
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 จังหวัดหนองคาย 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดหนองคาย 

--------------------- 
 

๑. วัด  มีจํานวน      841  แห่ง 
๑. มหานิกาย     775  แห่ง 
๒. ธรรมยุต       66  แห่ง 
๓. พระอารามหลวง       1  แห่ง 

๑. มหานิกาย      1  แห่ง 
๒. ธรรมยุต      -  แห่ง 

๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา    297  แห่ง 
๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา    544  แห่ง 
๖. วัดร้าง       ๗5  แห่ง 
๗. วัดแหล่งท่องเท่ียว     47  แห่ง 
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     4  แห่ง 
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง     ๑0  แห่ง 
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด      4  แห่ง 
๑๑. สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด     9  แห่ง 

๑. มหานิกาย      9  แห่ง 
๒. ธรรมยุต      -  แห่ง 

๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ    ๑0  โรง 
๑๓. สํานักเรียนธรรม-บาลี      52  แห่ง 

๑. มหานิกาย      50  แห่ง 
๒. ธรรมยุต       2  แห่ง  

 
๒. จํานวนพระภิกษุสามเณร มีจํานวน    4,544  รูป 

๑.  มหานิกาย     3,846   รูป 
๑. พระภิกษุ    2,825  รูป 
๒. สามเณร    1,021  รูป 

๒. ธรรมยุต        698  รูป 
๑. พระภิกษุ      598  รูป 
๒. สามเณร      100  รูป 

 
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดหนองคาย   4,544  รูป 

๑. เจ้าคณะภาค          ๑  รูป 
๒. เจ้าคณะจังหวัด          ๒  รูป 
๓. เจ้าคณะอําเภอ        15  รูป 
๔. เจ้าคณะตําบล      114  รูป 



๕. เจ้าอาวาส     ๕68  รูป 
๖. พระนักเทศน ์       ๑7  รูป 

๑. มหานิกาย      14  รูป 
๒. ธรรมยุต       ๓  รูป 

๗. พระจริยานิเทศก์        ๓  รูป 
๑. มหานิกาย       3  รูป 
๒. ธรรมยุต       -  รูป 

๘. พระบัณฑิตเผยแผ ่       8  รูป 
๑. มหานิกาย       8  รูป 
๒. ธรรมยุต       -  รูป 

๙. พระปริยัตินิเทศก์       ๑0  รูป 
๑. มหานิกาย       9  รูป 
๒. ธรรมยุต       ๑  รูป 

10. พระสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   ๑6  รูป 
๑. มหานิกาย     16  รูป 
๒. ธรรมยุต       -  รูป 

11. พระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม   43  รูป 
๑. มหานิกาย     41  รูป 
๒. ธรรมยุต      2  รูป 

12. พระสอนศลีธรรม    ๑97  รูป 
๓. มหานิกาย    197  รูป 
๔. ธรรมยุต      -  รูป 

13. พระเปรียญธรรม     87  รูป 
๑. มหานิกาย     76  รูป 
๒. ธรรมยุต     ๑1  รูป 

14. พระวิปัสสนาจารย์     ๑9  รูป 
๑. มหานิกาย     19  รูป 
๒. ธรรมยุต      -  รูป 

15. พระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร    50  รูป 
๑. มหานิกาย     42  รูป 
๒. ธรรมยุต      8  รูป 



๒.๑  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย 
 

ความหมายของชื่อจังหวัด 
 คําว่า "หนองคาย" ถูกเรียกเพ้ียนมาจากคําว่า "หนองค่าย" ซ่ึงมีความหมายโดยตรงว่า "หนองน้ํา
บริเวณที่ตั้งของค่ายทหาร" ซ่ึงคําว่าหนองค่ายถูกเรียกเพ้ียนเป็นหนองคายในช่วงรัชกาลที่ ๕ และได้เปลี่ยนช่ือ
เมืองเป็นหนองคายต้ังแต่น้ันมา 
 
สัญลักษณ์ประจาํจังหวัด 

             
  
สัญลักษณ์ประจําจังหวัด คือ พญานาคหรืองูใหญ่ 
 
อักษรย่อช่ือจังหวัด คือ นค 
  
คําขวัญประจําจังหวัด คือ วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว 
 
ตราประจําจังหวัด  

คือ รูปกอไผ่ริมหนองนํ้า มีภูเขาหัวนํ้าอุ่นอยู่เบ้ืองหลัง เพราะที่ต้ังเมืองหนองคายน้ีเดิมชื่อบ้านไผ่เพราะมี
กอไผ่อยู่ทั่วไป จึงมีกอไผ่ประกอบในตราประจําจังหวัด และมีหนองนํ้าใหญ่ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า "หนองคาย" เดิม
หนองคายถูกเรียกเพี้ยนมาจากคําว่า "หนองค่าย" ในช่วงรัชกาลท่ี 5 จึงมีการเปล่ียนช่ือเมืองเป็นหนองคายต้ังแต่
น้ันมาถึงปัจจุบัน ตราประจําจังหวัดหนองคาย ออกแบบโดย กรมศิลปากร ซ่ึงได้เริ่มใช้เม่ือ พ.ศ. 2483 เป็นต้น
มา 
 

ต้นไม้ประจําจังหวัด คือ ต้นชิงชัน ((Dalbergia oliveri) 
  
ดอกไม้ประจําจังหวัด คือ ดอกชิงชัน 
  
สัตว์น้ําประจําจังหวัด คือ ปลายี่สก (Probarbus jullieni) 
  
ภาษา  

คือ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดหนองคายจะใช้ภาษาไทยอีสานในการสื่อสาร คนหนองคายจะนิยมใช้คํา
ว่า "หวา" หรือ "ฮะหวา" ลงท้ายประโยคคําถามถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีกอย่างหน่ึง ซ่ึงคําว่า "หวา" นั้น
มีความหมายว่า "หรอ,หรือ,จริงหรือ,อย่างน้ันหรือ" ตัวอย่างประโยค เช่น "เจ่าม่ีลูกซายสองค่นหวา" ซ่ึงแปลได้ว่า 
"คุณมีลูกชายสองคนหรือ" ซ่ึงคําว่า "หวา" นี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาลาว เนื่องจากในอดีตมีการอพยพถิ่นฐาน



ของชาวลาวเวียงจันทน์เข้ามายังฝั่งจังหวัดหนองคายเป็นจํานวนมากและยังมีความสัมพันธ์กันมาช้านานต้ังแต่
อดีตจึงทําให้ได้รับอิทธิพลทางด้านภาษามาด้วยซ่ึงถ้าเป็นสําเนียงภาษาหนองคายแท้ๆจะพูดภาษาไทยอีสาน
สําเนียงเหน่อคล้ายจะออกเป็นสําเนียงภาษาลาวเวียงจันทน์ แต่เม่ือฟังดีๆแล้วจะไม่ใช่ภาษาลาวเวียงจันทน์แต่
เป็นภาษาไทยอีสาน และจะใช้ภาษาไทยกลางสื่อสารกันในเมือง 

 
เพลงประจําจังหวัด 

อันจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู่ชายแดน ตามภูมิแผนท่ีต้ังริมฝั่งโขง ภาคอีสานเรืองอร่ามเรือง
อร่ามงามจรรโลง เกียรติดังโด่ง เป็นเมืองด่านบานประตู ชาวหนองคาย หนองคาย พ่ีน้องผองไทยกาจ ล้วน
สามารถแสดงประจักษ์เป็นนักสู้ เคยชิงชัยห้าวหาญต้านศัตรู มิให้จู่โจมบุกรุกแดนไทย อันพ่ีน้องหนองคายชายก็
ชาญ หญิงสะคราญหมดจดสวยสดใส ทุกคนเอ้ืออารีมีนําใจ ถึงอยู่ไกลไมตรีสนิท เป็นมิตรเอย 
 
แผนท่ีจังหวัดหนองคาย 
 

 
 

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นจังหวัดชายแดนและเป็นจังหวัดที่
เงียบสงบ น่าอยู่และน่าท่องเท่ียว มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่นํ้าโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพ้ืนท่ีแคบแต่ยาว มี
ช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบ้ังไฟพญานาคในวันออกพรรษา 

 
ประวัติศาสตร์ 

การแสดง แสง เสียง สงครามปราบฮ่อในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเมืองหนองคายมีช่ือปรากฏอยู่ใน
พงศาวดารล้านช้างตลอดยุคสมัย ดังเช่นปรากฏเป็นช่ือเมืองเวียงคุก เมืองปะโค เมืองปากห้วยหลวง (อําเภอโพน
พิสัยในปัจจุบัน) และนอกจากนี้ยังปรากฏในศิลาจารึกจํานวนมากท่ีกษัตริย์แห่งเวียงจันทน์ได้สร้างไว้ในบริเวณ
จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะเมืองปากห้วยหลวงเป็นเมืองลูกหลวง นอกจากนี้ในรัชสมัยพระเจ้าวรรัตนธรรมประ
โชติฯ พระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ต้ังสมเด็จพระสังฆราชวัดมุจลินทรอารามอยู่ท่ีเมืองห้วยหลวง 
และยังพบจารึกท่ีวัดจอมมณี ลงศักราช พ.ศ. ๒๐๙๘ จารึกวัดศรีเมือง พ.ศ. ๒๑๐๙ จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 
๒๑๕๑ เป็นต้น นอกจากน้ียังพบโบราณสถานอิทธิพลล้านช้างจํานวนมาก เช่น พระธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะพระ
ธาตุบังพวน สร้างก่อน พ.ศ. ๒๑๐๖ จารึกวัดถ้ําสุวรรณคูหา (อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู) ลงศักราช 
พ.ศ. ๒๑๐๖ กล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้อุทิศข้าทาสและที่ดินแก่วัดถ้ําสุวรรณคูหา และได้สร้าง
พระพุทธรูปไว้ที่พระธาตุบังพวนอีกด้วยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ กองทัพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ชัยชนะกรุงศรีสัต
นาคนหุตเวียงจันทน์แล้ว หัวเมืองหนองคายยังอยู่ใต้ความควบคุมของเวียงจันทน์เช่นเดิมหลังกรณีเจ้าอนุวงศ์ 
พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๗๐ ฝ่ายกรุงเทพฯ มีนโยบายอพยพผู้คนมาฝั่งภาคอีสานจึงยุบเมืองเวียงจันทน์ปล่อยให้เป็น



เมืองร้าง ชาวเมืองเวียงจันทน์บางส่วนก็อพยพมาภาคกลางและบางส่วนก็อยู่ท่ีบริเวณเมืองเวียงคุก เมืองปะโค 
(อําเภอเมืองหนองคายในปัจจุบัน) เม่ือจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระยาบดินทรเดชา จึงกราบบังคมทูล
พระกรุณาให้ท้าวสุวอ (บุญมา) เป็นเจ้าเมือง ยกบ้านไผ่ (ละแวกเดียวกับเมืองปะโคเมืองเวียงคุก) เป็นเมือง
หนองคาย ท้าวสุวอเป็น "พระปทุมเทวาภิบาล" เจ้าเมืองคนแรก มีเจ้าเมืองต่อมาอีก ๒  คน คือ พระปทุมเทวา  
ภิบาล (เคน ณ หนองคาย) ผู้เป็นบุตรและพระยาปทุมเทวาภิบาล (เสือ ณ หนองคาย) ผู้เป็นหลาน 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๘ เกิดสงครามปราบฮ่อคร้ังท่ีสองในบริเวณทุ่งไหหิน (ทุ่งเชียงคํา) พวกฮ่อกําเริบตีมา
จนถึงเวียงจันทน์ เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวศึกฮ่อ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมขณะดํารงพระอิสริยศเป็น 
กรมหม่ืนประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพปราบฮ่อครั้งนั้นจนพวกฮ่อแตกหนี และสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อไว้ท่ีเมือง
หนองคาย เม่ือ พ.ศ. ๒๔๒๙ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนประจักษ์ศิลปาคมดํารงตําแหน่งข้าหลวงมณฑลลาวพวน (ภายหลัง
เปลี่ยนเป็นมณฑลอุดร) ได้ต้ังที่ทําการท่ีเมืองหนองคาย ครั้นเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ไทยถูกกําหนดเขต
ปลอดทหารภายในรัศมี ๕๐ กิโลเมตรจากชายแดน จึงย้ายกองบัญชาการมลฑลลาวพวนมาตั้งท่ีตําบลหมากแข้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครอง
พ้ืนที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองท่ัวประเทศ ในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มี
คําสั่งสถาปนาเมืองข้าหลวงปกครอง ซ่ึงต่อมาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด และในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอําเภอ หนองคายจึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นจังหวัด 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชบัญญัติต้ัง
จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔) มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยให้แยกอําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซ่พิสัย อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา 
อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย ไปต้ังเป็นจังหวัดบึงกาฬ 

 
ภูมิศาสตร์ 
 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดหนองคาย มีเน้ือที่ประมาณ ๓,๐๒๖.๕๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๘๙๑,๕๘๓ ไร่ 
(นับเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคอีสาน โดยพ้ืนที่ทั้งหมดก่อนท่ีจังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวไป มีประมาณ 
๗,๓๓๒ ตารางกิโลเมตร) ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลํานํ้าโขง ซ่ึงเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มี
ความยาวท้ังสิ้น ๑๙๕  กิโลเมตร ความกว้างของพ้ืนท่ีท่ีทอดขนานไปตาม ลํานํ้าโขงโดยเฉลี่ย ๒๐–๒๕ กิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒ (มิตรภาพ) ประมาณ ๖๑๕ กิโลเมตร และมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับกําแพงนครเวียงจนัทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม่น้ําโขงเป็น
แนวพรมแดน 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอปากคาด และอําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ทิศใต้   ติดต่อกับอําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อําเภอเพ็ญ อําเภอสร้างคอม อําเภอบ้านดุง 

อําเภอนายูง และอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอปากชม จังหวัดเลย 



ภูมปิระเทศและภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีลักษณะทอดยาวตามลําน้ําโขง จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัด

ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นํ้าโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัด
ชายแดนที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดยมีพ้ืนที่ทอดขนานยาวไปตามลําน้ําโขงมีความยาวทั้งสิ้น ๑๙๕ กิโลเมตร ความ
กว้างของพ้ืนที่ทอดขนานไปตามลํานํ้าโขงโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ – ๒๕ กิโลเมตร ช่วงท่ีกว้างที่สุดอยู่ท่ีอําเภอเฝ้า
ไร่ และช่วงที่แคบท่ีสุดอยู่ท่ีอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายมีอําเภอที่อยู่ติดกับลําน้ําโขง ๖ อําเภอ คือ อําเภอ
สังคม อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ อําเภอเมือง อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อ
กับ ประเทศลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคําไซ 

จังหวัดหนองคายมีจุดผ่านแดนไป ประเทศลาว รวม ๖ จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร ๒ จุด และจุดผ่อน
ปรน ๔ จุด จุดผ่านแดนที่สําคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ซ่ึงรัฐบาลออสเตรเลีย-ไทย-
ประเทศลาว ร่วมมือกันสร้างและเป็นประตูไปสู่อินโดจีน 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นท่ีราบสูง แยกได้เป็น ๔ บริเวณ คือ พ้ืนท่ีค่อนข้างราบ ได้แก่ เขต
อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ และอําเภอศรีเชียงใหม่ ซ่ึงใช้ประโยชน์ในการทํานา และปลูกพืชบริเวณ
ริมน้ําโขงพ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอําเภอเป็นหย่อมๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นที่ทํานาและปลูกพืชไร่ พืช
สวนและป่าธรรมชาติพ้ืนที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบใน
เขตอําเภอสังคม สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จากระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณเทือกเขา
ต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอําเภอสังคม 

เนื่องจากแม่นํ้าโขงไหลผ่านอําเภอต่างๆ เกือบทุกอําเภอ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรกรรม 
ราษฎรได้อาศัยแม่น้ําโขงเป็นแหล่งนํ้าที่ใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่ริม
แม่นํ้าโขง จะได้รับประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ําโขง นอกจากนี้สํานักงานพลังงานแหง่ชาติได้
จัดต้ังสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ในพ้ืนที่ ๙ อําเภอ รวมท้ังสิ้น ๘๒ สถานี เพ่ือทําการสูบนํ้าจากแม่น้ําโขงและแหล่ง
นํ้าอ่ืน ๆ ขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 

ลักษณะอากาศจัดอยู่ในจําพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิจะเร่ิมลดในเดือนพฤศจิกายนและตํ่าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจน
อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิตํ่าสุดรายปีอยู่ท่ี ๙.๕๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่ท่ี ๔๐.๖๐ องศา
เซลเซียสเฉลี่ยรายปีอยู่ท่ี ๒๖.๔๖ องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนทั้งปีอยู่ท่ี ๑,๘๔๓.๖ มิลลิเมตรต่อปี 
 
การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๙ อําเภอ ๖๒ ตําบล ๗๐๕ หมู่บ้าน มีรายช่ืออําเภอตามหมายเลขในแผนท่ี
ดังนี้ 

1. อําเภอเมืองหนองคาย 
2. อําเภอท่าบ่อ 
3. อําเภอโพนพิสัย 
4. อําเภอศรีเชียงใหม่ 
5. อําเภอสังคม 



6. อําเภอสระใคร 
7. อําเภอเฝ้าไร่ 
8. อําเภอรัตนวาปี 
9. อําเภอโพธ์ิตาก 

 
ประชากรในจงัหวัด 
 

อําเภอ จํานวนประชากร (คน) หมายเหตุ 
เมืองหนองคาย ๑๔๘,๔๘๕  
โพนพิสัย ๙๘,๐๘๔  
รัตนวาปี ๓๘,๕๙๙  
เฝ้าไร่ ๕๑,๙๕๒  
สระใคร ๒๖,๔๒๖  
ท่าบ่อ ๘๒,๙๔๘  
ศรีเชียงใหม่ ๓๐,๖๘๗  
สังคม ๒๔,๗๗๖  
โพธ์ิตาก ๑๕,๓๐๓  

รวม ๕๑๗,๒๖๐  
 

อ้างอิง: สํานักสถิติแห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 
เศรษฐกิจ 
 
การเกษตร 

ประชากรโดยส่วนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทํานา ทําสวน ทําไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วน
ใหญ่เพ่ือการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๙ ของพื้นที่จังหวัด หรือ ๒,๖๒๕,๔๔๑ ไร่ ซ่ึงพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
ได้แก่ ข้าว (นาปี) และยางพารา 

นอกจากนั้น ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์และการทําประมง โดยปศุสัตว์ท่ีมีมูลค่าผลผลิตมากท่ีสุด คือ ไก่ไข่ 
สุกร โคพ้ืนเมือง เป็ดไข่ ไก่เนื้อ กระบือ เป็ดเนื้อ และโคพันธ์ุ ส่วนด้านการประมงน้ัน มีท้ังการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อ
ดิน บ่อซีเมนต์ กระชัง การจับสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติ การจับสัตว์น้ําในแม่น้ําโขง และการจับสัตว์นํ้าใน
แหล่งนํ้าอ่ืนๆ 

 
อุตสาหกรรม 

ทางด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัดหนองคาย คือ โรงสีข้าว อุตสาหกรรมยางพารา 
และอุตสาหกรรมแปรูปไม้ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษและบดย่อย
พลาสติก ซ่อมรถยนต์ ทํานํ้าแข็งก้อนเล็ก ห้องเย็นทําวงกบประตูหน้าต่าง และเคร่ืองเรือนเครื่องใช้จากไม้ ซ่ึงใน
จังหวัดมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๑๗๑ โรงงาน 

 



การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์หนองคาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศูนย์หนองคาย 

ระดับอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อําเภอเมืองหนองคาย 
วิทยาลยัเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อําเภอท่าบ่อ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อําเภอโพนพิสัย 

โรงเรียนประจาํจังหวัดหนองคาย 
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เกิดจากการรวมสถานศึกษาสองแห่งคือ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร (เดิม) 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจําจังหวัด (ชายล้วน) และโรงเรียนสตรีหนองคายปทุมเทพรังสรรค์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจํา
จังหวัด (หญิงล้วน) เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๐ จึงเปลี่ยนช่ือใหม่ว่า "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" ซ่ึงเป็น
โรงเรียนประจําจังหวัดหนองคายจนถึงปัจจุบัน 
โรงเรียนสังกัดท้องถ่ินจังหวัด 

สังกัด อบจ.หนองคาย 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 
สังกัด เทศบาลเมืองหนองคาย 
โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ ชํานาญอนุเคราะห์ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บํารุง 
โรงเรียนเทศบาล ๔ ฉลองรัตน 
สังกัด เทศบาลเมืองท่าบ่อ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 

 
ประชากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น มีจํานวนโรงเรียนท้ังสิ้น  ๓๒๔ โรงเรียน สังกัด สพป. เขต 

๑ – ๒  รวม ๒๖๗ โรงเรียน และเอกชน ๒๖ โรงเรียน สังกัด สพม. เขต ๒๑ รวม ๓๑ โรงเรียน 
 
 


