง่า จันทรสาขา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นผู้นาชาวนครพนมล้างป่าช้า โดยนิมนต์ พระเทพสิทธาจารย์(เจ้าคุณปู่) วัดศรีเทพประดิษฐาราม เป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรม เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ชื่อว่า “สวนลุมนครพนม” เมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า “สวนสาธารณะ
ท้ายเมือง” และต่อมาเมื่อวันที่ 12สิงหาคม 2535 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 60 พรรษา
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครพนม เทศบาลเมืองนครพนมจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จมหาราชินี” มีเนื้อที1่ 1 ไร่ 21 ตาราง
วา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้าโขง ด้านล่างของสวนมีหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ปรากฏขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคมของทุกปี
3. หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์
สวนสาธารณะหาดทรายท้ายเมือง (หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์) นับเป็นหาดทรายน้าจืดที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นหาด
ทรายในฤดูแล้ง (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน) บริเวณหาดทรายจะยื่นยาวออกไปกลางลาแม่น้าโขงทาให้ห่างจากสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามที่ทาการแขวงคาม่วนพอดี เหมาะสาหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความ
งดงามของธรรมชาติ
4. ลานกันเกราและลานพนมนาคา
ลานกันเกราและลานพนมนาคา ตั้งอยู่บริเวณตลอดแนวหน้าตลาดอินโดจีน (ไปทางทิศใต้ของเมือง)เป็นสถานที่สาหรับพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและเป็นสถานที่สาหรับชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้าโขงโดยเฉพาะพระอาทิตย์
ที่กาลังโผล่พ้นทิวเขาเหนือลาแม่น้าโขง
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5. ลานจันทร์ส่องหล้า
ลานจันทร์ส่องหล้า ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดโอกาส (ศรีบัวบาน) เป็นสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลเมืองนครพนมและเป็นสถานที่สาหรับชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้าโขงโดยเฉพาะพระอาทิตย์ที่กาลังโผล่พ้นทิวเขาเหนือลาแม่น้าโขง
ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง
6. สวนชมโขง
สวนชมโขง เดิมเป็นเรือนจาทัณฑสถานสาหรับคุมขังนักโทษประจาจังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2544 เทศบาลเมือง
นครพนมจึงมีโครงการที่จะทาการปรับปรุงเรือนจาทัณฑสถานเดิม ที่ได้ย้ายออกไปอยู่นอกเมือง คือ บ้านหนองเซา ตาบลท่าค้อ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งหากปล่อยเรือนจาทัณฑสถานเดิมเป็นที่รกร้างแล้วจะไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เทศบาลเมืองนครพนมจึงได้มีการ
ปรับปรุงอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมคือ ป้อม 4 จุด เรือนจาชาย เตาเผาขยะ บ่อน้า และส่วนอื่นๆ โดยปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ
สาหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและในอนาคตเทศบาลเมืองนครพนม จะได้จัดสร้าง “หอสูงชมเมือง” ซึ่งมองเห็นทิวทัศน์รอบจังหวัดนครพนม
และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสวยงาม
7. ลานตะวันเบิกฟ้า
ลานตะวันเบิกฟ้า ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนริมแม่น้าโขงหน้าบ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดนครพนมเป็น ลานอเนกประสงค์สาหรับ
ให้ป ระชาชนมาสูด รับ อากาศบริสุท ธิ์ใ นตอนเช้า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ชาวต่า งประเทศ ชอบมาสูดอากาศบริเวณริมแม่น้าโขงและลาน
อเนกประสงค์ยังมีประชาชนมาออกกาลังกายทั้งเช้าและเย็น
8. อัฒจันทร์ริมแม่น้าโขง
อัฒ จัน ทร์ริม แม่น้าโขง จัดทาไว้สาหรับ ให้ประชาชนนั่ง ชมการไหลเรือไฟประจาปีข องจัง หวัด นครพนมและชมการ
แข่งขันเรือยาวตามประเพณีที่เทศบาลเมืองนครพนมจัดขึ้น ซึ่ง อัฒจันทร์นี้ตั้ง อยู่ติดกับ ริมแม่น้าโขง มีดังนี้
1. บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านพักผู้พิพากษาจังหวัดนครพนม (ลานตะวันเบิกฟ้า) ยาวตลอดแนวไปทางทิศเหนือถึงบริเวณหน้าจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
2. บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง วัดมหาธาตุ วัดกลาง และวัดโพธิ์ศรี
3. บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน (ลานกันเกรา)
แท่นอัฒจันทร์นี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้มานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมการไหลเรือไฟประจาปี
ของจังหวัดนครพนมในช่วงงานเทศกาลออกกพรรษาและชมการแข่งขันเรือยาวตามประเพณีที่เทศบาลเมืองนครพนมจัดขึ้น และยังเป็นสถานที่
สาหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกาย
9. หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม (บ้านท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์) บ้านนาจอก
บ้า นนาจอก เป็ น หมู่ บ้ า นอยู่ ใ นเขตต าบลหนองญาติ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม ในอดี ต ช่ ว งสงครามอิน โดจีน
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์พร้อมกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ ทางกอบกู้เอกราชอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงปี พ.ศ.
2466 - 2474 โดยพานักอยู่ ณ บ้านนาจอก ซึ่งท่านได้สร้างบ้านพักและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ปัจจุบันยังเหลือบางส่วนเป็นหลักฐาน เป็น
บ้านชั้นเดียว บริเวณหน้าบ้านมีต้นมะพร้าวรอบบ้า นได้ป ลูก ต้น หมากและต้ น ไม้ไ ผ่เ ป็น อาณาเขต ในปัจ จุบัน พื้น ที่ดัง กล่า วยัง คงรัก ษา
สภาพเดิมแต่บ้านพัก ได้ทรุดโทรมและถูกรื้อถอนแล้ว การมาพักอยู่ที่บ้านนาจอกเป็นเวลา 7 ปีของท่าน มีการใช้สถานที่แห่งนี้เป็น ศูนย์
ประสานงานวางแผนและเคลื่อนไหวในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยกอบกู้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสาคัญยิ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสาเร็จ
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10. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตร (บริเวณริมถนนเลียบแม่น้าโขง)ตาบลในเมือ ง อาเภอ
เมือ ง จัง หวัด นครพนม โบราณสถานแห่ง นี้เ ป็น แหล่ง สถาปัต ยกรรมประเภทที ่อ ยู ่อ าศั ย แต่เดิมใช้เป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวั ด
นครพนม รูปแบบของอาคารแห่งนี้ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวันตก(ฝรั่งเศส) โดยมีลักษณะอาคารเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
หลังคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เคยเสด็จพระราชดาเนินมายังจังหวัดนครพนมและประทับที่
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2518 ปัจจุบันจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติแล้ว
11. ตลาดอินโดจีน
ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งเป็นสถานที่จาหน่ายสินค้าจากประเทศกลุ่มอินโดจีนเช่น ไทย ลาว เวียดนาม ฯลฯ
การปศุสัตว์
ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนสาหรับใช้งานและการบริโภค การเลี้ยงเพื่อการค้าจะมีน้อยสัตว์เลี้ยงที่สาคัญ ได้แก่ โค
กระบือ ไก่ เป็ด สุกร ฯลฯ
4. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
การศึกษา
เทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก/อนุบาล) ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
จนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีโรงเรียนในสัง กัดเทศบาลเมืองนครพนมจานวน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
จานวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 7 แห่ง คือ
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เปิดสอนระดับอนุบาล - ป.6
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (บารุงเมือง) เปิดสอนระดับอนุบาล - ป.6
3. โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) เปิดสอนระดับอนุบาล - ม.6
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เปิดสอนระดับอนุบาล - ป.6
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) เปิดสอนระดับอนุบาล - ป.6
6. โรงเรียนเทศบาล 6 (ยงใจยุทธ) เปิดสอนระดับอนุบาล
7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจ้างประจา (ภารโรง)
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)
ระดับ
1. ปฐมวัย (อนุบาล)

จานวน
จานวน
จานวน

175
6
28

ครู
ชาย
6

คน
คน
คน

นักเรียน
หญิง
39

ชาย
613

หญิง
611

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 27
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ระดับ
2. ภาคบังคับ (ป.1 - ม.3)
3. มัธยมศึกษา (ม.4 - ม.6)
รวม

ครู

นักเรียน

ชาย
21
8

หญิง
72
29

ชาย
1,208
44

หญิง
1,231
110

อัตราส่วน
ครู : นักเรียน
1 : 26
1:4

35

140

1,865

1,952

1 : 22

ที่มา : สานักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 6 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 1 โดยมีวัดในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม 16 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง สาหรับใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ประเพณี
จังหวัดนครพนม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตกาล ประเพณีส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับ
จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานการทาบุญตามฤดูต่างๆ เช่น งานทาบุญเข้าพรรษา งานทาบุญออกพรรษา งานทาบุญ สงกรานต์ โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อเป็นสิริมงคลและความสมบูรณ์พูนสุขของท้องถิ่น ประเพณีที่สาคัญ คือ ประเพณีไหลเรือไฟ (เฮือไฟ) จัดขึ้นในวันออกพรรษาของทุก
ปี คือ วันขึ้น 15 ค่า เดือน 11การไหลเรือไฟในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาพระพุ ทธเจ้าในวันที่เสด็จมาจากเท
วโลกหลังจากที่ไ ด้เ สด็จขึ้นไปจาพรรษาที่ชั้น ดาวดึงส์ เมื่อ ออกพรรษาแล้วก็เสด็จ ลงมาสู่เมืองมนุษย์โดยบันไดทิพย์ เรียกว่า “วันพระเจ้า
โปรดโลก” มีการรับเสด็จด้วยเครื่องสักการะบูชาอย่างมโหฬาร การไหลเรือไฟ ก็คือ การสักการะ บูชาอย่างหนึ่งในวันนั้น และได้จัดเป็นประเพณี
สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีนมัสการองค์พระธาตุพนมเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสาคัญยิ่งของชาวจังหวัดนครพนมและชาวอีสาน
วัฒนธรรม
จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานที่สืบทอดวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขงมาแต่สมัยอดีตกาลนับ ตั้ง แต่วัฒ นธรรมกลุ่ม
ไทย-ลาวได้มีอิท ธิพ ลในบริเ วณลุ่ม แม่น้าโขง คือ ราวพุท ธศตวรรษที่ 20 เป็น ต้น มาชาวนครพนมจึงยึดมั่นในจารีตท้องถิ่นที่ชาวอีสาน
ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยเฉพาะการทาบุญตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ซึ่งเป็นเบ้าหลอมให้ชาวอีสานรักความสงบและมีความเอื้ออาทรต่อกัน ชาว
จังหวัดนครพนมประกอบด้วยหลายเชื้อชาติโดยแยกเป็นเผ่าต่างๆ ได้ 7 เผ่า ได้แก่ ไทยลาว (ชาวอีสาน) ไทยข่า ไทยญ้อ ไทยแสก ผู้ไ ท
โซ่ กระเลิง มีศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จานวน 1 ศูนย์ อยู่ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและมีสภาวัฒนธรรม
จังหวัด จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
5. ด้านการสาธารณสุข
การเจ็บป่วยของประชาชนภายในเขตเทศบาล มีสาเหตุของการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร โรคเกี่ยวกับลาไส้ และโรคติดต่ออื่นๆ
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้
1. โรงพยาบาลประจาจังหวัด
จานวน
1
แห่ง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จานวน
1
แห่ง
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
จานวน
1
แห่ง
4. หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
จานวน
2
แห่ง
5. คลินิกเอกชน
จานวน
36
แห่ง
6. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จานวน
24
แห่ง
7. ร้านขายยาแผนโบราณ
จานวน
2
แห่ง
8. ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
จานวน
21
แห่ง
9. ร้านขายยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์
จานวน
7
แห่ง

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
1. แพทย์
2. เภสัชกร
3. ทันตแพทย์
4. พยาบาลวิชาชีพ
5. พยาบาลเทคนิค
6. นักวิชาการสาธารณสุข
7. สัตว์แพทย์
8. อสม.
9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
10. เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวม

โรงพยาบาล
นครพนม
40
27
15
289
6
4
389
770

หน่วยราชการ
สสจ.นพ
สสอ.เมือง
2
7
4
20
4
41
38
2,036
1
59
2,094

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
2
2
2
8
2
1
389
11
417

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2559
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า มีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพของชาวนครพนม ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าในด้านการทาเกษตรกรรมและการทาประมง โดยมี แม่น้าไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้าโขง มีหนอง บึง
จานวน 6 แห่ง ได้แก่ หนองแสง หนองหัวช้าง หนองกระตืก หนองหมากเห็บ หนองบึก หนองเบ็น และมีลาห้วย จานวน 1 แห่ง คือ ลา
ห้วยฮ่องฮอ
1. ห้วยฮ่องฮอ

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้าภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้
พื้นที่เก็บกักน้า
150,000
ลูกบาศก์เมตร
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2. หนองแสง
พื้นที่เก็บกักน้า
3. หนองหัวช้าง
พื้นที่เก็บกักน้า
4. หนองกระตืก
พื้นที่เก็บกักน้า
5. หนองหมากเห็บ
พื้นที่เก็บกักน้า
6. หนองบึก
พื้นที่เก็บกักน้า
7. หนองเบ็น
พื้นที่เก็บกักน้า
รวมพื้นที่เก็บกักน้าทั้งสิ้น

80,000
25,000
14,400
10,000
8,000
6,400
293,800

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

สภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบ 24.125 ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการขยายตัวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปั ญ หาที่ส่ง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าเดิม เช่น
ปัญ หามลพิษ ปัญ หาการปล่อยน้าเสีย ลงสู่แ ม่น้าลาคลองปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ซึ่งเทศบาลเมืองนครพนมมีการวางแผนป้องกัน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ การก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บนพื้นที่จานวน 77 ไร่ ที่ตั้งอยู่บ้านสุขเกษม ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมือง จังหวัดนครพนมและโครงการก่อสร้างบ่อ
บาบัดน้าเสียบริเวณบ้านคาเกิ้ม ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยและจัดการบาบัดน้าเสียให้ลดลงและ
หมดไป
ข้อมูลการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
จานวน 66-68 ตัน/วัน
2. รถบรรทุกขยะมูลฝอย
จานวน
9 คัน
- ประเภทอัดท้าย ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
จานวน 5 คัน
- ประเภทเปิดท้ายเทท้าย ขนาดความจุ 10, 4 ลบ.ม. จานวน
2 คัน
- ประเภทเปิดเทข้าง (4 ล้อ) ขนาดความจุ 4 ลบ.ม. จานวน
2 คัน
3. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
จานวน 77 ไร่
4. พนักงานจัดเก็บและกวาดขยะมูลฝอย
จานวน 152 คน
5. ชุมชนที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
จานวน 25 ชุมชน
6. หลังคาเรือนที่จัดเก็บขยะมูลฝอย
จานวน 13,839 หลังคาเรือน
7. บริการสูบสิ่งปฏิกูล (สัมปทานให้เอกชนดาเนินการ)
จานวน
1 ราย
8. รถบริการสูบสิ่งปฏิกูล (สัมปทานให้เอกชนดาเนินการ) จานวน
2 คัน
7. ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
การบริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองนครพนม มีกองสวัสดิการสังคมและงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่บริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์คนชรา และอื่นๆ
เช่น การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การทาบัตรสวัสดิการประชาชนผู้มีรายได้น้อย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน เบี้ยยังชีพคนพิการในชุมชน
เบี้ ยยั ง ชีพ ผู้ ป่ว ยเอดส์ใ นชุม ชนการสงเคราะห์ค รอบครัว ที่ม ีร ายได้น ้อ ยในชุม ชน การสงเคราะห์ผู้ป ระสบภัย หนาวในชุม ชน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมและเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ข้อมูลการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
1. ผู้สูงอายุ
จานวน
2,780
คน
2. ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
จานวน
405
คน
3. ผู้ป่วยเอดส์
จานวน
16
คน
4. ครอบครัวที่มีรายได้น้อย
จานวน
30
ครอบครัว
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนครพนม ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559

โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนมเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ตามกาหนดชั้นเทศบาล มีนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี
จานวน 3 คน เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด จานวน18 คน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีปลัดเทศบาล จานวน
1 คน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการฝ่ายประจาและมีรองปลัดเทศบาล จานวน 3 คน เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบในงานประจาทั่วไปของ
เทศบาล
เทศบาลเมืองนครพนม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
6. กองช่าง
2. สานักการคลัง
7. กองช่างสุขาภิบาล
3. สานักการศึกษา
8. กองสวัสดิการสังคม
4. กองวิชาการและแผนงาน
9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม
อัตรากาลังบุคลากรของเทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้
1. พนักงานเทศบาลสามัญ
รวม
68
คน แยกเป็น
- นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับสูง
จานวน
1
คน
- นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง จานวน
2
คน
- อานวยการท้องถิ่น ระดับสูง
จานวน
1
คน
- อานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
จานวน
3
คน
- อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
จานวน
18
คน
- วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
จานวน
1
คน
- วิชาการ ระดับชานาญการ
จานวน
8
คน
- วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จานวน
7
คน
- ทั่วไป ระดับชานาญงาน
จานวน
17
คน
- ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จานวน
10
คน
2. ลูกจ้างประจา
จานวน
27
คน
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
31
คน
4. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
จานวน
1
คน
5. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน
124
คน
6. พนักงานครูเทศบาล
จานวน
175
คน
7. ลูกจ้างประจา (ภารโรง)
จานวน
6
คน
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8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง) จานวน
9. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู ผดด.) จานวน
รวม

28
1
461

คน
คน
คน

อานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552]
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
13. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
4. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5. ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
6. ให้มีการสาธารณูปการ
7. จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9. ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองนครพนม ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารงานของเทศบาล เช่น การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาลเพื่อเป็นตัวแทนทางการเมืองภาคประชาชนในเขตเทศบาล การจัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นหรือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดาเนินงานประจาปี รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองนครพนม ได้ดาเนินการวางแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยอันจะ
เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ เพื่อป้องกันและฟื้นฟูบูรณะสิ่ง เสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณ
ภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน โดยมีการรับและแจ้งข่าวระหว่างส่วนราชการและหน่วยบรรเทาทุกข์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุก
โอกาสทุกสถานที่ที่เกิดขึ้นและกาหนดแผนและวิธีการที่สอดคล้องกับแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดนครพนม
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองนครพนม
1. กองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองนครพนม มีหน้าที่
1.1 อานวยการควบคุม กากับดูแล เกี่ยวกับการดาเนินงานในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1.2 ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล รวมทั้ง ประสาน ความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2. สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่
2.1 ให้สานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกองอานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล
เมืองนครพนม
2.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2.3 จัดตั้งกองกาลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือกองกาลังอื่นๆ พร้อมจัดฝึกอบรมเพื่อ ทาหน้าที่ ช่วยเหลื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2.4 ดาเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย คุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันระงับความแตกตื่นเสียขวัญของประชาชน
2.5 จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6 อานวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติตามที่ได้รับการร้องขอรวมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ ตารวจในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเมื่อเกิดภัย/การจัดระเบียบจราจรและอื่นๆ
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
3.1 สารวจและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และจัดหาโลหิตสารองเพื่อใช้ในการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
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3.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษา การพยาบาล การอนามัย การสุ ขาภิบาล เพื่อใช้ในการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
3.3 จัดให้มีการรักษาพยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัย
4. กองช่าง/กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่
4.1 ตรวจสอบทางวิศวกรรมและพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้า งจากการได้รับผลกระทบ
จากภัยต่างๆ เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
4.2 ดาเนินการสารวจความเสียหายและประมาณค่าใช้จ่ ายในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพือ่ ให้ใช้
ประโยชน์ได้ดั่งเดิม
4.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้าเมื่อเกิดภัยต่างๆ
5. สานักการคลัง มีหน้าที่
5.1 ควบคุมดูแลจัดให้มีเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
5.2 ดาเนินการด้านงบประมาณเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5.3 สารวจและจัดเตรียมน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น สารองใช้ในการป้องกันภัย
6. กองสวัสดิการสังคม/กองวิชาการและแผนงาน/สานักการศึกษา มีหน้าที่
6.1 จัดตั้งหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับแจ้งข่าว
6.2 สารวจความเสียหาย จัดทาบัญชีผู้ประสบภัยร่วมกับสานักปลัดเทศบาล
6.3 ดาเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยร่วมกับกองอานวยการการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองนครพนม โดย
กาหนดมาตรการและระเบียบที่รัดกุม
6.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนข่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองนครพนม
1. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
1.1 พนักงานเทศบาล
1.2 ลูกจ้างประจา
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.4 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
2. รถดับเพลิงและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2.1 รถยนต์ดับเพลิง
2.2 รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์
- ขนาดบรรจุน้า 10,000 ลิตร
- ขนาดบรรจุน้า 5,000 ลิตร
2.3 รถยนต์ดับเพลิงติดตั้งกระเช้ากู้ภัย
2.4 รถยนต์ตรวจการณ์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

3
4
9
389
405

คน
คน
คน
คน
คน

จานวน

4

คัน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

คัน
คัน
คัน
คัน
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2.5 รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์
2.6 รถพยาบาล (EMS) (รถตู้)
2.7 เครื่องสูบน้าชนิดหาบหาม ขนาด 4.8 แรงม้า
2.8 เครื่องสูบน้าชนิดหอยโข่ง ขนาด Ø 8 นิ้ว
2.9 เบาะลม
2.10 เลื่อยโซ่ยนต์
2.11 วิทยุสื่อสารชนิดตั้งโต๊ะ (แม่ข่าย)
2.12 เครื่องโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Lighting)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
10
3
1
2
2
2

คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

การดาเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลเมืองนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม มีกิจการพาณิชย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มีรายรับในปี พ.ศ. 2559 จานวน 38,202,467.61 บาท ดังนี้
1. รายได้
- ดอกเบี้ยรับจานา
จานวน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
- กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
จานวน
- รายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
รวม
2. เงินได้อื่น
- เงินรางวัลประจาปี 20%
จานวน
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30%
จานวน
- เงินสมทบหมุนเวียน 50%
จานวน
รวม
รวมรายรับปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น

จานวน 1 แห่ง คือ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่ง
19,528,213.18
6,958.10
4,266,483.00
0.00
23,801,654.28

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,880,162.67
4,320,244.00
7,200,406.66
14,400,813.33
38,202,467.61

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การคลังของเทศบาลเมืองนครพนม
ตารางแสดงข้อมูลรายรับจริง
รายการ/หมวด
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้สาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
7. หมวดภาษีจัดสรร

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

21,384,605.54 22,934,566.93
13,676,050.27 15,351,547.32
7,674,592.87
7,121,418.04
3,947,686.11
4,320,244.00
151,229,371.24 223,829,864.81
7,204,563.20
5,070,168.92
132,710,569.76 127,986,617.04

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
(2 เดือนแรก)
385,177.56
1,969,754.70
1,189,039.24
46,657,942.00
804,429.20
18,483,010.73
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รายการ/หมวด
8. หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
(2 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

63,599,564.99

27,801,346.95

-

401,427,003.98 434,415,774.01

69,489,353.43

ตารางแสดงข้อมูลรายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

รายการ/หมวด

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
(2 เดือนแรก)
6,872,824.82
21,089,337.00
13,828,391.67

1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค
4. หมวดเงินอุดหนุน
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7. หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์

17,610,231.24 57,090,055.91
120,274,530.39 123,895,150.00
107,827,005.51 117,560,717.63
12,429,700.00
62,277,951.68
-

6,424,355.00
3,853,926.00
-

รวมทั้งสิ้น

333,713,520.53 373,253,575.22

52,068,834.49

12,385,500.00
12,016,688.40
63,599,564.99

ที่มา : สานักการคลัง เทศบาลเมืองนครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
********************************

