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 บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง 
สามารถก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารราชการภายใน  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลังและ
อ านาจหน้าที่ของตนเองได้โดยอิสระนอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาท   อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีบทบาท  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายอืน่ ๆ  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

 กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรเอง โดย
ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนารวม 2 แผน คือ 

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว โดยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อ าเภอและแผนชุมชน 

 2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาที่ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปี และจะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  โดยเป็นแผนที่แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  และมีความต่อเนื่องสามปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  จะต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 6  และแผนยุทธศาสตร์ยังเป็นแผน
ที่แสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน  โดยแสดงถึง
วิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน านโยบายของรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติ แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับจังหวัดเป็นระเบียบวาระแห่งพ้ืนที่ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ปัญหา และความ
ต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา 
 
 
 
 

 



๒ 
 

 การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์ และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นดี
ยิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่ง
กันและกัน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  นโยบายรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

1.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ผ่านกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ที่เป็นกระบวนการ  ก าหนดทิศทางของการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานะภาพ  
ความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภาพ  ปัญหาความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินการ
ตามข้อก าหนดต่าง ๆ  บรรลุเป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  
ครอบคลุมทุกด้าน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

1.๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 กระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   มีหน้าที่ในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แล้วจัดส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของตนเอง  โดยในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ฯ 
ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน  
ผู้แทนจากภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานศึกษา  องค์กรทางสาธารณสุข  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เกษตรกร  เยาวชน  ผู้แทนภาคเอกชนด้านต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ฯ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  จังหวัดบึงกาฬ  ได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดบึงกาฬ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด    ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ  ที่  120/2559  ลงวันที่  19  
กุมภาพันธ์  2559  และมีการประชุมเพ่ือยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  ดังกล่าว  เมื่อวันที่  29  
กุมภาพันธ์  2559  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  และได้ประชุมโครงการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพ่ือพิจารณาร่างกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2559  ณ  
ห้องประชุมโรงแรมเดอะวัน  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือพิจารณาร่างฯ  และประกาศใช้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (พ.ศ.  ๒๕60 – ๒๕๖4)  ดังกล่าว  
ตามกระบวนการและข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฯ ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 
 1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้มี
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   
 



๓ 
 

 2. การเสนอโครงการขออนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้แทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรรวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหำส ำคัญ ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาความต้องการพัฒนาที่ส าคัญของท้องถิ่นและจังหวัด โดย 
จัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วนของปัญหา ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและข้อมูลจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การ
คมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 
 2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่นและจังหวัด เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดย
วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อ
การพัฒนาของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของท้องถิ่นและจังหวัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในของท้องถิ่น (Internal Factors) โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีศักยภำพกำรพัฒนำอยู่ใน
ระดับใด” เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางด าเนินงานในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห ์
 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ 
 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็น
ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติอันเป็น “จุดหมำย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้าร่วมกัน 
 2. การก าหนดพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการก าหนดสิ่งที่
ท้องถิ่นจะต้องท าร่วมกัน โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร และจะเป็นอะไรในอนาคต พันธ
กิจจึงเป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
ลักษณะการบริหารและการจัดการบริหารสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการ
น าเสนอ 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึง
แนวคิดหรือวิธีการที่บ่งบอกถึงลักษณะการขับเคลื่อนของท้องถิ่นว่า  จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้
อย่างไร อันเป็นการตอบค าถามว่า “ท้องถิ่นจะบรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำรอย่ำงไร” 
 ขั้นตอนที่ 6 กำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฯ    ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการประมวลผลที่ได้จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 – 5 มาจัดท า “ร่าง” กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตามเค้าโครงที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ขั้นตอนที่ 7 กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฯ 
 ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนน าเสนอ “ร่าง” กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดบึงกาฬ ต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  ก่อนจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒) ของตนเองต่อไป 
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กระบวนกำรในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกำฬ 

 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงยุทธศำสตร์ 
 

 
           

กำรก ำหนดทิศทำงของ อปท. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  เป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ  
5  ปี  (พ.ศ.  2560 - 2564)  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ภายใต้ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ที่
ตอบสนองต่อปัญหา  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ  และใช้ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังท าให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถจัดสรร
และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และ
สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม 
(SWOT) 

วิสัยทัศน์   (Vision) 

พันธกิจ (Mission) กำรก ำหนดขอบข่ำยลักษณะงำน 
ที่จะต้องด ำเนินกำรร่วมกัน 

กำรวิเครำะห์ถึงประเด็นส ำคัญที่จะต้อง
มุ่งเน้น/ให้ควำมส ำคัญเพื่อที่จะบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 (Strategic issues) 

กำรก ำหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท ำเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำร 

กลยุทธ์หรือแนวทำงกำรพัฒนำ 
 (Strategies) 
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บทท่ี  ๒ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

๒.1  ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดบึงกำฬ เป็นจังหวัดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 

อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  มีนาคม  2554 เป็นต้นไป  โดยแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซ่พิสัย 
อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของ
จังหวัดหนองคาย 

๑. อำณำเขต 
จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร เป็น

จังหวัดที่มี เขตพ้ืนที่ติดต่อกับแม่น้ าโขง และแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                                                                                                     
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ แขวงบอลิค าไซ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็น 
                                       แนวพรมแดน 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม                  
ทิศใต้           ติดต่อกับ อ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง และอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร                                                                                             

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

2.  กำรปกครอง หน่วยกำรปกครอง                                                                                                 
       จังหวัดบึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น  8  อ าเภอ  53  ต าบล  615  หมู่บ้าน  41  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  18   เทศบาลต าบล  และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

         ตำรำงท่ี 1  เขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ.2556 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 
1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
2. อ าเภอเซกา 
3. อ าเภอโซ่พิสัย 
4. อ าเภอพรเจริญ 
5. อ าเภอปากคาด 
6. อ าเภอบึงโขงหลง 
7. อ าเภอศรีวิไล 
8. อ าเภอบุ่งคล้า 

12 
9 
7 
7 
6 
4 
5 
3 

131 
135 
95 
58 
64 
56 
51 
25 

7 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
- 

6 
8 
7 
4 
6 
3 
4 
3 

รวม 53 615 18 41 
             

              ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 

 

          3.  กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  1.3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
  1.3.2  องค์การบริหารส่วนต าบล 41 แห่ง 
  1.3.3  เทศบาล 18 แห่ง  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


๖ 
 

          4.  ประชำกร 
  รวมทั้งสิ้น 420,647  คน แยกเป็นประชากรชาย  212,127  คน  ประชากรหญิง  

208,520  คน  จ านวนครัวเรือน  126,466  หลังคาเรือน 
ตำรำงท่ี  2 แสดงจ ำนวนประชำกร    ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

อ ำเภอ ประชำกรชำย ประชำกรหญิง ประชำกรทั้งหมด ครัวเรือน 

จังหวัดบึงกำฬ 212,127 208,520 420,647 126,466 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 33,302 32,591 65,893 20,659 

2. อ าเภอพรเจริญ 14,344 13,985 28,329 7,404 

3. อ าเภอโซ่พิสัย 33,115 32,299 65,414 17,772 

4. อ าเภอเซกา 36,668 35,631 72,299 20,642 

5. อ าเภอปากคาด 14,225 13,959 28,184 8,523 

6. อ าเภอบึงโขงหลง 13,946 13,472 27,418 8,250 

7. อ าเภอศรีวิไล 14,593 14,345 28,938 8,966 

8. อ าเภอบุ่งคล้า 6,973 6,947 13,920 3,871 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง (ส านักงานสถิติ จ.บึงกาฬ)   
  

5.  กำรเลือกตั้ง 
        จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น  297,760  คน  
  1.5.1  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2   คน 
  1.5.2  สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง)  1   คน 
 

 6.  ด้ำนศำสนำ 
        ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ 
  1.6.1  วัด (พุทธศาสนา)  
  1,6.2  โบสถ ์(คริสต์ศาสนา) 
  1.6.3  มัสยิด  
 

 7.  ด้ำนสำธำรณสุข                                                                                                            
         สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประกอบด้วย 

  1.7.1  โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดบึงกาฬ  1 แห่ง 
  1.7.2  โรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอ  7 แห่ง 
  1.7.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  61  แห่ง  
 

  8.  สถำบันอุดมศึกษำ/อำชีวะศึกษำ                                                                                              
  1.8.1  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ                                                                        
  1.8.2  วิทยาลัยการอาชีพเซกา อ าเภอเซกา                                                                                       
  1.8.3  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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1.8.4  วิทยาลัยเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย (เอกชน) อ าเภอเซกา 
1.8.5  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย (เอกชน) อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
1.8.6  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพรเจริญ (เอกชน) อ าเภอพรเจริญ 

 

 9.  ด้ำนกำรศึกษำ  มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 
215  โรงเรียน จ านวน 2,219 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 41,776 คน จ านวนครู 2,061 คน  คิดเป็นจ านวน  
คร ู: นักเรียน 1 : 20 
 
ตำรำงท่ี  3  จ ำนวนครู และนักเรียน แยกเป็นอ ำเภอ ปี พ.ศ.2559 

 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 
(แห่ง) 

จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนครู (คน) 

 

ครู : นักเรียน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

2. อ าเภอพรเจรญิ 

3. อ าเภอเซกา 

4. อ าเภอบึงโขงหลง 

5. อ าเภอศรีวิไล 

6. อ าเภอบุ่งคล้า  

7. อ าเภอโซ่พิสัย 

8. อ าเภอปากคาด 

51 

21 

44 

18 

15 

11 

37 

18 

526 

224 

446 

190 

199 

92 

357 

185 

9,441 

4,289 

8,187 

3,692 

4,078 

1,410 

7,135 

3,544 

470 

218 

420 

186 

190 

70 

339 

168 

1 : 20 

1 : 20 

1 : 19 

1 : 20 

1 : 21 

1 : 20 

1 : 21 

1 : 21 

รวม 215 2 ,219 41,776 2,061 1 : 20 

 

ที่มำ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ          ข้อมูล  ณ  วันที่  10 พฤศจิกำยน 2558 
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โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21                                                                

มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 25  โรงเรียน จ านวน 534 
ห้องเรียน (ม.1–ม.6) จ านวนนักเรียน 19,569 คน จ านวนครูทัง้หมด 806 คนจ านวนอัตราครู :  นักเรียน  1 : 24 

ตำรำงท่ี  4  แสดงจ ำนวนครู และนักเรียน แยกเป็นอ ำเภอ ปี พ.ศ.2557 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 
(แห่ง) 

จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนครู (คน) ครู : นักเรียน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

2. อ าเภอพรเจรญิ 

3. อ าเภอเซกา 

4. อ าเภอบึงโขงหลง 

5. อ าเภอศรีวิไล 

6. อ าเภอบุ่งคล้า  

7. อ าเภอโซ่พิสัย 

8. อ าเภอปากคาด 

4 

3 

5 

3 

2 

1 

4 

3 

114 

64 

93 

45 

52 

21 

78 

67 

4,486 

2,311 

3,456 

1,545 

2,006 

745 

2,664 

2,356 

156 

106 

149 

70 

81 

34 

111 

99 

1:29 

1:22 

1:23 

1:22 

1:25 

1:22 

1:24 

1:24 

รวม 25 534 19,569 806 1:24 

ที่มำ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 

10. แหล่งท่องเที่ยว   แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดบึงกาฬ                                                                                                                         
  10.1  เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูวัว (อ.บุ่งคล้า) ผืนป่าใหญ่ของ จ. บึงกาฬ และเป็นป่าอนุรักษ์ท่ี
สวยสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ภายในพ้ืนที่มีน้ าตกสวยงามหลายแห่ง โดยมีน้ าตกชะแนนเป็นน้ าตก
ขนาดใหญ่สุด               
                    10.2  น้ ำตกเจ็ดสี (อ.เซกา) น้ าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ า
ไหลตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออกสวยงามตระการตา ด้านล่างมีแอ่งน้ าส าหรับเล่นน้ าและโขดหินให้
นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านดอนเสียด  ม.3  ต.บ้านต้อง  อ.เซกา  ซึ่งเป็นลานหินใหญ่มีน้ าตก
ไหลลดหลั่นลงมา  3  ชั้น  น้ าไหลตลอดปี  มีจุดเด่นคือ  ไอหมอกยามเช้าระเหยไปกระทบกับแสงแดดท าให้น้ าตก
ที่ไหลลงมามีหลายหลากสีเหมือนสีรุ้ง 
  10.3  น้ ำตกตำดกินรี (อ. บึงโขงหลง) อยู่ในป่าภูลังกา เป็นน้ าตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ าตกชั้น
บนไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้าง และมีแอ่งน้ าใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ ากันได้  อยู่ในเขตบ้านนาอ่าง  ป่าภูลังกา   
                   10.4  บึงโขงหลง (อ.บึงโขงหลง) พื้นที่ชุ่มน้ าโลกและเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์
พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ าที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ า นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่
ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ท าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดค าสมบูรณ์ท่ีมีหาดทรายทอด
ยาวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ส าหรับนักท่องเที่ยว 
  10.5  หนองกุดทิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ เป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่  มีความกว้างโดยเฉลี่ย  
16,500  ไร่  ความลึกเฉลี่ย  5 – 10 เมตร  มีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยสัตว์น้ ากว่า  250  
สายพันธุ์  พืชน้ ากว่า  200 ชนิด  เป็นที่ท ามาหากินของประชาชนในบริเวณนั้น  มีนกพันธุ์ต่าง ๆ กว่า  40  ชนิด  
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลกแห่งที่สองของจังหวัดบึงกาฬ  และมีที่อนุรักษ์
เด็ดขาดคือ  ไม่ให้คนผ่านไปเลี้ยงสัตว์  จับสัตว์  ทุกชนิดในบริเวณนั้นมากกว่า  5  แห่ง  จึงมีนกและสัตว์น้ าอาศัย
อยู่เพื่อเพาะพันธุ์อย่างมากมายตลอดทั้งปี 
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  10.6  น้ ำตกถ้ ำฝุ่น  อ าเภอบุ่งคล้า  อยู่ในบริเวณท้องที่บ้านภูสวาท  ต าบลหนองเดิ่น  หากจาก
ตัวจังหวัดประมาณ  33 กม.  ธรรมชาติโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงามหลายแห่ง  อยู่ทางตอนเหนือ
ของภูและบริเวณใกล้เคียงกัน  มีถ้ าฝุ่นซึ่งเป็นถ้ าธรรมชาติที่ร่มเย็นอีกแห่งหนึ่ง  เป็นที่พักของพระธุดงค์  ที่
เดินทางมาปฏิบัติธรรมในสมัยก่อน 
  10.7  น้ ำตกถ้ ำพระ  อ าเภอเซกา ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬที่ชอบการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พลาดไม่ได้เลยในการเดินทางสู่น้ าตกถ้ าพระภูวัวหรือน้ าตกถ้ าพระ  เนื่องจากความสวยงาม
และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  โดยเฉพาะการนั่งเรือทวนล าน้ าไปสู่น้ าตก  มีบรรยากาศที่งดงามมาก  
น้ าตกถ้ าพระอยู่ในเขตบ้านถ้ าพระ  ต.โสกก่าม  อ.เซกา 
  10.8  น้ ำตกชะแนน  อ าเภอเซกา  เดิมชื่อน้ าตกตาดชะแนน  ตาดแปลว่า  ที่ซึ่งมีน้ าไหล  
ชะแนน  มาจากภาษาอีสาน ว่า  สะแนน  เป็นชื่อของเตียงไม้ไผ่  ที่เหลาไม้ไผ่ปูด้านหน้าเป็นซี่ ๆ  ความหมายจึง
เป็นน้ าตกที่ไหลมีขัวหินกั้นเป็นช่วง ๆ ตั้งอยู่ในเขตบ้านเทพมีชัย  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ  ห่างจากบึงกาฬ
ประมาณ  54 กม.  เป็นน้ าตกใหญ่ที่ไหลลัดเลาะมาตามล าห้วย  แล้วตกมาเป็นน้ าตกสามชั้นอยู่ห่างกัน  คือ       
ขัวพญานาค  ชะแนน  และบึงจระเข้  
  10.9  วัดภูทอก  อ าเภอศรีวิไล  ในภาษาอีสาน  แปลว่า  ภูเขาที่ โดดเดี่ยว  เป็นภู เขา
หินแกรนิต  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร  อยู่ในเขตบ้านค าแคน  ต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  ซึ่งบริเวณ
วัดเป็นเขตห้ามบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์  และล่าสัตว์ป่า  และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  มีทิวทัศน์ที่งดงาม พระ
อาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ  ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบ าเพ็ญเพียร  เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม  เนื่องจาก
เป็นสถานที่เงียบสงบ  การขึ้นภูทอกนั้น  เริ่มก่อสร้างบันไดไม้ส าหรับไต่ขึ้นไปในปี  พ.ศ. ๒๕๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด       
๗  ชั้น  ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง  ๕  ปี  เต็ม 
  10.10 วัดอำฮงศิลำวำส  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านอาฮง  หมู่  ๓  ต.ไคสี  อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ   ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมืองบึงกาฬ  21  กม.  วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงบริเวณแก่งอาฮง  เมื่ออดีตนาน
มาแล้ว  หลวงพ่อลุนผู้ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาในกลางป่าดงดิบปะปนกับโขดหิน  น้อยใหญ่  ซึ่งเป็นเทือกเขาเชื่อมโยงมา
จากฝั่งประเทศลาว  วัดนี้มีชื่อเรียกว่า  “วัดป่าเลไลย”  ต่อมาปี  พ.ศ.2506  หลวงพ่อลุนได้มรณภาพลง  ท าให้
วัดนี้ไม่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาแบบถาวรเลย  คงเหลือแต่แม่ชีแก่ๆ อยู่เฝ้าจ าวัดและรักษาวัด  กระทั่ง  พ.ศ.  
2517  ท่านเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณ  (หลวงพ่อมหาสมาน  สิริปัญโญ)  ผ่านมาแวะเข้าไปดูบริเวณวัดเห็นสภาพ
ทั่วไปสงบร่มรื่น  อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ าโขงซึ่งจะมีโขดหินเรียงรายอยู่ในแม่น้ าโขง  ยื่นจากฝั่งออกไปสู่กลางล าน้ าโขงมี
ชื่อเรียกว่า  “แก่งอาฮง”  ต่อมาหลวงพ่อได้ปรึกษากับคณะสงฆ์พร้อมญาติโยม  จะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่  
ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์และถาวร  โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อม  และก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความจ าเป็นแก่
พระภิกษุสามเณรและญาติโยม  เสร็จแล้วหลวงพ่อตั้งชื่อวัดใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมว่า  “วัดอาฮงศิลาวาส”  
และได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน                                                                                                                                        
  10.11 วัดสว่ำงอำรมณ์  (วัดถ้ ำศรีธน)  อ าเภอปากคาด  ตั้งอยู่ที่  ต าบลปากคาด  ๕๐๐  
เมตร  จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๒  ไป  ๔๑  กิโลเมตร  ถึงบ้านปากคาด  วัดสว่างอารมณ์  
ตั้งอยู่ที่บริเวณเนินเขา  ภายในบริเวณวัดมีโขดหิน  หน้าผา  ลานหิน  มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไปเป็นที่ร่มรื่นมีล าธาร
เล็ก ๆ ไหลผ่าน  พระอุโบสถทรงระฆังคว่ าตั้งอยู่บนเนินสูง  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์  บน
พระอุโบสถสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้านทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งลาว  
  10.12 ศำลเจ้ำแม่สองนำง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  เป็นศาลที่ผู้คนในแถบลุ่มน้ าโขงให้ความเคารพ
ศรัทธา  ในตัวเมืองใหญ่ๆ  ที่อยู่ริมแม่น้ าโขงจะมีศาลเจ้าแม่สองนางให้คนกราบไหว้บูชาเสมอ  เช่น  ศาลเจ้าแม่สองนาง
วัดหายโศก  จังหวัดหนองคาย  ศาลเจ้าแม่สองนางจังหวัดมุกดาหาร  แต่ประวัติความเป็นมาเจ้าแม่สองนางในแต่ละ
ท้องที่ก็มีเล่าขานแตกต่างกันไป  แต่เนื้อหามีลักษณะตรงกันก็คือ  เป็นกษัตริย์หรือชาวล้านช้าง  ที่มีลูกสาวสองคน  
อพยพหนีข้าศึก  ล่องมาตามแม่น้ าโขง  แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  แล้วกลายเป็นพญานาคคอยปกปักรักษา  ผู้คนที่
อาศัยอยู่ล าน้ าโขงในการท ามาหากิน  ค้าขาย  หรือเดินทาง  ท าให้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขง 
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  10.13  แก่งอำฮง  เป็นแก่งหินกลางล าน้ าโขง  บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส  ถือเป็นจุดที่
แม่น้ าโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้  กระแสน้ าบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ าหลาก  
และมีกระแสน้ าไหลวน  เป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น  “สะดือแม่น้ าโขง”  แม่น้ าโขงบริเวณ
แก่งอาฮง  มีความกว้างประมาณ  ๓๐๐  เมตร  ในฤดูน้ าลด  และมีความกว้าง  ๔๐๐  เมตร  ในฤดูน้ าหลากและ
จะสามารถมองเห็นแก่งได้ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ของทุกปี  และกลุ่มก้อนหินที่ปรากฏบริเวณแก่ง
อาฮง  จะมีชื่อเรียกตามลักษณะหิน  เช่น  หินลิ้นนาค  หินปลาเข้  ถ้ าปลาสวาย  แก่งอำฮง  นอกจากจะเป็น
แหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองบึงกาฬยังเป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ           
คือ  “บั้งไฟพญำนำค”  ในช่วงประเพณีออกพรรษาจะมีนักท่องเที่ยวมาพักเที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
บริเวณบ้านอาฮงจ านวนมาก  จะมีมากในวันขึ้น  ๑๕  ค่ าเดือน  11  ที่ปฏิทินไทยกับปฏิทินประเทศ  สปป.ลาว  
ตรงกันและชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยท าการประมงด้วย 

  ๑๐.๑๔  วัดสังขลิกำรำม  อ าเภอโซ่พิสัย  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนสามหมื่น  ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปสร้างในสมัยเชียงแสนเป็นราชธานี  ประมาณ  ๘๐๐  ปี  มาแล้ว  เจ้าอนุวงษ์แห่งนครเวียงจันทน์      
ได้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นมาประดิษฐ์สถานไว้ในหอไตร(เวียงจันทน์)  

  หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่นประดิษฐาน  อยู่วัดนิโคตร  (วัดมณีโคตร)  บ้านปากห้วยหรือบ้าน
ปากน้ า  ปัจจุบันคืออ าเภอโพนพิสัย  ซึ่งเมื่อประมาณ  ปี  พ.ศ.  ๒๔๒๓  ชาวบ้านโส่หรือชาวโซ่  ได้อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบ้านโซ่ปัจจุบัน  ประมาณ  ๒๐ – ๓๐  หลังคาเรือน  ครั้นต่อมาปี  พ.ศ.  ๒๔๔๕  ชาวบ้าน
ปากน้ า  คุ้มวัดจุมพล  อ าเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน  ได้อพยพครอบครัวมาอยู่ร่วมกับชาวบ้านโส่หรือโซ่ได้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ริมห้วยซ า  ปัจจุบันคือท้ายอ่างเก็บน้ าด้านทิศตะวันตก  ในเวลาต่อมาเห็นว่าบ้านเรือนจะเจริญรุ่งเรือง
ไปเรื่อยๆ จึงพากันย้ายครอบครัวหาที่ตั้งใหม่และได้พบวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งทรุดโทรมมากแต่ใบเสมายังอยู่ครบ
จึงพากันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่  ในตอนนั้นบริเวณเป็นป่าดงดิบ  ชาวบ้านได้พากันสร้างบ้านใกล้กับวัด  
จนต่อมาเมื่อหมู่บ้านได้เจริญขึ้น  มีผู้อพยพมาอยู่เพ่ิมมากขึ้นพระอธิการจันที  มังศรี  เห็นว่ายังไม่มีพระประธาน
อยู่ประจ าโบสถ์จึงเดินทางไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่น  ซึ่งขณะนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดนิโคตร  ที่วัดนิโคตรนี้มี
พระแสนกับพระเสียงประดิษฐานอยู่ 

  ในขณะที่นครเวียงจันทน์นั้นท าสงครามกับข้าศึก  ชาวบ้านจึงน าพระพุทธรูป  พระสุก  พระเสริม      
พระใส  พระแสน  และพระเสียง  หลบข้าศึกล่องแพตามล าน้ างึมมาเรื่อย ๆ  เกิดแพแตก  แท่นพระศุกร์  ตกลงไปในน้ า          
ที่บริเวณนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านเวินแท่น และเมื่อล่องเรือมาถึงปากน้ างึม เกิดแพแตกอีก พระสุกได้ตกลงน้ าได้สูญ
หายไป  บริเวณพระสุกตกน้ านั้นเรียกว่าเวินสุก  ต่อมาเมื่อซ่อมแพเสร็จแล้ว จึงน าแพล่องมาถึงโพนพิสัย ชาวโพนพิสัยจึง
อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นกับพระเสียงไว้ที่วัดนิโคตร และเมื่อแพได้ล่องมาถึงหนองคายชาวหนองคายจึงได้อัญเชิญพระ
ใสประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย  ส่วนพระเสริมนั้นได้ถูกอันเชิญไปประดิษฐาน ที่วัดประทุมวนาราม  กรุงเทพฯ  เจ้าอธิการจัน
ที  มังศรี  ได้ไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่นจากโพนพิสัยมาประดิษฐานไว้ที่บ้านโซ่   

  ๑๐.๑๕  วัดเซกำเจติยำรำม  (พระอำรำมหลวง)  อ าเภอเซกา  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้า
มูลเมืองเซกา  และพระธาตุกตัญญู  วัดบ้านเซกา  นามเดิมชื่อ  วัดสันติมหาวัน  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘  หมู่  ๑๑  บ้าน
ดงไร่  ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  วัดนี้มีเนื้อที่  ๙๓  ไร่เศษ  เป็นป่าธรรมชาติทั้งหมดเมื่อปี       
พ.ศ.  ๒๕๑๗  พระอาจารย์ประสงค์  ภูริปัญโญ  (พระครูสันติปัญญาภรณ์  หลวงปู่เทพา  ภูริปัญโญ  ในปัจจุบัน)  
มาปักกลดที่ป่าดงไร่แห่งนี้  ได้นิมิตว่าคนแก่  ๕ – ๖  คน  น าพาไปขุดไหเงิน  เหมือนคนแก่เหล่านั้นอยากให้มาตั้ง
วัดตรงนี้  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หลวงปู่จึงตัดสินใจมาตั้งวัดและมาจ าพรรษาท่ีป่าแห่งนี้ 

  พระครูกุนนทีคณารักษ์  อดีตเจ้าคณะอ าเภอเซกา  ในสมัยนั้น  ได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า  วัดสันติ
มหาวันและหลวงปู่อยู่จ าพรรษา  ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา  วันที่  ๑๕  ต.ค.  ๒๕๒๓  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด 
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 เมื่อวันที่  ๒๓  ต.ค.  ๒๕๒๕  ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดสันติมหาวัน  เป็นวัดบ้านเซกา  เพ่ือรักษา
ประวัติศาสตร์ของถิ่นนี้  และเพ่ือประดิษฐานพระเจ้ามูลเมืองเซกา  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๗  ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ต่อมาได้รับอนุญาตจาก  มหาเถรสมาคม  ในการประชุม
มหาเถรสมาคมครั้งที่  ๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๒  ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดเซกาเจติยาราม  และ
ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  พระธำตุกตัญญู  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มีการสร้างอุโบสถ  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๙  เมตร  ใช้งบประมาณ  
จ านวน  ๗,๘๙๐,๐๐๐  บาท  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงได้ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ปี  มาประดิษฐานหน้าบันอุโบสถนั้นด้วย  จึงให้ชื่อว่า  “โบสถ์มหาราชา”   

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้สร้างศาลาโรงธรรม  กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  เป็นทรงไทย
ชั้นเดียว  ใช้งบประมาณจ านวน  ๘,๙๘๐,๐๐๐  บาท  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถและได้ขอตราพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา  ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ  ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันศาลาโรงธรรมนั้นด้วย  และพระองค์ได้พระราชทานนามศาลาหลังนี้ว่า  
“ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา  บรมราชินีนาถ”  เพ่ือให้คู่พระบารมีจึงให้ชื่อว่า  “ศาลามหาราชินี”         
ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีโยมชื่อเอกได้น าพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งเป็นของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว  รักษาสืบต่อกันมา  ๖๐  
กว่าปีแล้ว  มาถวายเจ้าอาวาสมาสร้างเจดีย์บรรจุเอาไว้เพ่ือเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ปีนั้น
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ  ๘๐  พรรษาพอดี  หลวงปู่จึงบอกลูกศิษย์ว่าให้ชื่อกฐินกองนี้
ว่า  “กฐินกตัญญ”ู  จึงเอามงคลนามท่ีว่ากฐินกตัญญูนั้นมาตั้ง เป็นชื่อเจดีย์นี้ว่า  “พระธาตุกตัญญ”ู 

  ๑๐.๑๖  งำนประเพณีแข่งเรือยำว  ด้วยศักยภาพของภูมิประเทศที่ตั้งของจังหวัด  ซึ่งมีพ้ืนที่ติด
ชายแดน  สปป.ลาว  และตั้งอยู่เหนือสุดแดนอีสาน  จึงมีด่านชายแดนถาวรตั้งอยู่ในพ้ืนที่  และมีงานประเพณีระหว่าง
ประชาชนสองประเทศ  คือ  งานประเพณีแข่งเรือยาว  จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี  ซึ่งเป็นช่วง
ที่ น้ า ใน แม่ น้ า โข งมี ม าก   โด ยก ารแ ข่ งขั น เรื อ ย าวป ระ เพ ณี นี้ แ บ่ งอ อก เป็ น   ๒   ป ระ เภ ท  คื อ   
   ๑.  เรือยาวประเภทท้องถิ่นก าหนดฝีพายตั้งแต่  ๔๕ – ๕๕  ฝีพาย 
   ๒.  เรือยาวเล็กก าหนดฝีพายตั้งแต่  ๑๕ – ๒๕  ฝีพาย 
  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ านวนมากมาย  ทั้งมาจากต่างจังหวัด  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  และเวียดนาม  เข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย 
  ๑๐.๑๗  งำนสักกำระหลวงพ่อพระใหญ่   วัดโพธาราม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ  เป็นวัดที่มี
พระพุทธรูปที่มีความส าคัญ  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบึงกาฬ  ประชาชนในสมัยก่อนได้มาขอพรจากหลวงพ่อให้ช่วย
เมตตา  ปกปักรักษา  และป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป  และก็ได้สมดังปรารถนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  
ดังนั้น  จึงจัดให้มีการน้อมถึงพระคุณที่หลวงพ่อได้เมตตากรุณาตลอดมา  และจัดงานสมโภชปีละ  ๒  ครั้ง  ซึ่งปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน  คือ  ครั้งที่  ๑  วันเพ็ญเดือน  ๓  จะท าบุญข้าวจี่  พร้อมกับปราสาทผึ้ง  ๒  หลัง  เป็นการ
สักการะแด่หลวงพ่อ  /  ครั้งที่  ๒  ท าในเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปี  มีการสรงน้ าหลวงพ่อพระใหญ่  งานนี้ถือเป็นงาน
ใหญ่ประจ าปี  มีพุทธบริษัทมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก  พิธีสรงน้ ามักจัดขึ้นหลังวันมหาสงกรานต์หนึ่งสัปดาห์  ซึ่งจัดตรง
กับวันเสาร์ อาทิตย์ 
  ประวัติหลวงพ่อพระใหญ่  วัดโพธาราม  บ้านท่าไคร้  หมู่ที่  ๕  ต.บึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  โบกฉาบด้วยปูน  องค์หลวงพ่อมีขนาดหน้าตักกว้าง  ๒  ศอก  ๑  คืบ  ๔  นิ้ว  (๕ ฟุต  ๔  
นิ้ว)  ความสูง  ๓  ศอก  ๑  คืบ  (๗  ฟุต)  ศิลปะสมัยล้านช้าง  พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก  พระหัตถ์ขวาคว่ าวางทับ
พระฌานุ  ประดิษฐานบนแท่น  ๔  เหลี่ยม  ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมีผู้ที่มาขอพรจากหลวงพ่อเมื่อได้
สมความปรารถนาแล้ว  ก็ได้น าสีทองมาทาสมโภชหลวงพ่อ  จึงท าให้องค์หลวงพ่อเหลืองอร่ามเป็นสีทองทั้งองค ์
  10.18  หำดสีดำ  อ าเภอบุ่งคล้า  อยู่ในเขตบ้านหนองเดิ่นท่า  ต าบลหนองเดิ่น  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึง
กาฬ  เป็นหาดทรายที่สวยงามบริเวณริมโขง  ของอ าเภอบุ่งคล้า  ที่มองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ าปากกระดิ่ง  สปป.ลาว  ห่างจากตัว 
 



๑๒ 
 

จังหวัดบึงกาฬประมาณ  40  กม.  ทุกปีจะมีเทศกาลสงกรานต์  หาดสีดามีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว  เล่นน้ ากันอย่างคึกคัก 

 11. ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบึงกำฬ                                                                                                          
        สภาพภูมิประเทศมีลักษณะทอดยาวตามล าน้ าโขง  และเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยเส้นทางรถยนต์  751 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกับเมืองปากซัน   แขวงบอลิ
ค าไซ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน   จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีแหล่งชุ่ม
น้ าโลกถึง 2 แห่ง  คือ  บึงโขงหลง  และหนองกุดทิง 

 12. ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  
  1.12.1 พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ท านาและ
ปลูกพืชไร่  พืชสวน  และป่าธรรมชาติ  
  1.12.2 สภาพพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งชุ่มน้ าโลก มี 2 แห่ง คือ  หนองกุดทิง อ.เมืองบึงกาฬ และบึงโขง
หลง อ.บึงโขงหลง 

       1.12.3 พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด สลับกับภูเขา พบในเขตอ าเภอบุ่งคล้า ศรีวิไลและอ าเภอบึงโขงหลง
เนื่องจากแม่น้ าโขงไหลผ่านอ าเภอต่างๆ 4 อ าเภอ ทั้งยังเป็นแหล่งชุ่มน้ าโลก จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรกรรม
ราษฎรได้อาศัยแม่น้ าโขงเป็นแหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าโขง จะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อยู่ลึกเข้าไปจากแม่น้ าโขง นอกจากนี้ส านักงานพลังงานแห่งชาติได้จัดตั้งสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่ที่ติดแม่น้ าโขงเพ่ือท าการสูบน้ าจากแม่น้ าโขงและแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 

13.  ลักษณะภูมิอำกำศ 
           ลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ าพวกฝนแถบร้อน  และแห้งแล้ง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม       
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต ้(มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น  

14.  แรงงำน 
     ข้อมูลจากส านักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ณ ไตรมาสที่ 2  (มีนาคม – พฤษภาคม 2556) จังหวัด     

บึงกาฬ  แบ่งเป็นผู้ที่มีงานท า  จ านวน  438,430  คน  เป็นผู้อยู่ในวัยก าลังแรงงาน จ านวน 251,994 คน      
ผู้มีงานท า 224,661 ผู้ว่างงาน 91 คน และรอฤดูกาล 27,242 คน 

ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวนประชำกรและก ำลังแรงงำน ปี พ.ศ.2556          ที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

ประชำกรและก ำลังแรงงำน จ ำนวน (คน)ปี 2556 
ประชำกรทั้งหมด 438,430 
ผู้มีอำยุ  15  ปีขึ้นไป 347,879 
   1. ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม 251,994 
       ก ำลังแรงงำนปัจจุบัน 224,752 
       -  ผู้มีงานท า 
       - แรงงานภาคเกษตร 
       - แรงงานนอกภาคเกษตร 

224,661 
- 
- 

       -  ผู้ว่างงาน 91 
       -  ก าลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 27,242 
      ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 95,885 
        -  ท างานบ้าน 28,282 
        -  เรียนหนังสือ 21,673 
        -  อื่น ๆ 45,930 
ประชำกรอำยุต่ ำกว่ำ  15  ปี 90,551 



๑๓ 
 

           15.  ภำคกำรเกษตรจังหวัดบึงกำฬ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,495,167.68 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมจ านวน 
1,427,242.5 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 57.2 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา จ านวน 775,994 ไร่  
ข้าวจ านวน 575,186 ไร่  พืชไร่ 27,257.50 ไร่  อ่ืนๆ (ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผัก) จ านวน 48,789 ไร่ 
การเกษตรด้านอื่นๆ จ านวน 16  ไร่ โดยพืชไร่ที่นิยมปลูกคือมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร เพราะมีผลผลิตต่อไร่สูงและมีราคาน่าจูงใจแก่การเพาะปลูก ผลผลิตจะถูกส่งเพ่ือจ าหน่ายนอกเขตพ้ืนที่
จังหวัด ส่วนพืชไร่อ่ืนๆเกษตรกรจะปลูกแซมตามแปลงพาราที่ยังไม่ได้ขนาดการกรีดซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้ในระหว่างช่วงรอกรีด  ดังตารางที่ 6 
ตำรำงท่ี 6 แสดงพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและผลผลิต ปี 2557 

 

ที่มำ : ส านักงานเกษตรบึงกาฬ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
 
ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงบึงกำฬ 

 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ทั้งหมดประมาณ 3,703,971 ไร่      
โดยจังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับตารางที่ 7 

 

 

 

 

 

อ ำเภอ 

พ้ืนที่
กำรเกษตร 

(ไร่) 

พ้ืนที่กำรเกษตรถือครอง 

นำข้ำว พืชไร ่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ยำงพำรำ พืชผัก กำรเกษตร
ด้ำนอื่นๆไร่ (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

บึงกาฬ 337,980 112,855 1,564 10,026 210,890 2,633 12 

พรเจรญิ 123,187.5 52,441 794 4,348 65,437 167.5 0 

โซ่พิสัย 227,786 105,198 5,045 7,745 109,798 0 0 

เซกา 307,181 138,928 13,960 8,313 145,980 0 0 

ปากคาด 108,830.25 32,720 323.50 3,675 71,560 549.75 2 

บึงโขงหลง 132,205 51,274 4,467 4,211 70,571 1,681 1 

ศรีวิไล 137,445.5 60,760 794 3,370 72,458 62.5 1 

บุ่งคล้า 52,627 21,010 310 1,829 29,300 178 0 

รวม 1,427,242.5 575,186 27,257.50 43,517 775,994 5,272 16 



๑๔ 
 

ตำรำงท่ี 7 แสดงพื้นที่ปลูกยำงพำรำและผลผลิตในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 

จังหวัด เน้ือที่ยืนต้น เน้ือที่กรีดได้ ผลผลิตต่อไร่ 

บึงกาฬ 775,994 4976,440 255 

เลย 563,980 355,934 170 

อุดรธาน ี 329,590 286,368 168 

ศรีสะเกษ 273,279 154,566 233 

สกลนคร 295,580 171,240 144 

รวม 2,238,423 1,465,548 970 

       ที่มำ : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

        จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่การเกษตร 1,427,242.5 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 775,994 ไร่ คิด   
เป็นร้อยละ 54.37 ของพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งอ าเภอเมืองบึงกาฬเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดถึง 
145,901 ไร่ รองลงมา คือ อ าเภอเซกา และอ าเภอโซ่พิสัย ตามล าดับตามตารางที่ 8 

 

ตำรำงท่ี 8 แสดงพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำเป็นรำยอ ำเภอ  ปี 2557 

ที่มำ : ส านักงานเกษตรบึงกาฬ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557  

 
  ปริมาณผลผลิตยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกปีซึ่งเกิดจากหลาย
ปัจจัย ปัจจัยหนึ่งเกิดจากอายุยางที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อปริมาณน้ ายางที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้เมื่อในอดีตมีการรณรงค์
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพาราในช่วงปี 2547 – 2548 และเมื่อยางพารามีอายุตามเกณฑ์ที่กรีดได้ ส่งผลให้ปัจจุบัน 
(2557) มีพ้ืนที่เปิดกรีดยางเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก และอีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากเกษตรมีความรู้ ความช านาญ        
การบ ารุงรักษาแปลงยางพาราเพ่ิมมากขึ้น 

 ส่วนภาพรวมทางด้านราคานั้นจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดภายนอกประเทศ เนื่องจากตลาดรับซื้อ
ยางพาราของไทย คือ จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้น ราคายางพาราจะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ราคายางพาราลดลงจากปีงบประมาณ 2554 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าตกต่ าและผันผวน และมูลค่ารวมของปีงบประมาณ 2554 ยังมีมูลค่า
มากกว่า ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากราคาผลผลิตที่สูงกว่าและปริมาณผลผลิตมีมากกว่า ดังตาราง 9 

 

  พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด พ้ืนที่เปิดกรีดทั้งหมด 

ล ำดับที ่ อ ำเภอ รำย ไร่ รำย ไร่ 

๑. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 7,939 210,890 - 145,901 

๒. อ าเภอพรเจริญ 4,443 65,437 - 38,211 
๓. อ าเภอโซ่พิสยั 6,001 109,798 - 82,010 
๔. อ าเภอเซกา 7,070 145,980 - 89,433 

๕. อ าเภอปากคาด 3,696 71,560 - 44,204 

๖. อ าเภอบึงโขงหลง 3,737 70,571 - 34,411 
๗. อ าเภอศรีวไิล 4,102 72,458 - 42,542 

๘. อ าเภอบุ่งคล้า 1,768 29,300 - 20,728 

รวม 38,756 775,994 - 497,440 



๑๕ 
 

ตำรำงท่ี 9 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิต มูลค่าและราคาโดยเฉลี่ย ปีงบประมาณ 2554 – 2557 

ที่มำ : ส านักงานเกษตรบึงกาฬ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
* หมำยเหตุ ในปี 2557 เป็นตัวเลขประมาณการ 

ความเสียหายด้านการเกษตรจากอุทกภัยของจังหวัดบึงกาฬ เปรียบเทียบปี 2555 และ ปี 2556           
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ าฝนในปี 2555 มีปริมาณมาก ส่วนในปี 2556 ในช่วงเดือน สิงหาคม – 
ตุลาคม เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ความเสียหายจากอุทกภัยจึงเพิ่มขึ้น ความเสียหายปรากฏดังตารางที่ 10 
ตำรำงท่ี 10 แสดงความเสียหายด้านการเกษตรจากอุทกภัย ปี 2556 

ที่ อ ำเภอ 
ควำมเสียหำย ปี 2555 ควำมเสียหำยที่ได้รับ ปี 2556 

เกษตรกร
(รำย) 

ข้ำว(ไร่) พืชไร่(ไร่) 
พืชสวนและ
อ่ืนๆ(ไร่) 

เกษตรกร
(รำย) 

ข้ำว(ไร่) พืชไร่(ไร่) 
พืชสวนและ
อ่ืนๆ(ไร่) 

1 เมือง 640 989 0 1,223.25 595 5,040.75 - 103 
2 ปากคาด 260 563.75 5.0 141.25 234 1,996 - 20 

3 โซ่พิสัย 
147  0 149.50 2,018 

15,970.8
1 

64.8 1,140 

4 ศรีวิไล 1,219 5,981.50 0 60.00 276 1,334 - 22 
5 พรเจริญ 0 0 0 0 974 8,881.51 2.75 283 
6 บึงโขงหลง 0 0 0 0 - - - - 
7 เซกา 0 0 0 0 859 9,640.75 4 45 

8 บุ่งคล้า 0 0 0 0 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 
2,266 7,543.25 5.0 1,574 4,956 

42,863.8
2 

71.55 1,613 

ที่มำ : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 
 

16.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

   16.1 ทรัพยำกรดินและท่ีดิน 

         จังหวัดบึงกาฬมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขาสูง
ชันใช้ประโยชน์ในการท านาและปลูกพืชไร่การเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินท าให้การระบาย
น้ าได้ดี  และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินมีความรวดเร็ว  สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดู
แล้งและการปลูกข้าว  จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ าที่ต้องมีกรรมวิธีแบบ
พิเศษในการรองพ้ืนหน้าดินท าให้การเก็บกักน้ าได้ดี เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
ส าหรับปัญหาทรัพยากรดินในจังหวัดบึงกาฬ ที่ส าคัญ ได้แก่  
    -  ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขงบริเวณอ าเภอเมือง   อ าเภอบึงโขงหลง  อ าเภอปากคาด  และ
อ าเภอบุ่งคล้า   ซึ่งท าให้สูญเสียดินแดน เนื่องจาการพังทลาย  และร่องน้ าเปลี่ยนทิศทาง  ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีชายแดนตามล า
น้ าโขงติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความยาวทั้งสิ้น 120  กิโลเมตร มีการพังทลาย
ของตลิ่งแม่น้ าโขง 60.5  กิโลเมตร 

ผลผลิต 
ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

น้ าหนัก 
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

น้ าหนกั 
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

น้ าหนกั 
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

น้ าหนกั 
(ก.ก.) 

ราคา 
(บาท) 

มูลคา่ 
(บาท) 

ยำงแผ่น
ดิบ - - - - - - - - - - - - 

ยำงก้อน
ถ้วย 506 64.5 

9,777,066.0
90 

456 45.5 
8,543,569,9

44 
510 37.5 

9,513,540,0
00 

432 31 
6,696,000,0

00 



๑๖ 
 

   -  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้น้ ากรดในแปลงปลูกยางพารา  จึงท าให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพ่ิมขึ้นทุกปี  
   -  ปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้กับความต้องการพ้ืนที่เพ่ือท ากินของราษฎร 
ตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูวัว และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งแนวเขตที่ดินของรัฐ  เนื่องจากต้องการที่ดินส าหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจยางพารา   
 
ตำรำงท่ี 11 สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบึงกาฬ  ปี  พ.ศ. 2559  และลักษณะสภาพปัญหาของดินในจังหวัดบึงกาฬ 
 

ประเภทกำรใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 106,158 4.22 
- ตัวเมืองและย่านการค้า 9,687 0.38 
- หมู่บ้านบนพ้ืนราบ 62,510 2.48 
- สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ   23,615 0.94 
- ถนน 5,787 0.23 
- โรงงานอุตสาหกรรม 3,417 0.14 
- ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 8 - 
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 148 0.01 
- รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 905 0.04 
- สถานีบริการน้ ามัน 81 - 
พื้นที่เกษตรกรรม 1,972,694 78.38 
นำข้ำว 686,434 27.27 
- นาร้าง 1,600 0.06 
- นาข้าว 684,834 27.21 
พืชไร่ 13,116 0.54 
ไร่ร้าง 41 - 
พืชไร่ผสม 2,056 0.08 
ข้าวโพด 605 0.03 
อ้อย 1,623 0.07 
มันส าปะหลัง 4,957 0.20 
สับปะรด 188 0.01 
ยาสูบ 3,407 0.14 
มะเขือเทศ 239 0.01 
ไม้ยืนต้น 1,268,381 50.40 
ไม้ยืนต้นผสม 71 - 
ยางพารา 1,136,111 45.15 
ปาล์มน้ ามัน 29,868 1.19 
ยูคาลิปตัส 101,392 4..03 
สัก 845 0.03 
 



๑๗ 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดนิ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
ประดู่ 12 - 
ไผ่ 20 - 
กฤษณา 10 - 
ตะก ู 52 - 
ไม้ผล 2,769 0.10 
ไม้ผลผสม 2,009 0.08 
เงาะ 122 - 
มะพร้าว 4 - 
มะม่วง 221 0.01 
กล้วย 21 - 
มะขำม 24 - 
ล ำไย 332 0.01 
มะไฟ  ละไม 36 - 
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 629 0.02 
ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 333 0.01 
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 296 0.01 
สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 1,365 0.05 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 11 - 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม 13 - 
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,341 0.05 
พื้นที่ป่ำไม ้ 151,984 6.04 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 226 0.01 
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 150,538 5.98 
ป่ำปลูกสมบูรณ์ 1,220 0.05 
พื้นที่น้ ำ 137,958 5.48 
แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง 47,109 1.87 
หนอง  บึง  ทะเลสาบ 61,361 2.44 
อ่างเก็บน้ า 25,174 1.00 
บ่อน้ าในไร่นา 4,314 0.17 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 147,765 5.88 
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 17,764 0.71 
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม / ไม้ละเมาะ 100,790 4.01 
ไผ่ป่า  ไผ่หนาม 1,578 0.06 
พื้นที่ลุ่ม 26,856 1.07 
เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า 25 - 
บ่อลูกรัง 212 0.01 
บ่อดิน 330 0.01 
ที่หินโผล่ 210 0.01 
รวม 2,516,559 100 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ปัญหำของดิน เน้ือที่(ไร่) 
ดินกรดจดัในท่ีลุ่มและมโีครงรา่งแน่นทึบ 45,053 

ดินกรดในที่ลุม่ 121,751 

ดินกรดในที่ลุม่ความอุดมสมบูรณต์่ า 73,521 

ดินค่อนข้างเป็นดินทรายและดินกรดในที่ดอน 217,670 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอน 2,163 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอนความอุดมสมบูรณ์ต่ า 24,405 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุม่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 69,467 

ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 214 

ดินตื้นเนื่องจากเป็นลูกรังหรือก้อนกรวด 730,984 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีลุ่มความอุดมสมบูรณ์ต่ า 242,352 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีลุ่มความอุดมสมบูรณ์ต่ า 73,913 

ดินทรายจดัในท่ีดอน 23,157 

ดินทรายจดัในท่ีลุ่ม 8,219 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 2,127 

ดินลูกรังในท่ีลุ่ม 160,263 

ดินเป็นกรดจัดและค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุ่มความอุดมสมบรูณต์่ า 96,332 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันความอุดมสมบรูณ์ต่ า 8,447 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต ์ 146,403 

รวม 2,046,443 

     ที่มำ : สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  

16.2  สภำพปัญหำตลิ่งพัง 
 ปัญหาการพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขงในจังหวัดบึงกาฬ  จัดเป็นปัญหาที่ได้รับการพิจารณาจาก

ทางจังหวัดว่ามีระดับความส าคัญสูงและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุดปัญหาหนึ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องของการ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศอันเนื่องจากภัยทางธรรมชาติและเพ่ือความมั่นคง  
ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีชายแดนตามล าน้ าโขงติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความยาว
ทั้งสิ้น 120  กิโลเมตร มีการพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขง 60.5  กิโลเมตร (ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ; 2554)  ปัญหาเนื่องจากในฤดูน้ าหลากมีปริมาณกระแสน้ าไหลประมาณ 4,600 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที และในฤดูปกติปริมาณการไหลของน้ าประมาณ 1,120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  พ้ืนที่ริมตลิ่งแม่น้ าโขง
หลายแห่งเป็นคุ้งน้ า ท าให้กระแสน้ าในแม่น้ าโขงกัดเซาะตลิ่งตามบริเวณคุ้งน้ าฝั่ง กอปรกับในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการประมาณ 14 ราย ใช้เรือดูดสันทรายและกรวดในล าน้ าโขงขึ้นมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง จึงส่งผล
กระทบให้ปัญหาตลิ่งพังยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น  
        16.3  ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 

 (1) ทรัพยำกรป่ำไม้  
 แต่เดิมจังหวัดบึงกาฬ  มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีผืนป่าครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่จังหวัด จ าแนกได้คือ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง และเบญจพรรณ พรรณไม้
ส าคัญที่พบในป่าดิบแล้ง ได้แก่ ยางปาย ตะเคียน เต็ง เปล้าใหญ่ ซ้อหิน พรรณไม้ส าคัญที่พบในป่าดิบชื้น ได้แก่ 
พะยูง  ไม้จ าพวกไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน มะค่าโมง ชิงชัน ไม้ก่อ ส่วนไม้พ้ืนล่างเป็นไม้จ าพวกหวาย 
ปาล์ม พรรณไม้ส าคัญที่พบในป่าเต็งรัง ได้แก่ ยางเหียง เต็ง รัง ติ้วขาว ไม้พ้ืนที่ล่างเป็นไม้พุ่ม และหญ้า ส่วนพรรณ
ไม้ส าคัญที่พบในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ กระบก ตะแบกแดง ตะแบกกราย ประดู่ นนทรี เป็นต้น 
 ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผืนป่าได้ถูกใช้เป็นที่ดินท ากินและปลูกพืช
เศรษฐกิจยางพาราท าให้พ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๑๙ 
 

จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดท าโครงการส ารวจสถานภาพและจัดท าแผนที่พ้ืนที่ป่าในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ
ดูแลรักษาป่าไม้ พบว่าสภาพป่าไม้ของจังหวัดบึงกาฬคงเหลือเนื้อท่ีป่า ประมาณ 184,631.17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
6.86 ของเนื้อที่จังหวัด ดังตารางที่ 35 ทั้งนี้ผืนป่าที่คงเหลือส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร ได้แก่ ป่าภูวัว    
ป่าภูสิงห์ ป่าภูลังกา อย่างไรก็ดีพ้ืนที่ป่าไม้ดังกล่าวบางส่วนยังถูกบุกรุกท าลายและลักลอบตัดไม้พะยูงที่มีราคาสูง  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาหลักวิชาการแล้วพบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ตามธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการรักษาสมดุลทางระบบนิเวศตามธรรมชาติได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและฟ้ืนฟูป่านิเวศป่าต้นน้ า 
ตำรำงท่ี 12 แสดงสถานภาพพ้ืนที่ป่าไม้ปัจจุบันของจังหวัดบึงกาฬ 

รำยกำรจ ำแนก 
พื้นที่จำกกำร

ประมวลผล GIS (ไร่) 
ร้อยละ 

ของพื้นที่จังหวัด 
หมำยเหตุ 

1. พ้ืนท่ีที่มีสภาพป่าเหลืออยู ่ 184,631.17 6.86 

พื้นที่ในส่วนของจังบึงกาฬ 
1.1ป่าอนุรักษ ์ได้แก่    
    1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 
    2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
    3) อุทยานแห่งชาติภูลังกา  

133,483.82 
114,069.71 
11,857.58 
7,556.53 

4.96 
4.24 
0.44 
0.28 

1.2 ป่าสงวนแห่งชาต ิ 122,094.84 4.54  

1.3 ป่าไม้ถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี
ก าหนดรักษาไว้เป็นสมบัติของชาต ิ

57,891.98 2.15 
 

1.4 พื้นที่ผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 41 

13,419.87 0.50 
 

1.5 สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ (ออป.) 

4,229.00 0.16 
 

2. พ้ืนท่ีชุ่มน้ า ได้แก ่
    2.1 บึงโขงหลง 
    2.2 หนองกุดทิง 

27,587.00 
13,837.00 
13,750.00 

1.03 
0.51 
0.51 

 
 

ที่มำ : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ 2559 

        ข้อมูล  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2559 

 

 (2) ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ   
  (2.1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ในอดีตป่าภูวัวเคยมีสัตว์ป่าจ าพวก เก้ง กวาง ช้างป่า เสือ 
เลียงผา กระทิง วัวแดง อยู่อย่างชุกชุม  แต่ถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์ บางชนิดก็สูญพันธุ์จากพ้ืนที่ไปแล้ว         
จากข้อมูลการส ารวจ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2546 พบว่ายังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้แก่  ช้างป่า 
ประมาณ 30 ตัว นอกจากนี้ยังมี กระจง หมูป่า อีเห็น ลิง เก้ง นกชนิดต่าง ๆ ค้างคาว ไก่ป่า และไก่ฟ้า เป็นต้น   
สภาพปัญหาปัจจุบันพบว่าสภาพแหล่งอาหารตามธรรมชาติและแหล่งน้ าขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เพียง จึงท า
ให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าขาดแคลนอาหารและแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นฝูงช้างจึงมักจะลงมากินพืชผล
ทางการเกษตรของราษฎรในชุมชนที่อยู่อาศัยรอบพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ซึ่งท าให้เกษตรกรได้รับความ
เสียหายโดยในระยะที่ผ่านมามีชุมชนในท้องที่อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง และอ าเภอเซกา ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาช้างป่าดังกล่าว และที่ส าคัญช้างป่าอาจได้รับสารพิษจากการกินพืชผลทางการเกษตรที่มีการฉีดพ่น
สารเคมีปราบศัตรูพืช ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างแหล่งอาหาร สร้างแหล่งน้ า ท า
โป่งเทียม และสร้างรั้วไฟฟ้า เพ่ือกันช้างออกแนวเขตเพ่ือคุ้มครองช้างป่าได้ เพ่ือสร้างความผาสุกให้กับชุมชนที่อยู่
อาศัยรอบพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 
 
 



๒๐ 
 

 16.4 ทรัพยำกรน้ ำ  
        จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงโดยล าน้ าสายหลักส าคัญ คือ แม่น้ าโขงทั้งสิ้น  

ประมาณ 120 กิโลเมตร และล าน้ าสงคราม ทั้งนี้สามารถแบ่งมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาในพ้ืนที่จังหวัด ออกเป็น 5 ลุ่มน้ า
สาขา ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงส่วนที่ 7 พื้นที่ลุ่มน้ าล าฮ้ี พื้นที่ลุ่มน้ าสงครามตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง และ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยคลอง  ดังแผนที่แสดงลุ่มน้ า 

 
                  ที่มา : โครงการชลประทานบึงกาฬ 2556 

       16.5 ปริมำณฝน  
ปริมาณ ฝนเฉลี่ ยรายปี ของลุ่ มน้ าสาขาใน พ้ืนที่ จั งหวัดบึ งกาฬ มีค่ าผันแปรระหว่าง                      

1,570.35 – 2 ,580.80 มม . แม้ว่าโดยเฉลี่ยจะมีปริมาณฝนจ านวนสูงกว่าพ้ืนที่ จังหวัด อ่ืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่พบว่ายังมีปัญหาฝนทิ้งช่วงและปัญหากระจายปริมาณน้ าฝนในแต่ละลุ่ มน้ าไม่สม่ าเสมอ
โดยมีรายละเอียดของแต่ละลุ่มน้ าสาขา ดังนี้ 

 
        ตำรำงท่ี 13 แสดงปริมำณน้ ำฝน (ทั้งลุ่มน้ ำ) 
         

 

ที่มำ : กรมทรัพยากรน้ า ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 

ลุ่มน้ ำสำขำ ปริมำณน้ ำฝน (รำยปี ม.ม.) 

 แม่น้ าโขงส่วนท่ี 7 2,580.80 

 แม่น้ าสงครามตอนบน 1,570.35 

 แม่น้ าสงครามตอนล่าง 1,861.31 

 ห้วยคลอง 2,006.51 

 ห้วยฮี ้ 2,128.77 

รวม 10,147.74 



๒๑ 
 

ปริมาณน้ าท่า  ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ าสาขาในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ มีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย
ต่อหน่วยพื้นที่มีค่าอยู่ระหว่าง 15.33 – 30.84 ลิตร/วินาที/ตร.กม. ดังตารางที่ 14 

 

ตำรำงท่ี 14 แสดงปริมำณน้ ำท่ำรำยปี ของแต่ละลุ่มน้ ำสำขำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

              

 

ที่มำ : กรมทรัพยากรน้ า ณ วันที่ 17 มิถุนายน  2557 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขามีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญและกระจายอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 1,030 แห่ง 
มีแหล่งน้ าบางส่วน ประมาณ ร้อยละ 30 ได้รับการขุดลอกพัฒนาและฟ้ืนฟูเพ่ือเป็นแหล่งน้ ามีปริมาณน้ าต้นทุนที่
เพียงพอกับความต้องการของชุมชน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบายน้ าเพ่ือป้องกันอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี แต่อย่างไรก็ดีแหล่งน้ าส่วนใหญ่ยังมีอีกจ านวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู ประมาณร้อยละ 
70 ของแหล่งน้ าทั้งหมด ดังนั้นจึงควรพัฒนาแหล่งน้ าดังกล่าวให้มีปริมาณน้ าต้นทุนที่เพียงพอกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนและมีศักยภาพเพียงพอต่อการระบายน้ าในช่วงภาวะน้ าท่วม 

 
16.6 แหล่งน้ ำชลประทำน   
  โครงการชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ าที่มีศักยภาพเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม และพัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ า ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่งน้ าชลประทานเพ่ือใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ สามารถจ าแนกประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานขนาดกลาง     

ลุ่มน้ ำสำขำ/ครอบคลุมพ้ืนที่
อ ำเภอ 

พื้นที่ลุ่มน้ ำสำขำ 
(ตร.กม.) 

ปริมำณน้ ำท่ำ  (ล้ำน ลบ.ม.) ปริมำณน้ ำท่ำต่อ
หน่วยพื้นที่ 

(ลิตร/วินำที/ตร.
กม.) 

รำยปีเฉลี่ย 
ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.) 
ฤดูแล้ง 

(พ.ย.-เม.ย.) 

แม่น้ าโขงส่วนที ่7 
อ.ศรีวิไล  อ.โซ่พิสัย 
อ.เซกา    อ.บึงโขงหลง  
อ.เมือง อ.บุ่งคล้า อ.ปากคาด 

 

2,356.85 

 

2,292.48 

 

2,691.13 

 

174.47 

 

2,865.60 

แม่น้ าสงครามตอนบน 
อ.โซ่พิสัย   

3,270.81 1,581.31 1,546.64 34.66 1,581.31 

แม่น้ าสงครามตอนลา่ง 
อ.ศรีวิไล   อ.โซ่พิสัย  
อ.พรเจริญ  อ.เซกา  
อ.บึงโขงหลง 

 

3,065.60 

 

1,880.47 

 

3,050.86 

 

83.24 

 

3,134.10 

ห้วยคอง อ.เมือง อ.โซ่พิสัย อ.
พรเจริญ 

709.31 416.89 1,118.58 72.52 1,191.10 

ห้วยฮี้ อ.เซกา    743.60 555.33 981.97 128.69 1,110.66 

รวม 10,146.17 6,726.48 9,389.18 493.58 9,882.77 



๒๒ 
 

จ านวน 3 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก จ านวน 1  แห่ง โครงการตามพระราชด าริ จ านวน 8 แห่ง และ
โครงการหมู่บ้านป้องกันชายแดน จ านวน 5 แห่ง ดังแสดงตาม แผนที่แหล่งน้ าในเขตจังหวัดบึงกาฬที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในภาพรวมทั้งจังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ชลประทานที่ต่ ามากประมาณ 3,173 ไร่ และมีพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ประมาณ  25,990  ไร่ ในขณะที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติของแต่ละลุ่มน้ าสาขามีศักยภาพในการที่
จะน าไปพัฒนาเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการชลประทานอยู่เป็นจ านวนมาก เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 
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ตำรำงท่ี 15 แสดงแหล่งน้ ำในจังหวัดบึงกำฬ 

ที่ ช่ือโครงการ 
ที่ตั้ง ความจุ

ล้าน ลบ.
ม. 

ขนาด พ้ืนที ่ ลุ่มน้ า 

บ้าน ต าบล อ าเภอ กว้าง ยาว สูง 
ชลประท

าน 
รับ

ประโยชน ์ หลกั รอง 

 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 

           

1 อ่างเกบ็น้ าห้วยสหาย บุ่งคล้า บุ่งคล้า บุ่งคล้า 1.960 4.5 480 7.0 - - โขง โขงส่วน 7 

2 ประตูระบายน้ าห้วยบางบาด บังบาตร ชัยพร บึงกาฬ - 5.0 1,093 18.2 - 16,000 โขง โขงส่วน 7 

3 อ่างเกบ็น้ าห้วยซ า โซ ่ โซ ่ โซ่พิสัย 2.400 4.0 811 7.0 1,472 - โขง สงครามตอนบน 

 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

           

1 ฝายห้วยปากคลอง ปากคลอง 
หนองหัว

ช้าง 
พรเจริญ - 6.0 150 14.0  1,500 โขง สงครามตอนล่าง 

 โครงการพระราชด าร ิ            

1 อ่างเกบ็น้ าห้วยก้านเหลือง ดงเกษม นาแสง ศรีวิไล 0.670 3.0 360 3.65 - 200  ห้วยฮี ้

2 อ่างเกบ็น้ าภทูอก นาค าแคน นาแสง ศรีวิไล 0.525 4.0 622 9.0 - 300 โขง ห้วยฮี ้

3 อ่างเกบ็น้ าบึงโขงหลง ดอนกลาง บึงโขงหลง บึงโขงหลง 
12.00

0 
3.0 1,270 3.5 - 2,000 โขง สงครามตอนล่าง 

4 อ่างเกบ็น้ าบ้านนาต้อง นาต้อง ชัยพร บึงกาฬ 1.229 5.0 420 8.0 500 - โขง โขงส่วน 7 

5 อ่างเกบ็น้ าห้วยฮี ้
หนองบัว

งาม 
นาสะแบง ศรีวิไล 7.000 4.0 800 10.0  1,800  ห้วยฮี ้

6 อ่างเกบ็น้ าห้วยแสนช้างไล ่
ภูทราย
ทอง 

บ้านต้อง เซกา 0.913 6.0 660 14.0 1,201 - โขง โขงส่วน 7 

7 
โครงการจัดหาแหลง่น้ าสนบัสนุน

ฟาร์มตัวอย่าง (ฝายห้วยหนิง) 
โนนสวน

ปอ 
บึงโขงหลง บึงโขงหลง - 20.0 73 2.5 - 90 โขง โขงส่วน 7 

8 ฝายห้วยหนิลาด 
ห้วยหิน

ลาด 
บึงโขงหลง บึงโขงหลง - 20.0  2.75 - 500 โขง โขงส่วน 7 

 โครงการหมูบ่้านป้องกนัชายแดน            

1 ฝายบ้านหนองเข็ง หนองเข็ง หอค า บึงกาฬ  32.0 137 4.0 - 300 โขง โขงส่วน 7 

2 ฝายบ้านสะง้อ สะง้อ หอค า บึงกาฬ - 48.0 79 3.5 - 300 โขง โขงส่วน 7 

3 ฝายบ้านท่าโพธ์ิ ท่าโพธ์ิ บึงกาฬ บึงกาฬ  60.0 94 5.0 - 500 โขง โขงส่วน 7 

4 ฝายห้วยซาว 
ห้วยเรือ
ใหญ ่ ค านาด ี บึงกาฬ - 28.0 75.85 3.5 - 2,000 โขง โขงส่วน 7 

5 อ่างฯห้วยหินตัน เวินโดน ปากคาด ปากคาด 0.800 4.0 150 8.0 - 500 โขง โขงส่วน 7 

 3,173 25,990   

ที่มา: โครงการชลประทานบึงกาฬ 
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   16.7  แหล่งน้ ำใต้ดิน 

        ส าหรับศักยภาพในการเก็บกักน้ าบาดาลและปริมาณน้ าที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อระบบน้ าบาดาล หรือ อัตราการให้น้ าปลอดภัย (Safe yield) ของลุ่มน้ าสาขาในจังหวัดบึงกาฬ      
ดังแสดง ตามตารางที่ 38 แต่บริเวณจังหวัดบึงกาฬมีการสะสมตัวของชั้นเกลือหลายชั้น  พบว่าหากมีการเจาะบ่อ
บาดาลในพ้ืนที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ าธรรมชาติจะพบน้ าที่ระดับลึกโดยประมาณ 50 – 150 เมตร ในส่วนของผล
การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าคุณภาพของน้ าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีนัก  เพราะมีส่วนผสมของสารละลายจากหินเกลือใต้ดิน 
แต่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เมื่อพิจารณาเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาลเพ่ือการบริโภค  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับระดับความลึกของชั้นน้ าที่พัฒนาขึ้นมาใช้ด้วย แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเจาะพบน้ าบาดาลคุณภาพน้ ากร่อย
ถึงเค็มในพ้ืนที่ดังกล่าว  เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของปริมาณการใช้น้ าบาดาลในจังหวัดบึงกาฬ  พบว่ามีอัตราการ
ใช้น้ าอยู่ในระดับ  5,000 – 7,000  ลูกบาศก์เมตรต่อปี  อัตราการใช้น้ าบาดาลของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในเกณฑ์ไม่
สูงนัก ส่วนใหญ่น าไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม/การค้า/ธุรกิจการบริการและเกษตรกรรม    
ผลสืบเนื่องจากการขุดเจาะน้ าบาดาล คือ  การทรุดตัวของแผ่นดินในบางพ้ืนที่  การไหลซึมของน้ าเค็มรุกล้ าเข้ามา
ในชั้นน้ าบาดาลขึ้นสู่พื้นดิน   
 

 ตำรำงท่ี 16  ปริมาณน้ าบาดาล 

ลุ่มน้ ำสำขำ ประเภทชั้นน้ ำ 
พ้ืนที่ชั้นน้ ำ 
(ตร.กม.) 

ค่ำกำร
เปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ ำ
เฉลี่ย (ม.) 

ปริมำณน้ ำ 
ที่กักเก็บ 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

ปริมำณน้ ำท่ีพัฒนำ
ได้ต่อปี(ล้ำน ลบ.ม.) 

1. แม่น้ าโขงส่วนท่ี 7 ช้ันหินร่วน 76.36 2.65 32.38 3.89 
 ช้ันหินแข็ง 2,280.49 3.08 140.48 16.86 

2.แม่น้ าสงครามตอนบน ช้ันหินร่วน - - - - 
 ช้ันหินแข็ง 3,270.81 3.2 209.33 25.12 

3. แม่น้ าสงครามตอนล่าง ช้ันหินร่วน 47.62 2.72 20.72 2.49 
 ช้ันหินแข็ง 3,017.98 2.99 180.48 21.66 

4. ห้วยคอง ช้ันหินร่วน - - - - 
 ช้ันหินแข็ง 709.31 3.1 43.98 5.28 

5. ห้วยฮี ้ ช้ันหินร่วน 11.53 2.73 5.04 0.60 
 ช้ันหินแข็ง 732.07 3.02 44.22 5.31 

 ที่มำ : กรมทรัพยากรน้ าปี พ.ศ.2556 

ดังนั้นการใช้น้ าบาดาลในจังหวัดบึงกาฬ  ควรจะเพ่ิมความระมัดระวังในส่วนของปริมาณน้ าที่จะน าขึ้นมา
ใช้ในบางพ้ืนที่  เพ่ือมิให้ระบบนิเวศของน้ าผิวดินถูกเจือปนและเสื่อมคุณภาพ ในระยะที่ผ่านมาจังหวัดบึงกาฬ  
ได้รับการพัฒนาน้ าบาดาล จ านวน ทั้งสิ้น  2,832 บ่อ ส่วนใหญ่เพ่ือการอุปโภคบริโภค  และมีการประกอบกิจการ
น้ าบาดาลโดยใช้น้ าบาดาลมาผลิตเป็นน้ าดื่ม และน้ าแข็งเพ่ือการจ าหน่าย จ านวน 50 บ่อ มีปริมาณน้ าตาม
ใบอนุญาต ประมาณ 2,572 ลบ.ม./วัน  โดยมีปริมาณน้ าใช้จริง รวม 2,523  ลบ.ม./วัน   
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16.8 แหล่งน้ ำผิวดิน 

ควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
          การประเมินความต้องการใช้น้ าจ าแนกตามประเภทของกิจกรรมการใช้น้ า 5 ประเภท ได้แก่  

1)  อุปโภคบริโภค  2) การท่องเที่ยว 3) อุตสาหกรรม 4) เกษตรกรรมในเขตชลประทาน  และ  5) รักษาระบบ
นิเวศท้ายน้ า  สรุปเป็นความต้องการใช้น้ าในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) และอนาคต ( พ.ศ. 2568)  ของลุ่มน้ าสาขา
ในจังหวัดบึงกาฬได้ดังตารางที่ 17 นี้  

ตำรำงท่ี 17  ปริมาณความต้องการใช้น้ า 

 

ลุ่มน้ ำสำขำ 

อุปโภคบริโภค และกำร
ท่องเท่ียว 

อุตสำหกรรม เกษตรชลประทำน รวม 

ปัจจุบัน อนำคต ปัจจุบัน อนำคต ปัจจุบัน อนำคต ปัจจุบัน อนำคต 

แม่น้ าโขงส่วนที่ 7 5.06 5.74 0.52 0.63 126.91 408.47 132.49 414.84 

แม่น้ าสงครามตอนบน 11.63 13.17 11.44 13.82 72.57 192.62 95.64 219.61 

แม่น้ าสงครามตอนล่าง 8.04 8.92 4.06 4.91 110.91 170.36 123.01 184.19 

ห้วยคอง 1.55 1.64 - - 10.61 13.46 12.16 15.10 

ห้วยฮี้ 2.09 2.35 0.05 0.06 9.54 31.08 11.68 33.49 

รวม 28.37 31.82 16.07 19.42 330.54 815.99 374.98 867.23 
 

ที่มำ : กรมทรัพยากรน้ า ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 
 
 17. ด้ำนควำมม่ันคง 
     17.1. ปัญหำกำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมือง และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว จังหวัดบึงกาฬ มี
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะพ้ืนที่เรียวยาวตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวของชายแดนประมาณ 120 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอปากคาด อ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอบุ่งคล้า และอ าเภอบึงโขงหลง ประชาชนทั้งสองฝั่งได้มีการติดต่อ
ไปมาหาสู่ในฐานะเครือญาติ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเพ่ือการเกษตร บริเวณ
ชายแดน    ไทย - ลาว ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านระดับท้องถิ่นเป็นไปด้วยดีมีการ
ประสานความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับสถานการณ์การกระท าผิดกฎหมาย  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศในพื้นที่ชายแดนยังคงมี
ปรากฏอยู่สม่ าเสมอโดยเฉพาะการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว ฯลฯ 

                  17.2. อำชญำกรรม ปัญหาอาชญากรรมของจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2555 เพิ่มสูงข้ึน  โดยคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายเป็นประเภทความผิดที่มีการรับแจ้งมากที่สุด  รองลงมา คือ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ซึ่งการกระท าความผิดในแต่ละประเภทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  ดังตารางที่ 18 
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ตำรำงท่ี 18 สถิติคดีอำญำ จ ำแนกตำมประเภทควำมผิด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2555 

ประเภทควำมผิด 
2553 

(ต.ค.52 – ก.ย.53) 
2554 

(ต.ค.53 – ก.ย.54) 
2555 

(ต.ค.54 – ก.ย.55) 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
1.1 ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ 
1.2 ปล้นทรัพย์ 
1.3 ชิงทรัพย ์ 
1.4 ลักพำ เรียกค่ำไถ่ 
1.5 วำงเพลิง 

14 
11 
0 
2 
0 
1 

10 
9 
0 
1 
0 
0 

16 
12 
0 
0 
0 
4 

11 
8 
0 
0 
0 
3 

20 
13 
1 
4 
0 
2 

13 
9 
0 
2 
0 
2 

2. คดีประทุษร้ำยต่อชีวิต ร่ำงกำยและเพศ 
2.1 ฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ 
2.2 ฆ่ำผู้อ่ืนโดยไม่เจตนำ 
2.3 ท ำให้ตำยโดยประมำท 
2.4 พยำยำมฆ่ำ 
2.5 ท ำร้ำยร่ำงกำย 
2.6 ขม่ขืนกระท ำช ำเรำ 

82 
11 
4 
1 
17 
36 
13 

45 
9 
4 
1 
9 

18 
4 

102 
12 
4 
0 
11 
55 
20 

70 
8 
3 
0 
8 

40 
11 

80 
13 
2 
0 
10 
37 
18 

44 
9 
0 
0 
2 
24 
9 

3. คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 
3.1 ลักทรัพย์ 
3.2 วิ่งรำวทรัพย ์
3.3 รีดเอำทรัพย ์
3.4 กรรโชกทรัพย ์
3.5 ชงิทรัพย ์
3.6 ปล้นทรัพย ์
3.7 รับของโจร 
3.8 ท ำให้เสยีทรัพย ์

70 
57 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
10 

40 
34 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 

91 
74 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
14 

53 
45 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
5 

106 
87 
6 
0 
0 
4 
1 
1 
7 

52 
40 
5 
0 
0 
2 
0 
1 
4 

4. คดีที่น่ำสนใจ 
4.1 โจรกรรมรถจักรยำนยนต์ 
4.2 โจรกรรมรถยนต์ 
4.3 โจรกรรมโค – กระบือ 
4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
4.5 ปล้น – ชิงรถโดยสำร 
4.6 ปล้น – ชิงรถแท็กซี ่
4.7 ข่มขืนและฆ่ำ 
4.8 ลักพำเรยีกค่ำไถ่ 
4.9 ฉ้อโกง 
4.10 ยักยอก 

38 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
15 

17 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 

46 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
15 

11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 

67 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
35 

32 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
20 

 
5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหำย 
5.1 อำวุธปืน 
5.2 กำรพนัน 
5.3 ยำเสพติด 
5.4 กำรค้ำประเวณี 
5.5 มแีละเผยแพร่วัตถุลำมก 

(รำย) 
753 
83 

224 
445 
0 
1 

(คน) 
1,187 

87 
583 
516 

0 
1 

(รำย) 
1,531 
121 
217 

1,193 
0 
0 

(คน) 
2,046 
142 
589 

1,315 
0 
0 

(รำย) 
2,413 
153 
94 

2,165 
0 
1 

(คน) 
2,778 
169 
296 

2,312 
0 
1 

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 
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17.3  ปัญหำกำรลักลอบกำรค้ำสินค้ำหนีภำษีตำมแนวชำยแดน ตลอดแนวชำยแดน 

         ยังคงมีการลักลอบสินค้าหนีภาษีศุลกากรหลายประเภท ทั้งการส่งออกและน าเข้า เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค สัตว์สงวน สุราเถื่อน สินค้าที่จับกุมได้  ได้แก่  รถยนต์  โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าแฟชั่นสตรี เสื้อผ้า 
สุรา บุหรี่ ผ้าไหม อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ไพ่ป๊อก หอมหัวใหญ่ 

  17.4  ปัญหำยำเสพติด 
         สถานการณ์การน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ยังมีการลักลอบน าเข้า ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้าง
รุนแรง 
       ยำเสพติดที่ลักลอบน ำเข้ำ ได้แก่ ยาบ้า กัญชา และมีแนวโน้มการน าเข้าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ฝ่ายตรงข้ามหันมาใช้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดน าเข้า เนื่องจากภูมิประเทศเอ้ืออ านวย โดยลักลอบน าเข้า
ตามช่องทางธรรมชาติ  หมู่บ้านตามแนวชายแดน จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรน โดยจุดผ่านแดนถาวรเป็นจุด
น าเข้าที่ส าคัญ 
 
        พื้นที่เป้ำหมำย คือ ตลอดแนว 4 อ าเภอชายแดน  
        กำรสกัดกั้นยำเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกำฬ มีการสนธิก าลังจากส่วนราชการ เพ่ือสกัดกั้นการ
น าเข้ายาเสพติดตลอดแนวชายแดน  โดยเน้นหนักที่จุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรน  การลาดตระเวนทางน้ า        
การลาดตระเวนทางบก  
        จำกปัญหำควำมม่ันคงชำยแดน จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านความม่ันคงชายแดนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ในด้านความมั่นคง จังหวัดบึงกาฬ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
         1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผนึกก าลัง จากก าลังในพ้ืนที่ การจัดระเบียบชายแดนให้เกิดความ
มัน่คงสงบเรียบร้อย ก าหนดจุดจอดเรือตามแนวชายแดน 
         2)  การพัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ผ่านกลไกความร่วมมือทุกระดับ      
มีคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน ในระดับท้องถิ่น คือ 
              (1) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับท้องถิ่น       
จังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว 
              (2) คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับท้องถิ่นอ าเภอ   
กับเมืองของ สปป.ลาว 

           ทั้งนี้เพ่ือก าหนดมาตรการร่วมกันด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน  , ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ, ความร่วมมือด้านแรงงาน, การดูดหินทรายตามล าน้ าโขง, การป้องกันตลิ่งพัง และการแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด 
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18. ภำวะเศรษฐกิจจังหวัดบึงกำฬ 

      18.1 ด้ำนเศรษฐกิจจังหวัดบึงกำฬ 
 
      ตำรำงท่ี 19  การจัดล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมจังหวัดบึงกาฬ) 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค และจังหวดั ณ ราคาประจ าป ีพ.ศ.2556 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาค และจังหวัด  

(ล้านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม
จังหวัด 

ต่อคน (บาท) 

เรียงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อคน 

ของภาค ของประเทศ 

รวมภาคฯ 1,403,267  18,828  74,532      

ขอนแก่น 190,826  1,742  109,556  1 32 

นครราชสมีา 242,476  2,508  96,690  2 39 

หนองคาย 38,467  453  84,828  3 47 

เลย 44,840  542  82,658  4 49 

อุดรธาน ี 103,742  1,274  81,419  5 50 

นครพนม 42,074  576  73,074  6 57 

บึงกาฬ 24,058  356  67,523  7 58 

สกลนคร 54,513  819  66,567  8 59 

ร้อยเอ็ด 71,088  1,079  65,868  9 60 

อุบลราชธาน ี 113,296  1,730  65,478  10 61 

ศรีษะเกษ 68,505  1,047  65,409  11 63 

สุรินทร ์ 72,533  1,118  64,902  12 65 

มุกดาหาร 22,764  352  64,648  13 66 

บุรีรัมย ์ 80,688  1,263  63,889  14 68 

มหาสารคาม 52,315  830  63,001  15 69 

อ านาจเจรญิ 17,567  281  62,524  16 70 

ชัยภูม ิ 58,565  960  60,992  17 71 

ยโสธร 28,421  485  58,541  18 72 

กาฬสินธุ ์ 54,072  931  58,106  19 73 

หนองบวัล าภ ู 22,458  480  46,804  20 77 

   ทีม่ำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปี จ ำแนกตำมสำขำกำรผลิต จังหวัดบึงกำฬ พ.ศ. 2556 

 
  

(ล้านบาท) 
สำขำกำรผลิต 2554 2555 2556p 

    ภำคเกษตร    9,378    11,251    10,808  
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม ้    9,232    11,097    10,623  
การประมง      146        154        185  

ภำคนอกเกษตร    8,111    11,248    13,250  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน      172        261        236  
อุตสาหกรรม    1,322     2,689     3,479  
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา      128        212        257  
การก่อสร้าง      301        533        676  
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
   1,848     2,293     2,303  

โรงแรมและภัตตาคาร         3         27         32  
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม      214        361        413  
ตัวกลางทางการเงิน      175        387        729  
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย ์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ    1,080     1,169     1,111  
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้ง

การประกัน สังคมภาคบังคับ 
     427        444        921  

การศึกษา    1,851     2,170     2,315  
การบริการด้านสุขภาพและสังคม      389        473        513  
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ      185        216        238  
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล        16         12         26  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  17,488    22,499    24,058  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บำท)  48,512    62,759    67,523  
ประชำกร (1,000 คน)      360        358        356  

    
ที่มา  : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตสิ านักนายกรัฐมนตร ี

2. กำรธนำคำร  1) จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดบึงกาฬ มี 22 สาขาธนาคาร  ได้แก่ 
                     (1) ธนาคารกรุงไทย 4 สาขา คือ สาขาบึงกาฬ สาขาสี่แยกไฟแดง สาขาพรเจริญ และสาขาเซกา                         

(2) ธนาคารกสิกรไทย 2  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ และสาขาปากคาด 
(3) ธนาคารไทยพาณิชย์ 1  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ 
(4) ธนาคารกรุงเทพ  2  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ และสาขาเทสโก้-โลตัสบึงกาฬ 
(5) ธนาคารออมสิน   5  สาขา คือ สาขาบึงกาฬ ,ปากคาด ,พรเจริญ ,เซกา และสาขาโซ่พิสัย 
(6) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  8 สาขา คือ สาขาบึงกาฬ สาขาปากคาด สาขาศรีวิไล        
สาขาพรเจริญ สาขาเซกา สาขาบุ่งคล้า สาขาบึงโขงหลง และสาขาโซ่พิสัย 

        2) ข้อมูลด้านเงินฝาก  รวม 3,634 ล้านบาท สินเชื่อ รวม 3,084  ล้านบาท  อัตราส่วนสินเชื่อ/ 
เงินฝาก ร้อยละ 84.9 

 3.  การค้าชายแดน จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยมี
อาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีชายแดนเป็นแม่น้ าโขงกั้นกลางยาวประมาณ 120 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามแขวง   
บอลิค าไซ สปป.ลาว โดยมีการติดต่อทางการค้าผ่านช่องทางการค้า  จ านวน 3 แห่ง  ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนแบบถาวร      
1 แห่ง ได้แก่             

 



๓๐ 
 

 ด่านศุลกากรบึงกาฬ และจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยคาด อ าเภอปากคาด และจุดบ้าน
บุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า 
 ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดบึงกาฬ
ปีงบประมาณ ปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 5,241.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 จ านวน 
204.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 
  สินค้าส่งออกไทยไปลาวที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มกระทิงแดง เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ ามันเครื่อง     
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ผงชูรส รถบรรทุกเก่าใช้แล้วพร้อมอุปกรณ์ ปูนซีเมนต์และของเบ็ดเตล็ด สินค้าน าเข้าส าคัญ 
ได้แก่  ไม้แปรรูป รถยนต์นั่งใหม่พวงมาลัยซ้ายพร้อมอุปกรณ์ และไม้อัด 
   18.2  ปัญหาและอุปสรรคการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    1) ระบบการค้าระหว่างประเทศ สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกฎระเบียบบ่อยครั้ง 
    2) การน าเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง
ที่เก่ียวข้องใน สปป.ลาว ท าให้เกิดความล่าช้า 
    3) ไม่มีส านักงานตัวแทนของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า (EXIM BANK) ตั้งอยู่ใน จ.บึงกาฬ 
    4) สินค้าจากไทยที่จ าหน่ายให้  สปป .ลาว ยังถูกจ ากัดน าเข้าบางรายการ เนื่องจากมีโรงงาน
ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว ซึ่งสามารถผลิตได้เองบางส่วน 
    5) ควรลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เนื่องจากราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควรลด
ค่าธรรมเนียมรถประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
     6) สปป. ลาว ยังขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
    7) สปป. ลาว ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ จึงท าให้เป็นปัญหาที่
นักธุรกิจไทยไม่สามารถค้ากับลาวด้วยเงินกีบ จึงไม่ตรงกับความประสงค์ของทางการลาว 
     8) การค้านอกระบบ ได้ส่งผลกระทบต่อตัวแทนจ าหน่ายสินค้าไทยใน สปป.ลาว เนื่องจากสินค้า
ลักลอบมีต้นทุนต่ า 
     9) ทัศนคติในเชิงลบของนักธุรกิจ และชาวลาวส่วนหนึ่งต่อนักธุรกิจไทย  จึงท าให้มีความเชื่อถือ
ต่อนักธุรกิจไทยลดลง ส่งผลให้ สปป.ลาว หันไปค้าขายกับจีน เวียดนาม มากขึ้น 

 19.  ภำคกำรคำ้จังหวัดบึงกำฬ 
  การค้าชายแดนประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด  จุดผ่อนปรน 2 จุด ได้แก่ 
  19.1  ด่านศุลกากรบึงกาฬ  1  แห่ง 
  19.2  จุดผ่อนปรน 2 จุด คือ 
   1.จุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า  ตรงข้ามกับบ้านปากกระดิ่ง  แขวงเมืองบอลิ
ค าไซ  สปป.ลาว 
   2.จุดผ่อนปรนบริเวณบ้านห้วยคาด ต าบลปากคาด  อ าเภอปากคาด  ตรงข้ามกับบ้านทวย
เมืองท่าพระบาท แขวงเมืองบอลิค าไซ  สปป.ลาว และการค้าชายแดนปีงบประมาณ 2553 มีมูลค่า 5,387 ล้านบาท 
แยกเป็น 

มูลค่าสินค้าน าเข้า  มีมูลค่า     196  ล้านบาท 
  มูลค่าสินค่าออก   มีมูลค่า  5, 993 ล้านบาท 
  ได้เปรียบดุลการค้า  มีมูลค่าสูงถึง 4, 993 ล้านบาท 
          สินค้าน าเข้าหลัก  ได้แก่ ไม้แปรรูป รถยนต์นั่งใหม่พวงมาลัยซ้ายพร้อมอุปกรณ์ ไม้อัด ไม้ส าเร็จรูป  และ
เสื้อผ้า 
 สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องดื่มกระทิงแดง เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ ามันเครื่อง น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ผงชูรส 
รถบรรทุกเก่าใช้แล้วพร้อมอุปกรณ์ ปูนซีเมนต์ และของใช้เบ็ดเตล็ด 
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20.  ประเด็นและสำขำกำรพัฒนำจังหวัด 
   20.1 ด้ำนเศรษฐกิจ  :  1) การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาหนี้สิน   และส่งเสริมการออมใน
ครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
      2) ปรับโครงสร้างการผลิตให้หลากหลายและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และขยายฐานการผลิต
โดยการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ทั้งด้านข้อมูลและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
      4) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานทั้งภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือการด ารงชีวิตที่สงบสุข อย่างมีคุณค่าตามวิถีไทย     

20.2  ด้ำนสังคม 
      1. กำรสำธำรณสุข 

    1.) สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
       1.1 โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด  200 เตียง    1 แห่ง 
       1.2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด    90 เตียง    1 แห่ง 
       ขนาด    30 เตียง    5 แห่ง 
      (สัดส่วน  เตียง : ประชากร  เท่ากับ   1 : 1,600) 

  1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล              61 แห่ง 

    2.) สถำนบริกำรสำธำรณสุขภำคเอกชน  ประกอบด้วย 
   2.1 คลินิกแพทย์            16    แห่ง 
   2.2 คลินิกเวชกรรม                 15    แห่ง 
   2.3 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง            1    แห่ง 
   2.4 คลินิกทันตกรรม              1 แห่ง 
   2.5 คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์      26 แห่ง 
   2.6 ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1                   21 แห่ง 
   2.7 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย      7 แห่ง 
   2.8 ร้านขายยาแผนโบราณ       34 แห่ง 
   2.9 ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์                3 แห่ง 
   2.10 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ             1 แห่ง 

   ที่มำ : กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดับึงกาฬ    
       ณ วันท่ี  30  กันยายน  2556 

 3.) สถำนบริกำรสำธำรณสุข   
               จังหวัดบึงกาฬ  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) ขนาด  200 เตียง  จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลบึงกาฬ  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาล เซกา โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดกลาง (F2) จ านวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลพรเจริญ โรงพยาบาลโซ่พิสัย โรงพยาบาลปากคาด โรงพยาบาล
บึงโขงหลง และโรงพยาบาลศรีวิไล โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขในระดับต าบล มีทั้งหมดจ านวน 61 แห่ง  
แบ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาดใหญ่ จ านวน 7 แห่ง ขนาดกลาง 45 แห่ง และขนาดเล็ก 9 แห่ง  

และมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  สังกัดโรงพยาบาลบึงกาฬ ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน จ านวน 1 แห่ง 
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ตำรำงท่ี  20  จ ำนวนโรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
                   และศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  จังหวัดบึงกำฬ  ปีงบประมำณ  2556 

ที ่ อ าเภอ 

รพท./รพช. 

ศสม. 
(แห่ง) 

รพ.สต.
ขนาดใหญ ่

(แห่ง) 

รพ.สต. 
ขนาด
กลาง 
(แห่ง) 

รพ.สต. 
ขนาดเล็ก 

(แห่ง) แห่ง เตียง ระดับเครือข่ายบริการตาม 
Service Plan 

1 บึงกาฬ 1 200 รพท. (S) 1 3 8 3 

2 พรเจรญิ 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   6  

3 โซ่พิสัย 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)  1 10  

4 เซกา 1 90 รพช.ขนาดใหญ่ (F1)  2 8 2 

5 ปากคาด 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   5 1 

6 บึงโขงหลง 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)  1 2 1 

7 ศรีวิไล 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   4 1 

8 บุ่งคล้า 1 10 รพช.ขนาดเล็ก (F3)   2 1 

รวม 8 390  1 7 45 9 

ที่มำ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2559 

    4.  บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข  :  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   
 ข้าราชการ                จ านวน  880  คน 
 ลูกจ้างประจ า               จ านวน  111  คน 
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  777  คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว         จ านวน           250  คน 
 พนักงานราชการ         จ านวน    50  คน  

        รวมทั้งหมด  จ ำนวน           2,068  คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   7,916    คน 

 ที่มำ :  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  และกลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยเวชศาสตร์  
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ณ วันที่  31  มกราคม  2559 
   
ตำรำงท่ี  21   จ านวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ปี 2559 

บุคลากร จ านวน 
สัดส่วน:ปชก. 

(จังหวัดบึงกาฬ) 

สัดส่วน:ปชก. 

ของเขตตรวจราชการที่ 8 

แพทย์ 32 1 : 13,137 1 : 5,918 

ทันตแพทย์ 19 1 : 22,125 1 : 8,700 

เภสัชกร 37 1 : 11,361 1 : 7,420 

พยาบาลวิชาชีพ 561 1 : 749 1 : 550 

ที่มำ :  กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ    ณ วันท่ี  31  มกราคม  2559 
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 4.) จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์   
 
     จ านวนบุคลากรทางการแพทย์  แยกตามต าแหน่งวิช าชีพและรายอ าเภอ จังหวัดบึ งกาฬ  
ปีงบประมาณ 2559 
 

 แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาลใน รพ. พยา 
บาล
ใน 
รพ.
สต. 

จพ.ทันต 

อ าเภอ ควร
มี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควร 
มี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

ควร
มี 

มีจริง ขาด 
/ 

เกิน 
ควร 
มี 

มีจริง 
ขาด/
เกิน 

รพ
. 

รพ.
สต. ขรก ลูก

จ้าง ขรก ลูก
จ้าง ขรก ลูก 

จ้าง ขรก ลูก 
จ้าง 

บึงกาฬ 30  12  0 -18 13 4 3 -6 13 11 1 -1 183 121 49 -13 22 4 5 

พรเจริญ 5 3 0 -2 4 2 0 -2 3 3 0 0 38 31 9 +2 8 3 2 

โซ่พิสัย 6 3 0 -3 5 3 0 -2 4 4 0 0 48 34 13 -1 15 3 5 

เซกา 15 5 0 -10 7 4 0 -3 7 7 0 0 78 55 21 -2 15 3 6 

ปากคาด 4 3 0   -1 3 1 0 -2 3 4 0 +1 59 38 7 -14 7 3 1 

บึงโขงหลง 3 4 0 +1 3 2 0 -1 2 2 0 0 39 27 15 -3 9 2 3 

ศรีวิไล 4 2 0 -2 3 2 0 -1 2 3 0 +1 31 28 7 +4 8 2 3 

บุ่งคล้า 3 0 0 -3 2 1 0 -1 2 3 0 +1 17 13 6 +4 3 3 1 

รวม 70 32 0 -37 40 19 3 -18 36 37 1 +2 493 347 127 -19 87 23 26 

คิดเป็นร้อยละ -52.8   -45.0   +5.5   -3.85    

  
 

 ที่มำ :  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  
            ณ วันท่ี  31  มกราคม  2559 
หมำยเหตุ  :  โรงพยาบาลบุ่งคล้า  เป็นแพทย์ฝึกเพิ่มพูนทักษะ  จ านวน  2  คน   
 
     5.)  จ ำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ  แต่ละประเภท 
 

ประเภทเบี้ยยังชีพ จ ำนวนประเภท
เบี้ยยังชีพท้ังสิ้น 

จ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น (บำท) อ ำเภอ ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิกำร 

เมืองบึงกาฬ 10,115 105 1,764 11,984 7,602,250 
เซกา 9,144 73 2,360 11,577 7,402,300 
โซ่พิสัย 7,731 90 1,373 9,194 5,863,950 
บึงโขงหลง 3,981 37 870 4,888 3,082,900 
บุ่งคล้า 1,373 7 304 1,684 1,057,000 
ปากคาด 3,733 56 573 4,362 2,797,400 
พรเจริญ 4,548 58 1,341 5,947 3,751,150 
ศรีวิไล 4,485 65 892 5,442 3,426,600 

รวม 45,110  491 9,477 55,078 34,983,550 
 
 
 
 
 
 

http://203.157.240.14/gis/report/pop_office_detail.php?rgcode=10&cwcode=38&offid=11040&poscode=60104
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20.3  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     1. การอนุรักษ์ใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน  น้ าและป่าไม้ในระบบ
ลุ่มน้ าโดยเน้นการลดปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดการพังทลายของตลิ่งริม    
แม่น้ าโขง จัดหาน้ าให้พอเพียงกับการผลิต ลดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตต้น
น้ าและป่าสงวนเสื่อมโทรม รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมทั่วถึง พอเพียง เพ่ือให้เป็นฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่ 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ (ด้ำนกำรบริหำรและทรัพยำกรบุคคล) 

 ฝ่ำยข้ำรำชกำร กำรเมือง 

ที ่ ต ำแหน่ง กรอบต ำแหน่ง ครอบครอง ณ ปัจจุบัน ต ำแหน่งว่ำง 

1 นายก  อบจ. 1 1 0 

2 รองนายก อบจ. 2 2 0 

3 ที่ปรึกษานายก อบจ. 2 2 0 

4 เลขานุการนายก อบจ. 3 3 0 

5 สมาชิกสภา อบจ. 24 24 0 

รวม 33 33 0 

      ฝ่ำยข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง 

ที ่ ต ำแหน่ง กรอบต ำแหน่ง ครอบครอง   
ณ  ปัจจุบัน 

ต ำแหน่งว่ำง 

1 ข้าราชการ  อบจ. 103 49 54 

2 พนักงานจ้าง 183 147 36 

รวม 286 196 90 

โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีการแบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็นดังนี้ 

        1.  ฝ่ำยข้ำรำชกำรกำรเมือง ประกอบด้วย 
      1)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
      2)  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ          จ านวน  2  คน 
      3)  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ    จ านวน  2  คน 
      4)  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   จ านวน  3  คน 
      5)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  (สจ.)  จ านวน  24  คน 
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       2.  ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ประกอบด้วยส่วนราชการ 8 ส่วน ดังนี้ 
      1)  ส ำนักปลัด อบจ. แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 
   (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       (3) ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
   (2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล      (4) ฝ่ายพัฒนาสังคม 
      2)  กองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
   (1) ฝ่ายการประชุม      (3) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (2) ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      3)  กองแผนและงบประมำณ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
   (1) ฝ่ายนโยบายและแผน      (3) ฝ่ายงบประมาณ 

(2) ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
      4)  กองคลัง แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
   (1) ฝ่ายการเงิน                 (3) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   (2) ฝ่ายบัญชี             
      5)  กองช่ำง แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ  
   (1) ฝ่ายส ารวจและออกแบบ      (3) ฝ่ายเครื่องจักรกล 
   (2) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง      (4) ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

   6)  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
   (1)  ฝ่ายบริหารการศึกษา    (3) ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   (2)  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
      7) กองพัสดุและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 
                               (1)  ฝ่ายจัดหาพัสดุ                (2)  ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 

    8) หน่วยตรวจสอบภำยใน แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 
                              (1)  งานการควบคุมภายใน        (2)  งานตรวจสอบภายใน 
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2.3  กำรคลังขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ   
 

รำยรับ รำยรับจริง   
ปี  2557 

ประมำณกำร  
ปี 2558 

ประมำณกำร  
ปี 2559 

รำยได้จัดเก็บ    
 - หมวดภาษี 17,176,217.91 11,400,000.00 17,600,000.00 
 - หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และ
ใบอนุญาต 

1,088,562.00 960,000.00 1,570,000.00 

 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,607,071.48 1,800,000.00 1,700,000.00 
 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,030,018.00 1,340,000.00 1,130,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บ 20,901,869.39 15,500,000.00 22,000,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 92,095,874.23 98,500,000.00 95,000,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

92,095,874.23 98,500,000.00 95,000,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 90,920,266.00 89,000,000.00 93,000,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

90,920,266.00 89,000,000.00 93,000,000.00 

รวม 203,918,009.62 203,000,000.00 210,000,000.00 
 

 

 2.3  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  (positioning) 
  จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่  โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนายังไม่พร้อม  โดยเฉพาะ
ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งประกอบกับจังหวัดมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ  1,000,000  กว่าไร่  มากท่ีสุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงงานแปรรูปยางพารา  จ านวน  5  แห่ง  มูลค่าแต่ละปีไม่ต่ ากว่าปีละ  10,000  
ล้านบาท  ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชนในพ้ืนที่  กอปรกับจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดชายแดนมีความยาวตาม
ล าน้ าโขง  120  กิโลเมตร  มีด่านถาวร  1  แห่ง  จุดผ่อนปรน  2  แห่ง  โดยอยู่ตรงข้ามแขวงบอลิค าไซ  ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดน  ประมาณปีละ  5,387  ล้านบาท  จาก
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งติดกับ  สปป.ลาว  มีเส้นทางจากแขวงบอลิค าไซ  เชื่อมต่อไปยังเมืองวินห์  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ระยะทาง  315  กิโลเมตร  ตามเส้นทาง  AH  15  และสามารถเดินทางไปยัง
เวียดนามตอนเหนือ  ตามเส้นทาง  AH  1  และจีนตอนใต้  ในระยะทางที่ไม่ไกลมากจึงเป็นโอกาสที่จังหวัด 
บึงกาฬจะยกระดับการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ให้มีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งมแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 
  ดังนั้น  เพ่ือผลักดันการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับจังหวัดอ่ืน  
สร้างความเป็นเมืองให้บังเกิดข้ึนโดยเร็ว  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ิมโอกาส  และลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน  จังหวัดบึงกาฬจึงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์  เพ่ือผลักดันการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  และศักยภาพของจังหวัด  ดังนี้ 
  1.  เป็นศูนย์กลำงยำงพำรำของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการผลิต  การแปรรูป  การซื้อ
ขายยางพารากับจังหวัดใกล้เคียง 
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  2.  เป็นเมืองส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนเพื่อกำรค้ำและกำรลงทุน  ในการเป็นประตูสู่อาเซียน 
  3.  กำรพัฒนำเมือง  และกำรท่องเที่ยว  ในกำรสร้ำงเมืองให้เจริญก้ำวหน้ำ  พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 

โครงกำรที่ส ำคัญในกำรผลักดันจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ของจังหวัดบึงกำฬ  ดังนี้ 
  1.  กำรศึกษำควำมเหมำะสมและผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  
โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่   5  จังหวัดบึงกำฬ – แขวงบอลิค ำไซ  งบประมำณ  
30,000,000.-  บำท  งบประมำณประจ ำปี  พ.ศ.  2557 
  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่  5  (บึงกาฬ – บอลิค าไซ)  จะช่วยเพิ่มเส้นทางคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในการอ านวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน  และ
การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดบึงกาฬไปยังแขวงบอลิค าไซ  สปป.ลาว  และต่อเนื่องไปยังประเทศเวียดนามและจีน
ตอนใต้  โดยใช้เส้นทางหมายเลข  8  แยกจากเส้นทางหมายเลข  13  เชื่อมต่อจากไทยเข้าสู่  สปป.ลาว  ที่บ้าน
เวียง  เมืองปากกระดิ่ง  แขวงบอลิค าไซ  ผ่านหลักซาวไป  ทางตะวันออก  ของ  สปป.ลาว  สู่เวียดนาม  และ
เชื่อมกับเส้นทางหมายเลข  1  ของเวียดนามที่มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์  และฮาตินห์  จากเมืองปากซันไปประมาณ  
100  กม.  แยกเข้าเส้นทาง  R8  ระยะทาง  130  กม.  สิ้นสุดชายแดน  สปป.ลาว – เวียดนาม  ที่ด่านน้ าพาว 
(Nam Phao)  -  ก่าวแตร  (Cau treo)  เป็นจุดผ่านแดนถาวร  สปป.ลาว – เวียดนาม 
  เส้นทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่น  สร้างให้เมื่อปี  2543  สภาพเส้นทางเป็นทางลาดยาง  
เรียบสองช่องทางจราจร  หากเดินทางต่อไปอีกประมาณ  150  กม.  จะถึงท่าเรือหวุ่งอ่าง  สินค้าของไทยที่ไป
จากจังหวัดบึงกาฬ  ที่ใกล้ที่สุดและสามารถเดินทางต่อไปเมืองวินห์และถึงฮานอย  ตามเส้นทางหมายเลข  1  
ระยะทาง  300  กม.  และต่อไปยังจีนตอนใต้อีกประมาณ  300  กม.  ทั้งนี้  หากเดินทางไปข้ามที่สะพาน
มิตรภาพ ไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย  ต้องเดินทางเข้านครเวียงจันทน์  25  กม.  และเดินทางต่อไปยังแขวงบอ
ลิค าไซ  อีก  150  กม.  จะใช้เวลามากข้ึน  และเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่ม 
 
  2.  โครงกำรขยำยโครงข่ำยคมนำคม  เป็น  4  ช่องจรำจร 
   จังหวัดบึงกาฬอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร  ประมาณ  751  กม.  ตามเส้นทางกรุงเทพ 
– สระบุรี – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย  และบึงกาฬ  และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย  
136  กม.  การสัญจรและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะยางพาราจากจังหวัดบึงกาฬไปยังท่าเรือแหลมฉบัง  ชลบุรี  
จะใช้เส้นทางหลัก  ซึ่งถนนจากหนองคายมายังบึงกาฬเป็นถนน  2  ช่องทางจราจร  เป็นส่วนใหญ่ไม่สะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งสินค้า 
   จังหวัดบึงกาฬห่างจากจังหวัดหนองคาย  ระยะทาง  136  กม.  ตามทางหลวงแผ่นดิน  
212  ในปี  2558  รัฐบาลจีน  และ  สปป.ลาว  ร่วมกันก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากมณฑลยูนาน  ถึงนคร
หลวงเวียงจันทน์  และเชื่อต่อถึงสถานีท่านาแล้ง  เมืองหาดทรายฟอง  ซึ่งการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้สร้าง
เส้นทางรถไฟ  และเปิดใช้งานนานแล้วกว่า  1  ปี  อันจะท าให้จีนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปถึงประเทศ
สิงคโปร์  ประกอบกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งยกเลิกระบบภาษี เข้า – ออก  ถือเป็นจุด
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ  จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่  จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์  และการขนส่งรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการขนส่งระบบรางไปเชื่อมต่อเส้นทางดังกล่าว  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสามารถท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการปลูกยางพารา      
สูงที่สุดในภาคอีสาน  และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายยางพารากับจังหวัดใกล้เคียง  รวมทั้งประตูการค้าไปสู่ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน  จึงจ าเป็นต้องขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งสายที่ส าคัญ  ดังนี้ 
   ๑.  ก่อสร้างถนน  4  ช่องจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  ช่วงหนองคาย – 
บึงกาฬ  งบประมาณ  710,000,000  บาท  งบประมาณปี  2557 
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   2.  ก่อสร้างถนน  4  ช่องจราจร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  222  ช่วงบึงกาฬ – 
สกลนคร  งบประมาณ  45,000,000  บาท  งบประมาณปี  2557 
  3.  กำรพัฒนำเมือง  และกำรท่องเที่ยว 
   1.  ปรับปรุงและซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ าโขง บริเวณหน้าเทศบาลต าบลบึงกาฬ อ.เมือง 
บึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  ปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ าโขงในจังหวัดบึงกาฬ  จัดเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนอีกปัญหาหนึ่ง  โดยเฉพาะในเขตชุมชนเทศบาลต าบลบึงกาฬ  ให้มีความมั่นคง  แข็งแรง และเป็นจุดชมวิว
เป็น  Landmark  ของเมือง  งบประมาณ  336,522,000  บาท 
   2.  ปรับปรุงและซ่อมแซมหนองบึงกาฬ  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  หนองบึงกาฬ  
เป็นหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่  อยู่ใจกลางเมืองบึงกาฬ  เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  และจับสัตว์น้ า
ของชาวบึงกาฬมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีสภาพเสื่อมโทรม  ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  เหมาะที่จะพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว  ทีอ่อกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวจังหวัดบึงกาฬ 
   3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดอาฮง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง  ต าบลไคสี  ห่างจากอ าเภอเมือง     
บึงกาฬ  21  กม.  บริเวณวัดกว้างขวางและสวยงาม  เป็นที่ประดิษฐาน  “พระพุทธคุวานันท์ศาสดา”  หล่อด้วย
ทองเหลือง  ลักษณะคล้ายพระพุทธชินราช  เชื่อกันว่าล าน้ าโขงบริเวณหน้าวัดอาฮงเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ าโขง  
หรือเรียกว่า  “สะดือแม่น้ าโขง” รวมทั้งการปรับปรุง และก่อสร้าง  ดังนี้ 
    3.1  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
    3.2  ปรับปรุงตลิ่งริมแม่น้ าโขง  ความยาว  360  เมตร 
    3.3  ก่อสร้างลานพญานาค 
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บทที่  3 

แผนยุทธศำสตร ์

3.1  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1.1  กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ  

1)  ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   ขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา
ระหว่างปี  2555 -2559  ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน  2559  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท าเอกสาร เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12” เพ่ือใช้ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคทั้ง 4 ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะ
น าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่12 ที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

1.  กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สั งคมผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้ านต่างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

2.  สถำนะของประเทศ 
2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

2.1.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่
ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 

2.1.3  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท า
ให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 
2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น   
2.1.7  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน  
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2.2  ด้ำนสังคม 
2.2.1  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมี

ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  
2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว

เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  
2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม

จริยธรรม  
2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของ

การกระจายรายได ้ 
2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย   
2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน  
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  
2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  
2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง

ในสังคม   
2.3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก 
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจแลชุมชน
เมือง 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมี
ความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  

2.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิง

นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก   
3 บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภำยใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
3.1.4 ความเป็นเมือง 
3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 

3.2 บริบทภำยนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว   
3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
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3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  

4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12   
4.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
4.3 เป้ำหมำย 

4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ   
4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.  แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน   
5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และพาณิชย์ดิจิตอล  
5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน   
5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต   

5.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย 
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  
5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  

5.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ระดับปัจเจก  
5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  

5.4 กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง   
5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน   
5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

5.5 กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  
5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
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5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
5.6 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน 
5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  
 

*********************************************** 
 

2)  ยุทธศำสตร์ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
           (ฉบับปรับปรุงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๑๔๗  ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ) 

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

วิสัยทัศน์ 
ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ๑ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรจัดบริกำรทำงสังคมตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน  
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรคุ้มครองสิทธิทำงสังคม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กำรจัดระเบียบกำรให้บริกำรกำรขนส่งสำธำรณะรับจ้ำง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ กำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมรู้ให้กับประชำชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพของประชำชน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม จิตส ำนึก และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 กลยุทธ์ ๕ กำรจัดท ำนวัตกรรมในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและควำมม่ันคงของประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำร และพลังงำน            
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรแก้ไขปัญหำเกษตรกรและกำรประมงอย่ำงย่ังยืน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือก 

ประเด็ นยุ ทธศำสตร์ที่  ๔ กำรปรับโครงสร้ ำงเศรษฐกิ จสู่ กำรเติ บโตอย่ ำงมี คุณภำพและยั่ งยื น มี กลยุ ทธ์ 
ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม 
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 กลยุทธ์ที่ ๑ กำรปรับระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในกำรเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรส่งเสริมแรงงำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรำยได้ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที ่๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจ ให้เกิดประโยชน์
กับประชำชนในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ : กำรปรับปรุงกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชำชน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมม่ันคงและยั่งยืน 
ในอนำคต ให้ทัดเทียมอำเซียนและประชำคมโลก มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ : กำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของชำติให้ทัดเทียมอำเซียนและประชำคมโลก 
 กลยุทธ์ที่ ๒  : กำรปรับปรุงเทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมม่ันคงและยั่งยืนในอนำคต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ : จัดระบบในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน 

 
********************************************************* 

นโยบำยหรือยุทธศำสตรป์ระชำรัฐ 
 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจ หน้าที่ 
1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช. 

3.1 การแก้ไข ปัญหายาเสพติด   
3.2  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

4.  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
6.  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
7.  การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูล 
 

************************************************************** 



๔๔ 
 

ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี 

แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
วันศุกร์  ที่  ๑๒  กันยำยน  ๒๕๕๗ 

 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  มี 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และ 
    ระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ 
     ชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
            

*********************************************** 
 

ค่ำนิยมหลกัของคนไทย  12  ประกำร   
 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ 
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ประเด็นยุทธศำสตรก์รมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิน่ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
“To be the main organization responsible for enhancing the efficiency of local 
administrative organizations in performing their duties in accordance with the good 
governance principle for the benefit of the people.” 

ค่ำนิยม (Value) :  “ยึดม่ันในหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นบริกำรให้ค ำปรึกษำ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะ
สูง และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

2. น านวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการของ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. สร้างการมีสว่นรว่มในการบรหิารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ให้ค าแนะน าปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนุน (Facilitate) การบริหารจัดการและ การ

ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีอิสระและพ่ึงพาตนเองได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การพัฒนาประเทศ 

 
 

******************************************** 
 
 
 



๔๖ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 
(หนองคำย หนองบัวล ำภู เลย อุดรธำนี และ บึงกำฬ) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่มีสถาน
ที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 19 มาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 และได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561)ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) เมื่อวันที ่25 กันยายน 2556 
 

วิสัยทัศน์ :   “ เป็นศูนย์กลำงกำรลงทุน  ด้ำนกำรค้ำ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว 
                    ของอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและประชำคมอำเซียน ” 
พันธกิจ : Mission 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว เพ่ือกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 

2. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

เป้ำประสงค์รวม ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยรวม 
1. สร้างรายได้จากการลงทุนด้านการค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ 
2. เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้ำประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยรวม 4 ปี ข้อมูล ค่ำเป้ำหมำยรำยปี 
2558 2559 2560 2561 

1. สร้างรายได้จากการลงทุนด้าน
การค้า  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
บริการและการท่องเที่ยว 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ 
GPCP ณ ราคาประจ าป ี
(ร้อยละ 14) 

191,779
ล้านบาท 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
เฉลี่ยต่อหัวประชากร (ร้อย
ละ 14) 

50,275
บาท/คน/ปี 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละ  
3.5 

ร้อยละ  
3.5 

2. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละทีล่ดลงของ
จ านวนผู้ว่างงาน 
(ร้อยละ 0.4) 

0.5 % 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : Strategic Issues 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม การค้า และบริการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 

 
 



๔๗ 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้าน

ต่างๆในลุ่มน้ าโขง 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด การค้า และบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเกษตร 

เป้ำประสงค์ 

เชิงยุทธศำสตร ์

ตัวชี้วัด / 

เป้ำหมำยรวม 4 ปี 

ข้อมูล 

ค่ำฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยรำยป ี

2558 2559 2560 2561 

ยุทธศำสตร์ที ่1 : พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียว 
1. เพื่อเพ่ิมรายได ้
จากการท่องเที่ยว 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

(ร้อยละ 12) 

ปี 52 : 8,210 ลบ. 
ปี 53 : 10,242 ลบ. 
ปี 54 : 11,994 ลบ. 
ปี 55 : 12,836 ลบ. 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวน 
นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

(ร้อยละ 12) 

ปี 52 : 4.189 ล้านคน 
ปี 53 : 5.720 ล้านคน 
ปี 54 : 6.538 ล้านคน
ปี 55 : 6.884 ล้านคน 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ยุทธศำสตร์ที ่2 : เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรลงทุน อุตสำหกรรม กำรค้ำ และบรกิำร 
1. เพื่อให้มีโครงสรา้ง
พื้นฐานรองรับการเป็น 
ศูนย์กลางการลงทุน 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ GPP 
สาขาก่อสรา้ง ณ ราคา
ประจ าป ี (ร้อยละ 12) 

ปี 52 : 8,302 ลบ. 
ปี 53 : 6,695 ลบ. 
ปี 54 : 7,199 ลบ. 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การค้าและบริการ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่า 
การค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด
(ร้อยละ 12) 

ปี 52 : 40,600 ลบ. 
ปี 53 : 44,300 ลบ. 
ปี 54 : 53,936 ลบ. 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ยุทธศำสตร์ที ่3 : ส่งเสรมิและพัฒนำสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำนอย่ำงครบวงจร 
1. เพื่อเพ่ิมผลผลติ
ทาง 
การเกษตรให้ได้ฐาน
และแปรรูปสินค้า
เกษตร 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ GPCP 
กลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร
(ร้อยละ 12) 

ปี 52 : 32,152 ลบ. 
ปี 53 : 41,515 ลบ. 
ปี 54 : 49,167 ลบ. 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละของจ านวนแปลง/
ฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน 
GAPของผลผลติการเกษตรที่
ส าคัญต่อจ านวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปี 52 : 95.61 % 
ปี 53 : 100 % 
ปี 54 : 100 % 
ปี 55 : 100 % 

100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัดบึงกำฬ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
     “สังคมม่ันคง  เศรษฐกิจมั่งคั่ง  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน” 
 

๒.  พันธกิจ 
2.1  มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร  และอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง  โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Economy) 
2.2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
2.2   อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  

และขนบธรรมเนียมอย่างยั่งยืน 
2.3   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมั่นคง 
2.4   ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ภัยทางสังคม  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
2.5   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน  ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และ

ประชาคมโลก 
2.6   เตรียมการยกระดับพื้นท่ีเป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.7   เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบูรณา

การทุกภาคส่วน   
2.8   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน   

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

เป้ำประสงค์  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพารา และสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์  

๑. ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนการผลิต 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  เกษตรกร  สถาบันและเครือข่าย

เกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง 
๓. การพัฒนาและน าระบบฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร  ไปใช้วางแผนการ

ผลิต 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภค และได้มาตรฐาน  

ตามความต้องการของตลาด 
๕. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาด 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
เป้ำประสงค์  เพ่ิมศักยภาพการค้า  การลงทุน  การตลาด  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาปัจจัยการค้าการลงทุนชายแดน 
2.  พัฒนาระบบบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกการค้าชายแดน 
3. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของบุ คลากรและ

ผู้ประกอบการ 
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางจัดจ าหน่าย 

ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
เป้ำประสงค์  พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. การประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 กลยุทธ์ 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อย่างบูรณาการ 
4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
เป้ำประสงค์  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสงบสุข  ประชาชนมีวินัย  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคนบึงกาฬสู่สังคมคุณภาพ 
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
3. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ  สังคม 
4. บริหารจัดการพื้นที่ชายแดน 
5. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและคนในพื้นท่ีชายแดน 
6. สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความมั่นคงชายแดน 

 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 
  "เมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission) 
  พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
  พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  พันธกิจที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
  พันธกิจที่ 8  พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 

  พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้ำประสงค์   

1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

2.  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง  

3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 

4.  ระบบการศึกษาและสาธารณสขุได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 

6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 

7.  ระบบการบริหารการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

8.  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 

9.  การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 

10.  ท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 



๕๑ 
 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 

1.  ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 

 1)  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ อ าเภอละ  1  แห่ง  โดยการบูรณาการร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม 

 2)  จัดท าโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างถูกต้องให้กับนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ที่มีความสนใจ 

 3)  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ  และตามอัธยาศัย  เพ่ือพัฒนา
ประชากรชาวบึงกาฬให้มีความพร้อม  เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

 4)  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม  ให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนมาตรฐาน 

 5)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  ด้ำนกำรเกษตร 
  1)  ผลักดันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลูก  (ผลิต)  ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 
  2)  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีการปลูกพืชพลังงานทดแทน  เช่น  ปาล์มน้ ามัน  ในพ้ืนที่การ
เพาะปลูกข้าวที่มีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
  3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร  มีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยจัดท าโครงการ  โรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่  ซึ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4)  จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
 3.  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  1)  เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกด้าน 
  2)  พัฒนา  ปรับปรุงและบูรณะ  ถนน  สะพานและทางระบายน้ า 
  3)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ  ให้เพียงพอต่อการอุปโภค  และบริโภค 
 4.  ด้ำนเศรษฐกิจ  กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน 
  1)  ผลักดันให้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการก าหนดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
  2)  แก้ไขปัญหาความยากจน  โดยสร้างรายได้  ลดรายจ่ายและกระจายรายได้ 
  3)  ส่งเสริมการผลิต  การแปรรูป  การจ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรม  ทุกรูปแบบ 
  4)  ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
  5)  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น 
  6)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการปราบปรามสินค้าหนีภาษี  และสินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ 
 5.  ด้ำนกำรท่องเที่ยว  กีฬำและนันทนำกำร 
  1)  ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนทุกระดับ  และพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
  2)  พัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง  ที่จะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
  3)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง  ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
  4)  ให้การประสานความร่วมมือ  ด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5)  ส่งเสริมสนับสนุน  สมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด 
 6.  ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
  1)  จัดตั้งศูนย์เยาวชนต้นแบบอ าเภอละหนึ่งแห่ง 
  2)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  ด้านการกีฬา  
“โดยการส่งเสริมการออกก าลังกายทุกประเภท  เพื่อสุขภาพ  ความเป็นเลิศ  ความเข้มแข็งและอาชีพ” 
 



๕๒ 
 

  3)  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ  ตั้งแต่การป้องกัน  ปราบปรามและบ าบัด 
  4)  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
  5)  สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6)  สนับสนุนการป้องกัน  และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและ
อัคคีภัย  (สาธารณภัย) 
  7)  สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน  เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวงการใช้
แรงงานในประเทศและต่างประเทศ 
 7.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
  1)  เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยการปลูกป่า 
  2)  ลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ  ด้วยการสร้างฝายต้นน้ าแบบพ้ืนเมือง  การปลูกหญ้าแฝก  
และการสร้างแนวป้องกันไฟป่า 
  3)  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 8.  ด้ำนสำธำรณสุข  สังคมสงเครำะห์  และคุณภำพชีวิต 
  1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ  อย่างถูกวิธี 
  2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล 
  3)  การรณรงค์  การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 

  ประกอบด้วย  8  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ  
      เรียบร้อย 

           ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                                     สิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญา 
                                                     ท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

           ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 

1.1  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรคมนำคม  
       กำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

       - สนับสนุนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ทุกด้านตามกรอบของโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  
ถนน  สะพาน 

1.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณูปโภคและด้ำน
สำธำรณูปกำร 

       - สนับสนุนการก่อสร้าง  การพัฒนา  ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า  เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร   

       - สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุง ไฟฟ้า และประปา 

1.3 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมือง 

       - สนับสนุนการบังคับใช้ผังเมืองรวม  และผังเมือง
เฉพาะพ้ืนที่ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  เพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่  อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

 

 



๕๔ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  2. กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 

     - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้  และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและการบริการ  ตามแนว
ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การอบรมให้ความรู้
และวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ   

2.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

     - ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน 

       - การรักษาสิทธิมนุษยชน 

       - สนับสนุน  พัฒนาระบบบริการและการให้ความ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  เด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ติดเชื้อ 

2.3 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

       - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 

       - ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

       - ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

      - ส่ งเสริมให้มีการศึกษาและเรียนรู้สู่ประชาคม 
อาเซียนโดยการปรับปรุง  หลักสูตรการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการฟังและการพูด และ
พัฒนา  บุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ  
มาตรฐานเดียวกัน  

2.4 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข 

      - ส่งเสริม  พัฒนา  และยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณสุข  

      - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
บริการ  

      - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล 
สาธารณสุข ที่มีคุณภาพและครอบคลุม 

      - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการให้เข้าถึงและ
ครอบคลุมประชาชนตามกลุ่มวัย ได้แก่  สตรีตั้งครรภ์  
วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน  วัยสูงอายแุละผู้พิการ 



๕๕ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  2. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบ 
ชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร 

     - ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี     
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     - ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เช่น แหล่งน้ า  ถนนเพ่ือ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  เป็นต้น 

     - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตยางพาราและผลผลิต
ทางการเกษตรอ่ืน ๆ ของชุมชน  เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยตามความต้องการของตลาด  พร้อมแนวทาง
การตลาด  และการจัดหาแหล่งเงินทุน 

     - การพัฒนาผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลิตผลทาง
การเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ควบคู่กับการจัดโซนนิ่ง (Zoning) การปลูกพืช
เศรษฐกิจแต่ละพ้ืนที่ 

    - เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรทางการเกษตร  
สถาบันและเครือข่ายเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง 

    - การพัฒนาและน าระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร  ไปใช้วางแผนการผลิต  และการตลาด ตาม
ลักษณะบริบทของแต่ละพ้ืนที่  สามารถน าไปต่อยอดสร้าง
รายได้สู่ชุมชน เช่น การส่งออก และเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมประชำธปิไตย 

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วม ในการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  -  ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างจติส านึกในการรักชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์   

  - ส่งเสริมสนบัสนุนองค์กร ภาคประชาสังคม 

3.2 แนวทำงกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมเป็นธรรมแก่
ประชำชน 

  -  พัฒนาระบบการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ควบคู่
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

  -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเร่ืองราว  ร้องเรียน  ร้อง
ทุกขข์องประชาชนให้มีประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

  - ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 



๕๖ 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบ
ชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 3.3 แนวทำงด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  และองค์ความรู้แก่บุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์   
ต่าง ๆ เป็นต้น 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมการมีส่วนร่วม  และ
พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรของ องค์กร/
หน่วยงานในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
แนวทางในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

  - ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง      
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างพนัง การขุดลอก คูคลอง 
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมฯ  รวมตลอดถึงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พ้ืนที่ประสบภัย 

 3.4 แนวทำงด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
ประสำนงำนอำสำสมัคร สอดส่องดูแลควำมผิดปกติของ
ชุมชน 

  - พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษา ความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งใน ด้านการพัฒนา
บุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี  

  - ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้า
ระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ  ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านความปลอดภัย  เพ่ือการวางแผนและป้องกัน
อนาคต 

3.5  แนวทำงด้ำนกำรป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด  

     -  ส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันปัญหายาเสพติดและ 
แหล่งอบายมุข  เช่น  กลุ่มองค์กร หรือเครือข่ายเฝ้าระวัง 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกัน ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและ 
สิ่งเสพติด ในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
และสถานที่ท างานอย่างเป็นระบบ     

 



๕๗ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ  กำร
ลงทุน  กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

 

4.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรค้ำ  และกำรลงทุน 

     - ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กรสถาบัน
ชุมชน  ร่วมพฒันาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และ 
ขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ ด าเนนิชีวิต
และด าเนนิธุรกิจ 

      - สนับสนนุการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง อย่าง
มีทิศทางร่วมกัน พัฒนากิจกรรมตัวอย่างที่เปน็รูปธรรมในสาขา
ต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ 

      - ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ พิธี ศุลกากร 

      - ส่งเสริมกิจการระบบสหกรณ์ชุมชน 

      - ส่งเสริมด้านการตลาด ร้านค้าชุมชน 

     - ส่งเสริมการด าเนนิการก่อสร้างศูนย์กระจายสนิค้าตลาด
ชุมชนและบริการเบ็ดเสร็จ  ระดับท้องถิ่น เชน่  สินคา้ทางด้าน
การเกษตร  ด้านอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  เปน็ตน้   

     - การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า ด้านการเกษตร 
หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ให้ได้
มาตรฐานสากล  ให้สามารถแข่งขันกลุ่มตลาด เพื่อนบ้าน
ประชาคมอาเซียน 

  4.2  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

      - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

      - ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้
มีความยั่งยืน  ต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพ่ิม  สามารถเชื่อมโยง
กลุ่มสินค้าในแต่ละพ้ืนที่ได้  เช่น สินค้าเกษตร  ยางพารา 
หัตถกรรมสิ่งทอ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ศาสนา 

      - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทุกภาคส่วน ให้มี
ความเข้าใจ  ในด้านการใช้บริการและด้านภาษี  

      - พัฒนาสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดบึงกาฬ 

      - มีมัคคุเทศก์ประจ าจังหวัดและอ าเภอที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

     - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และยกระดับด้านการ
ท่องเที่ยว  และการบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นสากล  
เช่น  ถนน  ทางส าหรับผู้พิการ  ห้องน้ า  ป้ายสัญลักษณ์ 
ต่าง ๆ เป็นต้น     

 



๕๘ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ  กำร
ลงทุน  กำรท่องเที่ยวและกีฬำ  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

  - ส่งเสริมและพัฒนาการน าสินค้าด้านการเกษตร  สิ่งทอ
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

  - การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการในการ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก ใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้
การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็นที่รู้จัก มากขึ้นทั้ง
ในระดับประเทศและต่างประเทศ 

  - การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ 
และมนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นถึงความเป็น
เอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาติ สวยและสะอาด มี
มาตรฐานและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 

4.3  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรกีฬำ 
   - การพัฒนาด้านสถานทีเ่พ่ือรองรับการพัฒนาด้านกีฬา
อย่างยั่งยืน   

  - การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพ
อนามัยและการกีฬา  เช่น  การแข่งขันกีฬา  งบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์  รวมถึงการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก  เป็นต้น 

  - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาในแต่ละระดับ
อย่างเท่าเทียมกัน  และมีประสิทธิภาพ 

  - ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ด ี 
 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

  - การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  : โดยส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ การ 
การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  
 

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

5.2 แนวทำงกำรแก้ไขปญัหำมลภำวะสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจจิตส านึกและความตระหนักใน
คุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  - พัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริหารจัดการขยะต้น
ทางของชุมชน  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่  เพ่ือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการก าจัดขยะ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  กิจกรรมธนาคารขยะ  การจัดท า
ขยะรีไซเคิล  การท าขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ  เป็นต้น 
 
5.3 แนวทำงด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากการ
ฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน การหาต้นแบบที่ดี ในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถ
ใช้ เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา เพ่ือท าการ ขยาย
ผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืน  และต่อยอดสู่การสร้าง
รายได้ของชุมชนนั้นๆ    

 

5.4 แนวทำงกำรคุ้มครองดูแลรักษำ ดิน น้ ำ และป่ำ 

   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้องค์ความรู้ เช่น ปัญหา
หมอกควัน  มลพิษ  น้ าเสีย ขยะมูลฝอย โดยให้ ท้องถิ่น
ด าเนินการด้วยตนเองมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) การก าหนด บทบัญญัติ 
ข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อย่างจริงจัง เพ่ือ
ควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายในการ บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึง
การส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงาน ทดแทน และการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  
จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรสืบ
ทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น 

      -  การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการสืบค้น  
ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

     - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน   

 

   6.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม  จำรีตประเพณี และวัฒนธรรม 

    - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางประเพณี  และวัฒนธรรม
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เป็น
ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  ในการต่อยอดให้เกิดการสร้าง
รายได้ในชุมชน  เช่น  การแข่งเรือ  และงานตามประเพณี
ของท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ ให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ 

   - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านขนบธรรมเนียม  จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน   

   - การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์
งานศิลปะ ในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการ เข้ามา
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

 

   6.3  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์  ท ำนุ
บ ำรุงรักษำโบรำณสถำน  โบรำณวัตถุในพื้นที่ 

     - ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
วางแผนพัฒนาและ เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งบูรณะ
ฟ้ืนฟู แหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

     - พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ด้านโบราณสถาน  โบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ  
เพ่ือการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน   

 



๖๑ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนขีดควำมสำมำรถ 
สมรรถนะ บุคลำกรท้องถิ่นให้สำมำรถรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ 
บุคลากรภาครัฐในการบริหารจัดการการท างานที่จะมุ่งไปสู่
ประโยชน์ ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ
และ สามารถสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได ้ผ่านการ
ปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส านึกของบุคลากรภาครัฐใน
ทุกระดับ เช่น การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ  เป็นต้น 

 7.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ
และนวัตกรรมในกำรท ำงำน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   - การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา/สร้างปัจจัย
สนับสนุนในการบริหารงาน ขององค์กรจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/ การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่ อาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ ของ
องค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส าหรับการ
ให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชน 

   7.3 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนระบบกำรติดตำมและ 
ประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   -  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอาศัยทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศทางข้อมูล  
ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการ
ติดตามท่ีเป็นปัจจุบัน  และได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ 

   7.4 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนระบบบริหำรจัดกำร  
กำรเงิน  กำรคลัง และงบประมำณ 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการให้มากขึ้น
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ   

   - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างวินัยทางการเงิน 
การคลังและงบประมาณแก่บุคลากร เพ่ือลดปัญหาด้าน
งบประมาณ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล  

 



๖๒ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางด้านการเงิน  การ
คลัง  และงบประมาณมีองค์ความรู้  และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่ท้องถิ่น  
และกระบวนการบริหารงานของท้องถิ่นเอง 

   7.5 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย  อย่ำงครบวงจร  

   - ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

   -  จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร  การติดต่อสอบถามและ
ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและองค์กร  
เพ่ิมความรวดเร็วแก่การให้บริการอีกทางหนึ่ง 

   7.6 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนสร้ำงเสริมกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (Good Governance)  ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบ  ควบคุม  และการเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาความต้องการ การ
ก าหนดนโยบาย เสนอแนะและก าหนดบทบัญญัติ รวมถึง
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  

  - ส่งเสริมการท ากิจกรรม ในลักษณะพหุภาคี ส่งเสริมและ
จัดให้มีระบบ การควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่
กฎหมาย ก าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน 

  - เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า ใน
การปฏิบัติภารกิจ 

  - ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้พร้อมรับกับภารกิจ
หน้าที่ตามกฎหมายก าหนด เน้นกระจายการบริการ
สาธารณะให้ทั่วถึง โดยค านึงถึง ความต้องการของ
ประชาชน 

 



๖๓ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เพ่ิมบทบาท  ภาคเอกชน ในกิจการของรัฐ เพ่ือลดภาระ
การลงทุนและ เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจน
พัฒนากลไกการก ากับดูแลที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลักและ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการ ให้
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม การ
พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

 

 

 8.1 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อม
และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  - พัฒนา  ปรับปรุงและบ ารุงรักษา  สภาพภูมิทัศน์ภายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น  ตามถนน  
ส านักงานราชการ  สวนสาธารณะ  ชุมชน  ตลาด  เป็นต้น 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดท า  ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้านในการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกัน  ภายใต้อัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตที่คล้ายคลึงกันท้ังสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  เช่น   
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ  และศาสนา 

 8.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน 
และสังคม 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการเฝ้าระวังภัย  และ
บรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยทางธรรมชาติ  
ปัญหายาเสพติดระหว่างชายแดน  ปัญหาด้านการค้ามนุษย์  
และการค้าประเวณี  เป็นต้น 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน  ที่ได้
มาตรฐาน  เช่น  วัสดุ/อุปกรณ์  พาหนะ  บุคลากร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย  เป็นต้น 

  

 

 



๖๔ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมและกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

   -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรในพ้ืนที่  ที่มีองค์
ความรู้และทักษะในการให้ความรู้และบริการแก่
นักท่องเที่ยว  เช่น  ภาษา  กิจกรรมนันทนาการ  การ
ท่องเที่ยวและโรงแรม  รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  เป็นต้น 

 8.4 แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

  - การพัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว/และหรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
   - ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /ศูนย์บริการการท่องเที่ยว
ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาและการบริการแก่ประชาชนในกิจกรรมใน
ทุกระดับองค์กรและระหว่างประเทศ  เช่น  ด้านการค้า  
การลงทุน  การท่องเที่ยวและโรงแรม  การเกษตร  
ยางพารา  อุตสาหกรรม  ประเพณี  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  
เป็นต้น 

  - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประเทศเพ่ือนบ้านในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในทุกมิติ  ทุกระดับ  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และ
ระบบเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

 

 

 
 

*********************** 
 



๖๕ 
 

3.1.2 กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในกำรก ำหนดแนวทำงพัฒนำ 
แนวคิดในกำรวำงผัง 
ผังแนวคิดในการวางผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬนั้น  ต้องการพัฒนาให้พ้ืนที่รองรับการเป็นศูนย์กลาง

ยางพาราของภาคอีสานและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย  ไร้มลพิษ  ไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนและสภาพแวดล้อม  อีกทั้งส่งเสริมการค้าชายแดน  การวางแผนในการรองรับ  สะพานการค้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน  การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ  พ้ืนที่ชุ่มน้ าและส่งเสริมการท่องเที่ยวมีศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนใน
จังหวัดบึงกาฬมีคุณภาพชีวิตภายใต้สังคมเป็นสุข  โดยการพัฒนาเมืองต้องควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง  และสามารถน าเอาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างสมดุลและเหมาะสม 

โดยลักษณะรูปแบบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ  จะแบ่งลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามหลักวิชาการด้านการวางผังเมืองประกอบศักยภาพพ้ืนที่ทั้งด้าน
ระบบนิเวศน์  ลักษณะกายภาพ  ภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม  และระบบคมนาคมขนส่ง  ซึ่งสิ่ง เหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดบทบาทของเมือง  และกิจกรรมของเมืองในอนาคต  ทั้งนี้  องค์ประกอบของเมืองที่ได้กล่าวมาสามารถ
น ามาพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยแนวคิดในการวางผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ  ดังต่อไปนี้ 

 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคตและข้อก ำหนด 
1.  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อก าหนดนี้ 
2.  ผังเมืองรวมนี้มิให้ใช้บังคับในท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
3.  การวางและจัดท าผังเมืองรวมตามข้อก าหนดนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

การด ารงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4.  ผังเมืองรวมตามข้อก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  :  มีนโยบายและมาตรการเพ่ือการ
จัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬ  เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรกรรม  และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรมเพ่ือเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร 

(2)  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(4)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ  และป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
(5)  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง  เพ่ือรองรับการคมนาคม

และขนส่งภายในจังหวัดบึงกาฬและระหว่างประเทศ 
(6)  ส่งเสริมพัฒนาที่อยู่อาศัย  พาณิชกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

และการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
5.  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ ดินใน

อนาคต  และรายการประกอบแผนผัง 
6.  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  ดังนี้ 
     1.)  ที่ดินประเภท  ช1  ถึง  ช5  ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
 (ก)  ที่ดินประเภท  ช1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัย  เป็นศูนย์กลางการปกครอง  

ศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปในระดับ
พ้ืนที่จังหวัด  จ าแนกเป็นบริเวณ  ช1 



๖๖ 
 

 (ข)  ที่ดินประเภท  ช2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัย  เป็นศูนย์กลางการปกครอง  
ศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปในระดับ
พ้ืนที่อ าเภอ  จ าแนกเป็นบริเวณ  ช2 

 (ค)  ที่ดินประเภท  ช3  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอยู่อาศัย  เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า  การ
บริการ  การท่องเที่ยวและนันทนาการ  ที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปในระดับพ้ืนที่อ าเภอ   

 (ง)  ที่ดินประเภท  ช4  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัย  เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรม   

 (จ)  ที่ดินประเภท  ช5  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการอยู่อาศัย  เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจบริการ
และการค้าชายแดนในระดับอ าเภอ   

   2.)  ที่ดินประเภท  อ1-1  ถึง  อ1-2  ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า   

   3.)  ที่ดินประเภท  ก1  ถึง  ก4  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 (ก)  ที่ดินประเภท  ก1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมรองรับการ

ขยายตัวของชุมชน 
 (ข)  ที่ดินประเภท  ก2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
 (ค)  ที่ดินประเภท  ก3  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การรักษา

สภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 (ง)  ที่ดินประเภท  ก4  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่

อาศัยหนาแน่นน้อย  การสงวนรักษาสภาพธรรมชาติและการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร     
   4.)  ที่ดินประเภท  อก1-1  ถึง  อก1-4  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  

การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม 
   5.)  ที่ดินประเภท  ป1-1  ถึง  ป1-10  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงขาว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  วัตถุประสงค์เพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา  หรือบ ารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ า 
ล าธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้น  

   6.)  ที่ดินประเภท  ล1-1  ถึง  ล1-20  ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 7.  ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนผังเมืองรวมนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการ
อยู่  ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ
โรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้มีผลบังคับใช้  
หรือพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนที่ผังเมืองรวมนี้มีผลบังคับ
ใช้  ทั้งนี้  ไม่เกิน  1  เท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 
 กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัด 
 1.  การวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ  (ขั้นตอนที่  5) 
 2.  การวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  (ขั้นตอนที่  5) 
 3.  การจัดท าผังเมืองชุมชนเทศบาล  ได้ด าเนินการแล้วเสร็จมีทั้งหมด  5  ผัง  ได้แก่ 
  (1)  ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
  (2)  ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลโคกก่อง 
  (3)  ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลดอนหญ้านาง 
  (4)  ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลท่าสะอาด 
  (5)  ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลพรเจริญ 



๖๗ 
 

 4.  แผนงานประจ าปีงบประมาณ  2558  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬได้ก าหนด
พ้ืนที่ด าเนินการงานวางผังเมืองชุมชน  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่  ผังเมืองชุมชนเทศบาลต าบลศรีพนา  และผัง
เมืองชุมชนเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 
 **  (ที่มาข้อมูล  :  สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ) 

 
3.2  ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
 3.2.1  ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 

จากการส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ ๘ อ าเภอของจังหวัดบึงกาฬ 
พบว่า ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนในระดับท้องถิ่น ๑๐ ล าดับแรก ได้แก่  

(๑) ถนนในหมู่บ้านช ารุด ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของราษฎร  
(๒) ถนนลูกรังมีฝุ่นละอองสร้างความเดือดร้อนด้านสุขภาพ อนามัยให้กับประชาชนและผู้สัญจรไปมา  
(๓) ขาดแหล่งน้ าเพ่ือเกษตรกรรม และระบบชลประทานมีไม่เพียงพอ  
(๔) ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ์ท ากิน และท่ีอยู่อาศัย  
(๕) ราษฎรไม่มีที่ท ากิน และมีหนี้สิน  
(๖) ปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย  
(๗) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน  
(๘) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
(๙) ตลิ่งริมแม่น้ าโขงและแม่น้ าสงครามทรุดตัว พังทลาย  
(๑๐) ราษฎรไม่มีอาชีพและรายได้ช่วงนอกฤดูท าการเกษตร 

   3.2.2  ผลกำรวิเครำะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทำงกำยภำพ
ในมิติพื้นที่ 

ขอบเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ 
 ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ
เขตต าบลบึงกาฬ  ต าบลวิศิษฐ์  และต าบลโนนสมบูรณ์  รวมพ้ืนที่ประมาณ  ๒๐๙.๘๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
๑๓๑,๑๖๒.๕ ไร่ 
 แนวเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ 
 ทิศเหนือ จรดแม่น้ าโขงฝั่งใต ้
 ทิศตะวันออก จรดแนวเขตด้านตะวันออกต าบลบึงกาฬ  และต าบลโนนสมบูรณ์ 
 ทิศตะวันตก จรดแนวเขตด้านตะวันตก  ต าบลโนนสมบูรณ์  และต าบลวิศิษฐ์ 

สภำพภูมิศำสตร์ 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ส่วนใหญ่ในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬเป็นที่ราบริมแม่น้ าโขง  สภาพพ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด  มีความชัน
ประมาณ  ๒ – ๘ เปอร์เซ็นต์  ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๖๐ เมตร  ในพ้ืนที่ผัง
เมืองรวมเมืองบึงกาฬ  มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญของพ้ืนที่ ๒ แห่ง  ได้แก่ บึงกาฬ มีพ้ืนที่ประมาณ 
๐.๖๔๖  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองบึงกาฬ  และกุดทิงใหญ่  มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ  ๑๓,๗๐๗  
ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของผัง  เป็นแหล่งน้ าใช้ส าหรับการท ากิจกรรมทางการเกษตร  
และการประมงท่ีส าคัญของพ้ืนที่ 
 
 
 



๖๘ 
 

 ลักษณะภูมิอำกำศ 
 อ าเภอเมืองบึงกาฬมีภูมิประเทศติดกับแม่น้ าโขง  จึงท าให้ฝนตกชุกในฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม  ท าให้ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็น  อุณหภูมิต่ าสุด  
ประมาณ  ๑๑  องศาเซลเซียส  และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ  ๑,๖๕๘.๗  มิลลิเมตร  ในเดือนกันยายนมี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากที่สุดประมาณ  ๓๘๗.๘  มิลลิเมตร  จ านวนวันที่ฝนตก  เฉลี่ย  ๑๒๒  วัน/ปี  ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยทั้ง  ๙๑%  โดยมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดประมาณ  ๙๔% ในเดือนสิงหาคม  และต่ าสุด  ๓๐ %  ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 
 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ๑) ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน  พ้ืนที่ ในอ าเภอเมืองบึงกาฬส่วนใหญ่ เป็นชั้นหินยุค  
Cretaceous  จะพบพวกหินทราย (Sandstone) หินดินดาน  (Shale) และหินทรายแป้ง  (Siltstone)  กับหิน
เกลือ  (Rock Salt) ในระยะความลึก  ๘๐๐  ฟุต  และเกิด  Gypsum  ขึ้นอยู่เหนือหินเกลือในระยะ  ๕๐  ฟุต  
อยู่ปะปนกับก้อนของหิน  ได้แก่  พวกหินทราย  หินดินดาน  หินทรายแป้ง  และหินปูน 
 ๒) ลักษณะดิน  ดินที่พบในพ้ืนที่ส่วนใหญ่  เป็นตะกอนล าน้ าเก่า  (Old  Riverine Alluvium) ดินที่เกิด
จากตะกอนล าน้ าเก่าธรณีสัณฐานเป็นลานตะพักที่เกิดจากการทับถมจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุมากแล้ว  ท าให้เกิด
ลานตะพักในระดับต่างๆ โดยพ้ืนที่ในอ าเภอเมืองบึงกาฬส่วนใหญ่เป็นลานตะพักระดับกลาง (Midder  Terrace) 
ดินบริเวณนี้มีเนื้อดินเป็นดินทรายและดินร่วน ดินร่วนปนทราย  ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนเหนียว   
 ๓) ทรัพยากรน้ า 
 ก) แหล่งน้ าผิวดิน 
 ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬมีแหล่งน้ าส าคัญหลายแห่ง  และส่วนมากจะมีลักษณะเป็นหนอง  บึง  เช่น  
หนองกุดทิง  บึงกาฬ  บึงโขงหลง  หนองเงี่ยง  หนองเบ็น  และมีแม่น้ าส าคัญระดับภูมิภาคเอเชียไหลผ่าน  คือ  
แม่น้ าโขง  ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของต าบลบึงกาฬและต าบลวิศิษฐ์  เป็นเส้นแบ่งเขตประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ข) แหล่งน้ าชลประทาน 
 เป็นแหล่งน้ าที่ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการแหล่งน้ าและน าไปใช้ในการเกษตรกรรมส าหรับพ้ืนที่ที่มี
ความแห้งแล้ง  หรือเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญ ในพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬมีเขตชลประทานในพ้ืนที่บ้าน
พันล า  ของเทศบาลวิศิษฐ์ 
 ค)  แหล่งน้ าใต้ดิน   

4)  ทรัพยากรป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  เป็นป่าในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองกุดทิงส่วนมากเป็นป่าบุ่งป่าทาม  

เติบโตได้ดีในพ้ืนที่น้ าท่วม  และมีป่าละเมาะ  และป่าเสื่อมโทรมตามพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่รกร้างทั่วไป  พันธุ์
ไม้ที่พบคือ  ยางนา  ตะแบก  สะแก  นนทรี  กระบก  กระบาก  กันเกลา  และกระพ้ี  เป็นต้น 

เส้นทำงคมนำคม  ระบบถนน  สภำพจรำจรและสภำพปัญหำ 
1.  การเดินทางหลักของจังหวัดบึงกาฬคือ  ทางรถยนต์  มีเส้นทางต่าง ๆ คือ 
 1.1  ทางสายหลัก  :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  เชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคาย – 

จังหวัดบึงกาฬ – และจังหวัดนครพนม  โดยเส้นนี้เชื่อมไปยังถนนมิตรภาพ จ.หนองคาย  เพื่อเดินทางไปยัง กทม. 
 1.2  ทางสายรอง  : แยกไปตามอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเพ่ือเชื่อมต่อยังจังหวัดใกล้เคียง 
สภำพกำรจรำจรและสภำพปัญหำ 
การเดินทางติดต่อระหว่างอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียงมีรถยนต์โดยสารประจ าเส้นทาง  บางอ าเภอ

เป็นรูปแบบรถสองแถวขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  และบางอ าเภอมีรถบัสบริการ  หรือรถตู้บริการ  นอกจากนี้
ปัญหาสภาพการจราจรในพ้ืนที่เขตเมืองย่านพาณิชยกรรมยังมีความคับคั่ง  พ้ืนผิวถนนขรุขระ  และคับแคบ  ไม่
สะดวกในการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง 

 



๖๙ 
 

ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชน 
ชุมชนเขตพ้ืนที่ต าบลบึงกาฬ : เดิมอยู่ริมแม่น้ าโขงตลอดแนวและกระจายออกมาด้านบึงกาฬอยู่ฟากเหนือ

และฟากตะวันตกของบึงกาฬ  จนเป็นชุมชนเมืองย่านพาณิชยกรรม จากนั้นขยายมาทางด้านถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  212  และกระจายตัวออกมาตามแนวถนนหมายเลข  222  จนถึงเขตต าบลโนนสมบูรณ์ 

ชุมชนเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสมบูรณ์  :  ชุมชนกระจุกตัวอยู่ด้านตะวันตกของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  222  
แต่ปัจจุบันเริ่มมีการขยายตัวตามแนวถนนทั้งสองฝั่ง  เนื่องจากเป็นที่สูงห่างจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลกหนองกุดทิง 

ชุมชนเขตพ้ืนที่ต าบลวิศิษฐ์  :  การตั้งถ่ินฐานถูกแบ่งด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  โดยฟาก
เหนือเป็นชุมชนที่ติดกับชุมชนเมืองและมีสถานศึกษาและสถานที่ราชการ  แต่ชุมชนที่อยู่ห่างจากฟากใต้ถนนสาย
212  จะเป็นชุมชนชนบท 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
จ าแนกตามการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  อาคาร  และกิจกรรมของเมือง  ดังนี้ 
1.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   
2.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
3.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
4.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
5.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
6.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
7.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่โล่งและนันทนาการ 
8.  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
ซึ่งลักษณะชุมชนในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  แบ่งได้เป็น  2  กลุ่ม  คือ  ชุมชนเมือง  และเขตชนบท 

ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ  เป็นผังเมืองรวมที่พ้ืนที่กว้างมาก  คือ  ประมาณ  209.86  ตร.กม.  หรือ  
131,162.5  ไร่  โดยใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมีประมาณร้อยละ  0.09  คนต่อไร่  หรือคิดเป็น  
56.25  คน  ต่อ ตร.กม.  ของพ้ืนที่วางผังเมือง  และมีพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม  ร้อยละ  76.04   

กำรใช้ประโยชน์อำคำร 
 การใช้ประโยชน์ในเมืองบึงกาฬมีความหลากหลาย มีการวางผังเมืองหลายรูปแบบทั้งชุมชนชนบทและ
ชุมชนเมือง ลักษณะอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ จึงมีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมอาคารที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็น
บ้านเดี่ยวแบบต่างๆรวมถึงแบบทาวเฮาส์ ส่วนอาคารที่ประกอบการส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์และการพาณิชย์
ขนาดใหญ่มีอาคารศูนย์เทสโก้โลตัส โชว์รูมรถยนต์และโรงแรมขนาดใหญ่ เป็นต้น 

กำรขยำยตัวของชุมชน  
 แนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในเขตเมืองบึงกาฬ มีการกระจายตัวตามแนวถนนทางหลวง เนื่องจากการ
คมนาคมเข้าถึงสะดวกสบาย การกระจายตัวของชุมชนด้านการให้บริการด้านพาณิชย์กระจายตัวไปตามแนวยาว
ของถนนทางหลวงทั้งสองสาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ เช่น กิจการให้บริการด้านการค้ารถยนต์ 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและบริการที่พัก และบ้านพักอาศัย ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒ เป็นการ
ขยายตัวของชุมชนที่เชื่อมไปยังอ าเภอต่างๆ  
  นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาเอกชน จึงท าให้มีกิจการด้าน
หอพักและที่พักกระจายไปตามแหล่งสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ด้วยความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศที่บริเวณ
ฟากตะวันตกของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๒ เป็นลักษณะที่ดอน เหมาะแก่การอยู่อาศัย อีกทั้งสภาพ
ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ส าหรับการขยายตัวของเมืองซึ่งมีข้อจ ากัด บริเวณที่
มีการคมนาคมสะดวกและไม่มีปัญหาน้ าท่วม และลดค่าใช้จ่ายในการถมที่ดินเพื่อการปลูกสร้างจึงเกิดการขยายตัว
ออกไปทางเขตต าบลโนนสมบูรณ์ 
 
 



๗๐ 
 

ลักษณะประชำกรในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกำฬ 
 ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ มีประชากร ๒๙,๗๐๗ คน ๑๑,๔๖๗ ครัวเรือน ประกอบด้วย
ประชากรในเขตการปกครองทั้ง ๓ ต าบล ๔ เขตการปกครอง จ าแนกได้ดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบลบึงกาฬ มีประชากร ๔,๗๒๗ คน เป็นชาย ๒,๒๙๓ คน เป็นหญิง ๒,๔๓๔ คน จ านวน
ครัวเรือน ๒,๔๖๕ ครัวเรือน  

๒. เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ มีประชากร ๗,๑๒๗ คน เป็นชาย ๓,๕๘๖ คน เป็นหญิง ๓,๕๔๑ คน  จ านวน
ครัวเรือน ๒,๘๗๔ ครัวเรือน 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ มีประชากร ๗,๙๓๔ คน เป็นชาย ๔,๐๐๗ คน เป็นหญิง ๓,๙๒๓ คน 
จ านวนครัวเรือน ๓,๒๘๕ ครัวเรือน 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ มีประชากรประมาณ ๑๐,๐๙๑ คน เป็นชาย ๕,๐๗๖ คน เป็น
หญิง ๔,๙๔๓ คน จ านวนครัวเรือน ๒,๘๔๓ ครัวเรือน 
 ลักษณะประชำกร 
  ลักษณะประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุประชากร พบว่ามีประชากรในช่วง
วัยแรงงานมากกว่าวัยเด็กและวัยชรา ซึ่งถือเป็นศักยภาพด้านประชากรเมือง โดยจ าแนกได้ดังนี้  

 ๑.กลุ่มอายุ ๐ – ๑๔ ปี มีจ านวนประชากร ๖,๐๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘ 

 ๒.กลุ่มอายุ ๑๕- ๕๙ ปี มีจ านวนประชากร ๑๙,๘๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๕ 

  ๓.กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีจ านวนประชากร ๓,๓๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๑ 

 ควำมหนำแน่นและกำรกระจำยตัวของประชำกร 

  ผังเมืองรวมของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชากรในเขตเมือง เทศบาลต าบลบึงกาฬ มี
ประชากร ๔,๗๒๗ คน จ านวน ๒,๔๖๕ หลังคาเรือน ประชากรในเขตเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ มีประชากร ๗,๑๒๗ 
คน จ านวน ๒,๘๗๔ หลังคาเรือน 

  ประชากรในเขตชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ มีประชากร จ านวน ๗,๙๓๔ คน 
จ านวน ๓,๒๘๕ หลังคาเรือน ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ มีประชากรจ านวน ๑๐,๐๑๙ 
คน จ านวน ๒,๘๔๓ หลังคาเรือน 

 กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร 

  ประชาชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประชากรในเขตพ้ืนที่เขตผัง
เมืองรวมเมืองบึงกาฬ ในช่วง ๑๐ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ มีจ านวนประชากรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย ๐.๗ ต่อปี 
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๓ คน ความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตผังรวมเมืองบึงกาฬ ๑๔๒.๐๓ คน/ตารางกิโลเมตร 

 กำรคำดประชำกรในอนำคต 

  ชุมชนเทศบาลต าบลบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
สมบูรณ์ และเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านพานิชยกรรม การค้าส่ง ค้าปลีก ศูนย์กลางของการ
บริหารงานราชการในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ การเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เป็นที่ตั้งระดับ
ศูนย์กลางระดับจังหวัด ในด้านการปกครอง การบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 

  ลักษณะทางเศรษฐกิจในเขตวางผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ชุมชนในเขตเทศบาลมีแนวโน้มเปลี่ยน
จากอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นค้าขายและบริการ เช่น  กิจกรรมซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การผลิตน้ า
ดื่มและแปรรูปอาหาร การค้าปลีก เป็นต้น เนื่องจากพบว่ามีการขยายตัวของประชากรค่อนข้างสูง จึงต้อง



๗๑ 
 

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในชุมชน การสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับประชากร และกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัด ตามโครงสร้างของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการยกฐานะ
ด้านการปกครองจากอ าเภอบึงกาฬ เป็นจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเพ่ิมขึ้นอีก ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ย
ต่อปี ร้อยละ ๑.๘๓ 

 ลักษณะทำงเศรษฐกิจ  :  ภำพรวมทำงเศรษฐกิจของชุมชน 

 ลักษณะเศรษฐกิจที่ส าคัญของชุมชนโดยรวม อันดับหนึ่ง คือ ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว 
ข้าวโพด มะเขือเทศ พริก และพืชผักสวนครัว เป็นต้น อันดับสอง คือ การค้าและบริการ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้า
ส่ง การค้าส่งระหว่างประเทศ ร้านอาหาร บริการเสริมสวย การขนส่ง เป็นต้น อันดับสาม คือ การท่องเที่ยวและ
การบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น บริการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร อันดับสี่ คือ ภาคอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่เขตวาง
ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ได้แก่ โรงงานเกี่ยวกับการแปรรูปยางพารา และการรับซื้อน้ ายาง รวม ๔ แห่ง ซึ่งแรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นประชากรในจังหวัดบึงกาฬ 

 กิจกรรมทำงเศรษฐกิจชุมชนแต่ละด้ำน 

 ๑. กิจกรรมด้านการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ พริก และพืชผัก
สวนครัว เป็นต้น ปศุสัตว์ เป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้ในการบริโภคและใช้แรงงานมากกว่าการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มใหญ่ 
นิยมเลี้ยงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของราคา ปริมาณเลี้ยงจึงไม่แน่นอน การประมง เนื่องจากเมืองบึงกาฬมีพ้ืนที่
ติดกับแม่น้ าโขง และมีหนองกุดทิงซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ จึงเหมาะแก่การท าประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ๒. กิจกรรมการพาณิชยกรรมและการบริการ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบึงกาฬ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ เป็นร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
ด้านบริการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่บริการชุมชนทั่วไป ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหาร เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นคือธุรกิจด้านที่พักอาศัย จ าพวกกิจการ
โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักให้เช่า เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 

 สถานประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ได้แก่ เครื่องจักรสาน โรงสีข้าว ทอ
เสื่อ และผลิตเส้นขนมจีน เป็นต้น 

 สถานประกอบการค้าและบริการ ได้แก่ ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและขายของช า ร้านจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม กิจการขนส่งผู้โดยสาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น 

 สถานประกอบการที่ชี้วัดว่าเป็นเศรษฐกิจเมือง ได้แก่ โชว์รูมรถยนต์ และมีสถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่ 
และศูนย์การปลีก และส่งขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น ซึ่งบริษัทเอกชนดังกล่าวได้ท าการตลาดและศึกษาแนวโน้มของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาแล้วก่อนด าเนินกิจการนั้นๆ 

 การค้าชายแดน เป็นพ้ืนที่ส าหรับส่งเสริมสินค้าภายในประเทศออกไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม โดยส่งออกสินค้า อุปโภค บริโภค เป็นหลัก และได้น าเข้า
สินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ไม่แปรรูป และผงธูป เป็นต้น ซึ่งเป็นการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ใน
สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองบึงกาฬ ส่วนใหญ่เป็นเป็นย่านพาณิชยกรรมหลัก ซึ่งตอบสนองการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ณ จุดผ่านแดนบึงกาฬ โดยภาพรวมลักษณะเศรษฐกิจการค้าชายแดนก็
ส่งผลถึงบทบาทของเศรษฐกิจการค้าภายในชุมชนเป็นอย่างด ี

 การน าเข้า – ส่งออก สินค้า ที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากการส่งสินค้าผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ จะเห็นได้จาก 
ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา มีสินค้าส่งออกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภค บริโภค รถยนต์เก่าใช้แล้ว และ
อะไหล่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
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ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีมูลค่าการค้ารวม ๕,๘๙.๑๗ ล้านบาท มูลค่าการส่งออก ๔,๙๙๒.๕๑ ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 
๑๙๖.๖๖ ล้านบาท สินค้าส่งออกท่ีส าคัญได้แก่ เครื่องดื่มกระทิงแดง เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ ามันเครื่อง น้ ามันดีเซลหมุน
เร็ว ผงชูรส รถบรรทุกเก่าใช้แล้วพร้อมอุปกรณ์ ปูนซีเมนต์และของเบ็ดเตล็ด สินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป 
รถยนต์นั่งใหม่พร้อมพวงมาลัยซ้ายพร้อมอุปกรณ์ไม้อัด 

 อุตสาหกรรม ที่มีบทบาทในพ้ืนที่ คือ อุสาหกรรมการแปรรูปยางพารา ปัจจุบันมี ๓ โรงงาน ได้แก่ บริษัท
ไทยรับเบอร์ ลาเท็คกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จ ากัด (มหาชน) และบริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ 
จ ากัด ส่วนอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ 

 กำรเงินและธนำคำร 

 การคลังส่วนท้องถิ่น โดยทั้ง ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการคลังอยู่ในฐานะดี เพราะสามารถ
บริหารงบประมาณให้มีรายรับมากกว่ารายจ่าย ในการที่ท้องถิ่นจะจัดท าโครงการขนาดใหญ่ในเรื่องของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หากอาศัยรายได้ของท้องถิ่นซึ่งอยู่ในหมวดรายได้ทั่วไปอาจไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาล ทั้งในงบอุดหนุนทั่วไปและงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 การธนาคาร ในเขตผังเมืองรวมเมืองงบึงกาฬ มีธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ๒ สาขา ธนาคาร
กสิกรไทย ๑ สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ ๑ สาขา ธนาคารกรุงเทพ ๒ สาขาธนาคารออมสิน ๑ สาขา ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ ๑ สาขา 

ลักษณะทำงสังคม 

 จังหวัดบึงกาฬมีลักษณะทางสังคมแบบสังคมชนบท ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ชาวภู
ไทย ชาวไทยญ้อ ชาวลาวพวน นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการย้ายถิ่นฐานจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม โดยเข้ามาแบบเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติและการแต่งงานออกเรือน มี
ลักษณะสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยแบบเครือญาติ มีประเพณีที่ยึดถือกันมายาวนาน คือ งานแห่เทียนพรรษา ใน
เทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีแข่งเรือยาว การนับถือศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่คือ
ศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน เป็นวัดพุทธ ๔๐ แห่ง และโบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง 

  สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

 สาธารณูปโภค ประกอบด้วย การไฟฟ้า การประปา การสื่อสารและการโทรคมนาคม การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การระบายน้ าและการก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะ เป็นต้น  

  ๑. การฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ มีสถานีควบคุมไฟฟ้า ๑ สถานี จ านวนไฟฟ้าที่จ่ายทั้งหมด
เฉลี่ยเดือนละ ๔,๕๕๐ กิโลวัตต์/ชั่วโมง ซึ่งมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  ๒. การประปา เขตผังเมืองโดยรวมเมืองบึงกาฬทุกต าบล มีน้ าประปาใช้โดยมีแหล่งน้ าดิบ
น้ าประปาแตกต่างกันไป ได้แก่ เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบึงกาฬและองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬใช้น้ าประปาที่
ผลิตจากน้ าผิวดินโดยสูบจากแม่น้ าโขง เป็นโรงผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคบึงกาฬ มีเพียงบ้านท่า
ไคร้และบ้านท่าโพธิ์ที่ใช้น้ าประหมู่บ้าน เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ทั้งหมดใช้น้ าประปาจากแหล่งน้ าดิบ น้ าบาดาล และ
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ มีน้ าประปาใช้ ๒ รูปแบบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้น้ าประปาหมู่บ้านที่
ผลิตจากน้ าดิบน้ าบาดาล และน้ าประปาที่ผลิตจากแหล่งน้ าดิบจากน้ าผิวดิน คือ อ่างเก็บน้ านางอ่าง มีปัญหาน้ า
ขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งเป็นต้น 

  ๓. การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสื่อสารในจังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนชุมสายทั้งหมด ๕ ชุมสาย 
ปัจจุบันถือว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนนิยมใช้การติดต่อสื่อสาร
แบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นเครือข่ายของเอกชนเป็นหลัก 
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  ๔. ไปรษณีย์ ในพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬมีบริการไปรษณีย์ จ านวน ๓ แห่ง ที่ท าการ
ไปรษณีย์จังหวัดบึงกาฬ ๑ แห่ง และที่ท าการย่อยในแต่ละต าบลจ านวน ๒ ต าบล จึงถือว่าการบริการไปรษณีย์ใน
จังหวัดบึงกาฬมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน 

  ๕. ระบบการจัดการขยะ ซึ่งในปัจจุบันการจัดการขยะในเขตผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬยังไม่มี
ระบบจัดการขยะ มีเพียงระบบการจัดเก็บ โดยทั้งนี้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
ก าลังด าเนินการของบประมาณสนับสนุน ระบบก าจัดขยะแบบฝังกลบ (Sanitary landfill) ไปยังส านักงาน
กองทุนสิ่งแวดล้อม ในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในช่วงพิจารณา
สนับสนุน 

  ๖. การบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานที่ให้บริการบรรเทาสาธารณภัยจ านวน ๔ แห่ง มี
รถดับเพลิงจ านวน ๔ คัน พ้ืนที่ให้บริการด้านการดับเพลิงเน้นให้ความปลอดภัยกับบริเวณชุมชนเป็นหลัก เมื่ อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการกับจ านวนประชากร จึงถือว่าเพียงพอ 

  ๗. ระบบการจัดการน้ าเสียและการระบายน้ า ในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬยังไม่มีระบบ
การก าจัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน ยังเป็นระบบระบายน้ ารวมทั้งน้ าทิ้งครัวเรือนและน้ าฝน โดยมีท่อระบายน้ าออกสู่
น้ าโขงเป็นหลัก ส่วนในชุมชนที่ยังไม่หนาแน่นและยังมีความเป็นชนบทสูง ส่วนใหญ่ยังไม่มีท่อระบายน้ า มีการ
ระบายน้ าช้า ส่งผลให้มีน้ าเอ่อท่วมพื้นท่ีเกษตรในฤดูน้ าหลาก 

 กำรสำธำรณูปกำร เป็นการบริการสาธารณะที่ภาครัฐต้องจัดให้มีความเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ต้องพิจารณาถึงที่ตั้ง ขนาดและการกระจายตัว รัศมีการให้บริการ มี
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

  ๑. สถาบันการศึกษา มีทั้งหมด ๒๐ แห่ง ระดับอุดมศึกษา ๑ แห่ง ระดับอนุปริญญา ๒ แห่ง 
ระดับมัธยมศึกษา ๗ แห่ง และระดับประถมศึกษา ๑๒ แห่ง  

  ๒. การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๑๒๐ เตียง  จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสมบูรณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วิศิษฐ์ ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการให้บริการในรัศมีภายในเขตผังเมืองรวมบึงกาฬ 

  ๓. สถานีต ารวจ มีสถานีต ารวจที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ 
จ านวน ๑ แห่ง คือ สถานีต ารวจภูธรบึงกาฬ 

  ๔. ตลาด มีตลาดสดเทศบาล ๑ แห่ง นอกจากนั้นเป็นตลาดสดที่เกิดขึ้นในชุมชนมีลักษณะเป็น
ตลาดนัด ในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสมบูรณ์และต าบลวิศิษฐ์  

  ๕. โรงฆ่าสัตว์ ในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ มีจ านวน ๑ แห่ง เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐานในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ 

  ๖. สถาบันศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๐ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๑๐ มีวัด ๓๘ 
แห่ง และโบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง 

  ๗. ด่านศุลกากร ที่รองรับการเดินทางระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งด้านการขนส่งสินค้าและการ
ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในพื้นท่ี บ้านพันล า เขตเทศบาลต าบลวิศิษฐ์ 

  ๘. สวนสาธารณะ มี ๒ แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะริมหนองบึงกาฬ ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงกาฬ และบริเวณสวนสุขภาพส าหรับออกก าลังกายบริเวณริมถนนเลียบแม่น้ าโขง หน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงกาฬ แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าสวนสุขภาพยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น 
ในชุมชนเมืองบึงกาฬยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่ในการบริการระดับเมือง 
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กำรท่องเที่ยวและกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยว 

 ๑. แหล่งท่องเที่ยวหลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าไคร้ หมู่๕ ต าบลบึงกาฬ เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นที่สักการะและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบึงกาฬ 

 ๒. ศาลเจ้าแม่สองนาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบึงกาฬ บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ 

 ๓. แหล่งท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  มีสถานที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่ส าคัญ
หลายแห่ง แต่ที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเขตชุ่มน้ าระดับประเทศ คือ หนองกุดทิง 

 ๔. การพักผ่อนริมแม่น้ าโขง บริเวณถนนเลียบโขงในเขตเทศบาลต าบลบึงกาฬ มีร้านอาหารบริการแก่
นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปในชุมชน ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพริมแม่น้ าของประเทศ เมืองปากซัน สปป.ลาวได้ดี 

 ๕. การบริการด้านโรงแรมที่พัก มีที่พักที่ให้บริการที่ได้มาตรฐานหลายแห่ง ได้แก่ โรงแรมเดอะวัน โฮเทล 
โรงแรมส าราญ โรงแรมแม่น้ า โรงแรมทรายเงิน รีสอร์ท โรงแรมเวียงฟ้า เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีที่พักประเภท 
รีสอร์ทกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ นอกตัวเมือง แต่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกัน
มากขึ้น และยังขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการบริการสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ถนนที่
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านค้าท่ีบริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

3.2.3  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม และศักยภำพกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรงำนส่วนจังหวัดบึงกำฬ  
 โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอกจากการ
ประชุมคณะท างานยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์  2559   มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

  1. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
  2. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสภาพเศรษฐกิจดี มียางพาราเป็นฐานเดิมเป็นส าคัญ เป็นแหล่งวัตถุดิบใน
การผลิตอุตสาหกรรมจากยางพารามีโรงงานแปรรูปยางพารา 5 แห่ง รองรับการผลิต การแปรรูป การส่งออก 
  3. บึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงพุทธสถานตามบริบทลุ่มน้ าโขง สามารถเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยวกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
  4. บึงกาฬมีศักยภาพด้านการลงทุนเพราะอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน  เป็นเมืองที่
ติดชายแดน มีด่านสากล อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
และจีนตอนใต้ มีระยะทางไม่ไกลมาก ลดต้นทุนการขนส่ง ในการส่งเสริมการส่งออกตามเส้นทางในเขต สปป.ลาว
  5. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสังคมเอ้ืออาทร มีสังคมแบบดั้งเดิม 
  6. บึงกาฬมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเพราะระยะทางลดลง
  7. บึงกาฬมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณีตามเชื้อสาย 
  8. บึงกาฬมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  9. เป็นเมืองที่มีพระอริยะสงฆ์ท่ีประชาชนให้ความเลื่อมใสและศรัทธา 
  10. เป็นเมืองที่มีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่หายาก 
  11. พ้ืนที่ตั้งในลุ่มน้ าโขง เป็นแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเพ่ือการเกษตร และอุปโภค  
                         บริโภค อุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
  12.  บึงกาฬเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

13.  มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก 2 แห่ง คือ  บึงโขงหลง และหนองกุดทิง   
14.  เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการจ้างงาน 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การคมนาคมอยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบขนส่งคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดข้างเคียงและ
ภายในจังหวัดยังไม่มีความสะดวก  ถนนแคบ  ความปลอดภัยทางถนน และระบบขนส่ง
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 
2.  เอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของเกษตรกรยังไม่ครอบคลุม (โฉนดที่ดิน น.ส. 3 เอกสารสิทธิ์

นอกเหนือจาก ส.ป.ก. 4-01) 
3.  ขาดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (น้ ายางพาราบนถนน, น้ าเสีย, กลิ่นเหม็นและ

มลพิษจากโรงงานยางพารา) 
4.  มีความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของเกษตรกร 
5.  ปัญหาการควบคุม  ป้องกันโรค  ยังไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพ 
6.  มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬเพ่ิมมากขึ้น 
7.  เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
8.  ท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ 
9.  สภาพดินมีความเสื่อมโทรมเพราะมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก อีกท้ังยังท าให้ต้นทุนทางการ   

 ผลิตสูง และมีผลต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งสุขอนามัย 
10.  มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
11.  ขาดสนามกีฬากลางที่ได้มาตรฐาน 
12.  มีสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งยั่วยุท าให้เกิดปัญหาทางสังคมจ านวนมาก 
13.  โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง และขาดระบบบริหารจัดการด้าน 

 ผังเมือง 
14.  ระบบชลประทานไม่เพียงพอ และขาดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
15.  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการบริหารราชการของประเทศ 

ระยะทาง 751 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลานาน ไม่จูงใจในการลงทุนและการท่องเที่ยว 
16.  การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านยังใช้แพขนานยนต์ ล่าช้าไม่สะดวก 
17.  ความไม่พร้อมของประชาชน องค์กรภาคราชการ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่ตอบสนอง

การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  และความเข้มแข็งขององค์กร 
18.  ขาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
19.  การบุกรุกที่สาธารณะ 
20.  ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ 
21.  มีกิจการดูดทรายตามแนวชายฝั่งแม่น้ าโขงท าให้ตลิ่งทรุดตัว เนื่องจากขาดการควบคุมดูแล 
22.  สินค้าอุปโภค - บริโภค มีราคาแพงยังขาดการควบคุมราคาสินค้า ท าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างผู้มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมถึงราคาค่า
ที่ดินที่สูง      

โอกำส (Opportunity)  
1.  มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว

ของจังหวัด 
2.  การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
3.  การท าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นที่รองรับการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และ

การจ้างงาน 
4.  ความก้าวหน้าทาง  IT 
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5.  ประเทศเพ่ือนบ้านมีบริบททางสังคม  วัฒนธรรม  และภาษาที่ใกล้เคียงกัน  ท าให้สะดวกใน
การสื่อสาร 

6.  นโยบายของรัฐบาล จัดสรรงบประมาณลงสู่เศรษฐกิจรากฐานผ่านโครงการต่างๆ เพิ่มก าลัง
ซื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดสินค้าใหญ่ข้ึน และการซื้อขายมากข้ึน 
8.  ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตลาดโลก 

9.  มีพฤติกรรมนิยมบริโภคสินค้าไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

10. มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการศึกษา  สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในการพัฒนา
ด้านการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

11. บึงกาฬมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว) 

   
ภัยคุกคำม  (Threats) 

1. ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นพ้ืนทีต่ิดแนวชายแดนที่ยาวมาก จึงเป็นจุด
น าเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

2. สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพืชเศรษฐกิจเสียหาย 
3. กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ 
4. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสินค้าใน

กลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสามโดยเฉพาะจีน ที่มีต้นทุนต่ ากว่าจะแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดสินค้าไทยมากขึ้น 

5. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
6. การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย 
7.  วิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค และประเทศ 
8.  ปัญหาสุขภาวะ (โรคติดต่อ)  
9.  การเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานจากต่างประเทศ 
 

 3.2.4 ผลกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร (Integation) ในเชิงพื้นที่และกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่
ควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำระดับอ ำเภอ  จังหวัด  และประเทศ 
 ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำรขยำยตัวชุมชนเมือง 
  มีส่วนราชการเพ่ิมข้ึนในพื้นที่จ านวนมากอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความ
ต้องการอาคารที่พักอาศัย  อาหาร  เครื่องอุปโภค – บริโภค ร้านค้าบริการต่างๆ 
  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
  บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน  วางแผนแก้ปัญหาด าเนินการ
รอบด้านโดยเร่งด่วนให้ทันกับสภาวการณ์ วางระเบียบผังเมืองรวม  การก่อสร้างและก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 
 
 ด้ำนกำรคมนำคม 
  การขนส่งสินค้าและการสัญจรมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  ถนนคับแคบ  ช่วงเทศกาลท าให้รถติดขัด 
รวมทั้งถนนที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ หรือต่างอ าเภอ เนื่องจากถนนยังเป็น  2  ช่องจราจร  
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  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
  จัดระบบจราจรในเขตชุมชนโดยเร่งด่วน อาทิ  โครงการถนนสีขาวเสริมสร้างเสริมสร้างจิตส านึก
ด้านวินัยจราจร  จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โครงการถนน  4  ช่องจราจร  จากจังหวัดบึงกาฬไปจังหวัด
ใกล้เคียง  และจากจังหวัดบึงกาฬไปทุกอ าเภอในเขตพ้ืนที่   
 ด้ำนกำรเกษตร 
  จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่การเกษตร  จ านวน  1,536,651  ไร่  โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพารา  
จ านวน  676,910  ไร่   
  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
  ส่งเสริมภาคเทคโนโลยี  องค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร  สนับสนุนการรวมกลุ่มสหกรณ์ 
สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการผลิต  ซื้อ – ขาย  ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  รวมทั้งจัดหาตลาดกลางสินค้าการเกษตร/แปรรูปสินค้าการเกษตร/เชื่อมโยงสินค้าการเกษตรกับภูมิภาค
อ่ืน  และขยายช่องทางสินค้าเกษตรสู่สากล 
 ด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน  และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
  จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ระยะทาง  120  กิโลเมตร  มีปริมาณการซื้อ – ขาย  ยังไม่สูงนัก  เพราการติดต่อค้าขายและคมนาคมติดต่อ
ระหว่าง  2  ประเทศ  ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ าโขง 
  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่น  ไทย – ลาว เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคเอกชน  2  ประเทศ  โดยการเปิดเวทีเจรจาพบปะ  แลกเปลี่ยน  ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ  โครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ข้ามแม่น้ าโขงบึงกาฬ – ปากซัน  ขณะนี้บรรลุความเห็นชอบการก่อสร้าง
ร่วมกันแล้ว  อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบระดับรัฐบาล  ตลอดจนโครงการสนามบินบึงกาฬ  
เพ่ือขยายการค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
  ลักษณะภูมิประเทศและธรรมชาติ  เหมาะกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลกอยู่
ในจังหวัด  2  แห่ง  และมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงรู้จักแพร่หลาย  หลายแห่งในพ้ืนที่ 
  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว  จัดระบบเข้าถึง
อ านวยความสะดวกและรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานและลดต้นทุนการผลิต 

เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร 
สถาบันเครือข่าย ของเกษตรกร ให้

เข้มแข็ง 

การพัฒนาและน าระบบฐานข้อมูล
ทางเกษตร ไปวางแผนการผลิต 

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้
เพียงพอต่อการบริโภคและได้

มาตรฐานตามความต้องการตลาด 

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ
เช่ือมโยงตลาด 

แนวทาง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ 
อบจ. บึงกาฬ   

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

การพัฒนาด้านการค้า  การ
ลงทุน  การท่องเท่ียวและกีฬา 

แนวทาง 

เป้าประสงค์  เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

คน  ครอบครัวและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

การค้า การลงทุน
การท่องเท่ียว และ
กีฬา มีศักยภาพ 

การพัฒนางาน
ด้านการ

คมนาคมและ
การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนา
งานด้านการ

ส่งเสริม
อาชีพ 

การพัฒนา
งานด้าน
สวัสดิการ

สังคม 

การพัฒนางาน
ด้านการค้า และ

การลงทุน 

การพัฒนางาน
ด้านการ
ส่งเสริม

การเกษตร 

การพัฒนา
งานด้านการ 
ท่องเที่ยว 

การพัฒนางาน
ด้านการกีฬา 

ผลผลิต/
โครงการ ผลผลติ/

โครงการ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

แบบ ยท. 01 

การพัฒนา
งานด้าน

สาธารณูปโภค
และ

สาธารณูปการ 

การพัฒนา
งานด้าน
ผังเมือง 

การ
พัฒนา

งานด้าน
การศึกษา 

การพัฒนา
ด้าน

สาธารณสขุ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถการค้าและการลงทุน 

แนวทาง พัฒนาปัจจยัการค้า  
การลงทุนชายแดน 

พัฒนาระบบบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวก

การค้าชายแดน 

พัฒนาความพร้อมและสร้างขีด
ความสามารถของบุคลากรและ

ผู้ประกอบการ 

สร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

พัฒนาด้านการตลาด
และช่องทางจัดจ าหน่าย 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ 
อบจ. บึงกาฬ   

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านการค้า  
การลงทุน  การ

ท่องเที่ยว  และกีฬา 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

การส่งเสริมและพัฒนาการเข้า
สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์  
เส้นทางการคมนาคมที่

ได้มาตรฐาน 
การค้า การลงทุน
การท่องเท่ียว และ
กีฬา มีศักยภาพ 

ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุขได้มาตรฐาน
ประชาชนเข้าถึง มกีาร

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการที่ดี
ได้มาตรฐาน 

แนวทาง การพัฒนางาน
ด้านการ

คมนาคมและ
การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนางาน
ด้าน

สาธารณูปโภค
และ

สาธารณูปการ 

การ
พัฒนา

งานด้าน
การผัง
เมือง 

การพัฒนา
งานด้าน
การค้า 
และการ
ลงทุน 

การพัฒนางาน
ด้านการ 
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ 

สมรรถนะ 
บุคลากรท้องถิ่นให้

สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตได้ 

การพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

และนวัตกรรม
ในการท างาน 

โดยใช้
เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

การพัฒนางาน
ด้านอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี
และวัฒนธรรม 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

แบบ ยท. 01 

การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การค้า การลงทุน
การท่องเท่ียว และ
กีฬา มีศักยภาพ 

คน  ครอบครัว  
และชุมชนเข้มแข็ง 

การพัฒนา
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ด้านการ

ส่งเสริมและ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

ผลผลติ/
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ยืน 

แนวทาง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และสิ่ง

อ านวยความสะดวก 

การบริหาร
จัดการด้านการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

การ
ประชาสัมพันธ์

ตลาดการ
ท่องเที่ยว 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การใช้ประโยชนอ์ยา่ง

ยั่งยืน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งบูรณาการ 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อบจ. บึงกาฬ   

เป้าประสงค์  

แนวทาง 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านการค้า  
การลงทุน   การ

ท่องเที่ยว  และกีฬา 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

การค้า  การลงทุน 
การท่องเท่ียว และ
กีฬา มีศักยภาพ 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมี

ความยั่งยืน 

การพัฒนา
งานด้าน

การค้า และ
การลงทุน 

การพัฒนาด้าน
การคมนาคม

การขนส่ง และ
ระบบ 

โลจิสติกส ์

การพัฒนางาน
ด้าน

สาธารณูปโภค
และด้าน

สาธารณูปการ 

การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

การ
พัฒนา

งานด้าน
การผัง
เมือง 

การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การแก้ไข
ปัญหา

มลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการ
บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การ
คุ้มครอง
ดูแลรักษา 
ดินน้ า และ

ป่า 

ผลผลิต/
โครงการ ผลผลติ/

โครงการ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

แบบ ยท. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความสงบ ความ

มั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

แนวทาง การพัฒนาคน 
บึงกาฬสู่สังคม

คุณภาพ 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน 

การสร้างความ
มั่นคงของ

เศรษฐกิจ สังคม 

บริหารจัดการ 
พื้นที่ชายแดน 

สร้างความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ความมั่นคงชายแดน 

การพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและ
คนในพื้นที่ชายแดน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อบจ. บึงกาฬ   

 

เป้าประสงค์  

แนวทาง 

การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน 
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

การพัฒนาด้านการค้า  
การลงทุน  

การท่องเท่ียว  และกีฬา 

การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน 

คน  ครอบครัวและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

การค้า  การลงทุน 
การท่องเท่ียว และ

กีฬามีศักยภาพ 

การพัฒนา
งานด้านการ

ส่งเสริม
อาชีพ 

การพัฒนาด้าน
การคมนาคม
และการขนส่ง 

และระบบ 
โลจิสติกส ์

การพัฒนางาน
ด้าน

สาธารณูปโภค
และด้าน

สาธารณูปการ 

พัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

การ
พัฒนา

งานด้าน
การผัง
เมือง 

การ
พัฒนา
ด้าน

การค้า 
การลงทุน 

พัฒนา
งานด้าน

การ
สาธารณ

สุข 

พัฒนา
งาน
ด้าน
การ 

ศึกษา 

พัฒนางานด้าน
การปรับ

สภาพแวดล้อม
และปรับปรุง

ภูมิทัศน์ 

พัฒนาด้าน
การจัด
ระเบียบ

ชุมชนและ
สังคม 

ผลผลิต/
โครงการ ผลผลติ/

โครงการ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

การพัฒนา
งานด้าน
สวัสดิการ

สังคม 

พัฒนางาน
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การ
ป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แบบ ยท. 01 

คน  ครอบครัวและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

การค้า  การลงทุน 
การท่องเท่ียว และ

กีฬามีศักยภาพ 

การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ประสานงาน
อาสาสมัคร 

สอดส่องดูแล
ความผิดปกติของ

ชุมชน 

การ
ป้องกัน
และ

ควบคุม
แก้ไข

ปัญหายา
เสพติด 
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พันธกิจ 
ที่ 2 

พันธกิจ 
ที่ 3 

พันธกิจ 
ที่ 4 

 

พันธกิจ 
ที่ 5 

 

พันธกิจ 
ที่ 6 

 

พันธกิจ 
ที่ 7 

 

พันธกิจ 
ที่ 8 

 

พันธกิจ 
ที่ 9 

 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่2 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่3 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่4 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่5 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่6 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่7 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่2 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 6 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่7 
 

พันธกิจ 
ที่ 10 

 

วสิยัทศัน ์

เป้า 
ประสงค ์

ที ่8 
 

“ เมืองน่าอยู่  อย่างย่ังยืน ” 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่9 
 

เป้า 
ประสงค ์
ที ่10 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 8 
 

พันธกิจ 
ที่ 1 

เป้า 
ประสงค ์

ที ่1 

พนัธกิจ 

เป้า 
ประสงค ์

ยทุธศาสตร์ 

แนวทาง 
การพฒันา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ยท. 02 
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บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1)  พันธกิจที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

     พันธกิจที่  8  เพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมือง  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  

2)  เป้าประสงค์  1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

    2.  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

-  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของ
จังหวัด 

จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของการด าเนินงานตามผังเมืองที่เพ่ิมข้ึน 

 

 3)  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี 1 แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
แนวทางท่ี 3 แนวทางการพัฒนางานด้านผังเมือง 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณูปโภคและ
ด้านสาธารณูปการ 
- แนวทางการพัฒนางานด้านผังเมือง 
 

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
 
- จ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
 
- ร้อยละของความส าเร็จในการวางผังเมือง 
 

 4)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  กองช่าง  

 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

       ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

         ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

    ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
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4.1.2  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) พันธกิจที่  2   - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึง

ตัวเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจที่  4   - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) เป้าประสงค์ที่  1  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 
     เป้าประสงค์ที่  2  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง  มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 

-  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐาน
ประชาชนเข้าถึง มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  จ านวนชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
-  ร้อยละของความส าเร็จด้านการศึกษา  สาธารณสุข
และการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 3)  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
  แนวทางท่ี  2  แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
  แนวทางท่ี  3  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางท่ี  4  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  แนวทางท่ี  5  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 

 
 4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  ส านักปลัด  / กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

                 ยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความมั่นคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
- แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
 
- แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
 
- แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 

- ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
- ร้อยละของประชากรที่ได้รับการบริการด้าน
สวัสดิการสังคม 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ในจังหวัดบึงกาฬ 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
- ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
-  ร้อยละของรายได้ทางการเกษตรทีเ่พ่ิมขึ้น 
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 4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1)  พันธกิจที ่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง
ได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
 2)  เป้าประสงค์  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง -  จ านวนชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
 3)  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  แนวทางการส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  แนวทางท่ี  2  การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  แนวทางท่ี  3  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางท่ี  4  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประสานอาสาสมัคร สอดส่องดูแลความ
ผิดปกติของชุมชน       
  แนวทางท่ี  5  ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
- แนวทางการส่งเสริมงานด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
- การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
- ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประสาน
อาสาสมัคร สอดส่องดูแลความผิดปกติของชุมชน  
- ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

- จ านวนชุมชนที่มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
- ร้อยละของประชากรที่อ านวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชน 
- ประเทศชาติ ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
- ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการประสานงานด้านความ
มั่นคง 
- ร้อยละ ของหมู่บ้าน เข้มแข็งและเอาชนะยาเสพติด 

 

 4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด / กองช่าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 5)  ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  รักษาความสงบ  ความมั่นคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
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 4.1.4  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 
 
 1)  พันธกิจที่  9  ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 
 
 2)  เป้าประสงค์  การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มี
ศักยภาพ 
 

-  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 

 3)  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  แนวทางการพัฒนางานด้านการค้า  และการลงทุน 

แนวทางท่ี  2  แนวทางการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี  3  แนวทางการพัฒนางานด้านการกีฬา 

  

 4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด / กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม / กองคลัง / กองช่าง    

 

 5)  ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

    ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

 

 

 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการค้า  และการลงทุน 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการกีฬา 

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งเงินทุน 
- จ านวนบุคลากรการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
- จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ         
การท่องเที่ยว 
- จ านวนสถานที่ เพ่ิมมากข้ึน 
- จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
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 4.1.5  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
 1)  พันธกิจที่  6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 2)  เป้าประสงค์ : การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความยั่งยืน 
 

-  จ านวนชุมชนที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เพ่ิมข้ึน 

  
 3)  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  แนวทางท่ี  2  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี  3  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี  4  แนวทางการคุ้มครองดูแลรักษา  ดิน  น้ า  และป่า 
 

 
 4)  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
  กองช่าง / ส านักปลัด  
  
 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

       ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

     
 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

- การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการคุ้มครองดูแลรักษา  ดิน  น้ า  และป่า 

- ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน 
- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
- ร้อยละของประชากรที่มีส่วนร่วม ในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนที่มีการดูแลรักษาดิน  น้ า  
และป่า 
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 4.1.6  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 1)  พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 
 2)  เป้าประสงค์  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง   มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐาน 
ประชาชนเข้าถึง  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-  จ านวนประชากรที่ได้รับการพัฒนาการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 3)  แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  แนวทางการพัฒนางานด้านส่งเสริมการสืบทอด   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี  2  การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี  3  การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ในพ้ืนที่ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนางานด้านส่งเสริมการสืบทอด   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม 
- ก าร พั ฒ นางาน ด้ านการอนุ รั กษ์  ท านุ บ ารุ ง
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ในพ้ืนที่ 

- จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมข้ึน 
 
- จ านวนประชากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
- จ านวนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ได้รับการพัฒนา
ในชุมชน 

 4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม / ส านักปลัด 

 5)  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

     

 

 

 

 

 4.1.7  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
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  1)  พันธกิจที่  3  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

       พันธกิจที่  5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

       พันธกิจที่  7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงิน  การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจ
จากรัฐบาล   
 
  2)  เป้าประสงค์  :  1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
        2.  การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
        3.  ระบบการบริหารการเงิน การคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
วางแผนพัฒนา 
-  การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 

-  ระบบการบริหารการเงิน การคลังที่ได้มาตรฐาน  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
 
-  จ านวนหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
-  จ านวนหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานด้าน
การเงิน การคลัง 

  
3)  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ  สมรรถนะ  บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการ 
          เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
 แนวทางท่ี  2  แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ 
          ทันสมัย 
 แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  4  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 แนวทางท่ี  5  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการที่ทันสมัย อย่างครบวงจร 
 แนวทางท่ี  6  แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  ใน 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะ 1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิม
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บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคตได้ 
2. แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน 
การคลัง และงบประมาณ 
5. แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการ
ที่ทันสมัย อย่างครบวงจร 
6. แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมการบริหารจัดการ
บ้ า น เมื อ งที่ ดี  (Good Governance) ใน อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

มากขึ้น 
 
2. ร้อยละของความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างาน 
 
4. ร้อยละของความส าเร็จ ในการบริหารการเงิน   
การคลัง และงบประมาณ 
5. จ านวนองค์กรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 
 
6. จ านวนท้องถิ่นที่ ได้รับการส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 
 

 

 4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด / กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม / กองแผนและงบประมาณ / กองคลัง / 
กองพัสดุและทรัพย์สิน / กองกิจการสภา / กองช่าง / หน่วยตรวจสอบภายใน และกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่สังกัด   

 

 5)  ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

     

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8  ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเวียน 
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  1)  พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  2)  เป้าประสงค์  :  ท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
-  ท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

-  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

  
3)  แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางท่ี  1  แนวทางการพัฒนางานด้านการปรับสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 แนวทางท่ี  2  แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางท่ี  4  แนวทางการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการปรับสภาพแวดล้อม
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 
- แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
- แนวทางการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

- จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม 
-  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนา 

 

 4)  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัด / กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม / กองช่าง / กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 5)  ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

    ยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
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4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 

ยท.  1  
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ผลิตสินค้า
การเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

 ยท.  2  
พัฒนาขีด
ความสามารถ
การค้าและ
การลงทุน 

ยท.  3  
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ   
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
ยั่งยืน 

ยท.  4  รักษา
ความสงบ  
ความมั่นคง  
และพัฒนาคน
สู่สังคม
คุณภาพ 

 

ยท. 1  
การพัฒนา

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยท. 1  
การพัฒนา

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

พันธกิจที่ 1   
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง  
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน  มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับ
การขยายตวัของเมือง
ในอนาคตและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่  8  เพิ่ม
ศักยภาพของผังเมือง
ให้เป็นเครื่องมือชี้น า
และสนับสนุนการ
พัฒนาเมือง  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยไม่
ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรืออุปสรรค
ต่อการพัฒนาดา้น 
อื่น ๆ 

 

เป้าประสงค ์

1.เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

2. การพัฒนา
เมืองที่มีคุณภาพ 
ตามผังเมืองของ
จังหวัด 

 

ตัวชี้วัด 
1.จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของ
การด าเนินงาน
ตามผังเมืองที่
เพิ่มขึ้น 

    1. แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการคมนาคมและการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส ์
 
2. แนวทางการพัฒนางาน
ด้านสาธารณูปโภคและ
ด้านสาธารณูปการ 
 
3. แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการผังเมือง 
 
 
 
 

- จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
- จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
- ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
วางผังเมือง 
 
 
 

  กองช่าง  
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   ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ยท.  1  
ส่งเสริมและ
พฒันาการ
ผลิตสินค้า
การเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

 

ยท.  4  รกัษา
ความสงบ  
ความมั่นคง  
และพัฒนาคน
สู่สังคม
คุณภาพ 

 

ยท. 2  
การพัฒนา

ด้าน
การเกษตร
และการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ยท. 2  
การพัฒนา

ด้าน
การเกษตร
และการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

พันธกิจที่  2   - 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคน 
ครอบครวั และชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตัวเองได้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจที่  4   - 
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาและ
สาธารณะสุข
ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  
อันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค ์
ที่  1  คน  
ครอบครัว  และ
ชุมชนเข้มแข็ง 
 
เป้าประสงค์ที่  
2  ระบบ
การศึกษาและ
สาธารณสุขได้
มาตรฐาน
ประชาชนเข้าถึง  
มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
ตัวชี้วัด 
-  จ านวนชุมชน
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น 

-  ร้อยละของ
ความส าเร็จด้าน
การศึกษา  
สาธารณสุขและ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

    1.แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 
2. แนวทางการพัฒนางาน
ด้านสวัสดิการสังคม 
 
 
3. แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
4. แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการสาธารณสุข 

 

 

5.แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

- ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
- ร้อยละของ
ประชากรที่ได้รับ
การบริการด้าน
สวัสดิการสังคม 
- ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
การศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ใน
จังหวัดบึงกาฬ 
- จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
- ร้อยละของ
ประชากรที่เข้าถึง
การบริการด้าน
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน 
 
- ร้อยละของรายได้
ทางการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น 

  ส านักปลัด   
 

 
กอง

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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   ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ยท.  4  รกัษา
ความสงบ  
ความมั่นคง  

และพัฒนาคน
สู่สังคม
คุณภาพ 

 

ยท. 3   
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน 

สังคม และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ยท. 3   
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน 

สังคม และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

พันธกิจที่  2   
ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพคน  
ครอบครัว  และ
ชุมชนให้เข้มแข็ง

สามารถพึ่งตนเองได้  
ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เป้าประสงค์  
คน ครอบครัว 
และชุมชน
เข้มแข็ง 

 

ตัวชี้วัด 

-  จ านวนชุมชน
ที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น 

 

    1.แนวทางการส่งเสริม
งานด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
 
2.การส่งเสริมและอ านวย
ความเป็นธรรมแก่
ประชาชน 
 
 
3. ด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
4. ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ประสาน
อาสาสมัคร สอดส่องดูแล
ความผิดปกติของชุมชน 
  
5. ด้านการปอ้งกันและ
ควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

- จ านวนชุมชนที่มี
วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
 
- ร้อยละของ
ประชากรที่อ านวย
ความเป็นธรรมแก่
ประชาชน 
 
- ประเทศชาติ 
ชุมชน สังคม มี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
- ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ประสานงานด้าน
ความมั่นคง 
 
- ร้อยละ ของ
หมู่บ้าน เข้มแข็ง
และเอาชนะยาเสพ
ติด 
 
 

  ส านักปลัด 

 

กองช่าง 
(งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั) 

 

 
  
 
 
 



๙๘ 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ยท.  2  
พัฒนาขีด
ความสามารถ
การค้าและ
การลงทุน 

ยท.  3  
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ   
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
ยั่งยืน 

ยท.  4  รกัษา
ความสงบ  
ความมั่นคง  
และพัฒนาคน
สู่สังคม
คุณภาพ 

 

ยท. 4  การ
พัฒนาด้าน
การค้า  การ
ลงทุน  การ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

ยท. 4  การ
พัฒนาด้าน
การค้า  การ
ลงทุน  การ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

พันธกิจที่  9  
ส่งเสริมและพัฒนา 
การค้า  การลงทุน 
การท่องเท่ียว และ
กีฬา 
  

 

เป้าประสงค์  
การค้า การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
กีฬามีศักยภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของการค้า  การ
ลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 

    - แนวทางการพัฒนาด้าน
การค้า  และการลงทุน 
 
- แนวทางการพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
- แนวทางการพัฒนาด้าน
กีฬา 
 
 
 
 
 
 

 

- จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
แหล่งเงินทุน 
 
- จ านวนบุคลากรการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา 
- จ านวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของความพึง
พอใจในการใช้บริการ         
การท่องเท่ียว 
- จ านวนสถานที ่เพิ่ม
มากขึ้น 
- จ านวนงบประมาณใน
การสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
 
- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
 

  ส านักปลัด 

 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

กองคลัง 

 

กองช่าง 

 

 
 



๙๙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 

ยท.  3  
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ   
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
ยั่งยืน 

 

 

 

ยท. 5  
ยุทธศาสตร์

การ
พัฒนาการ

บริหาร
จัดการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ                        

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยท. 5  
ยุทธศาสตร์

การ
พัฒนาการ

บริหาร
จัดการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ                        

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

พันธกิจที่  6  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

เป้าประสงค์  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมมี
ความยั่งยืน 

 

 

ตัวชี้วัด 

จ านวนชุมชนที่มี
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

    - การพัฒนาด้านอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
- การแก้ไขปัญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
- ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
- แนวทางการคุ้มครอง
ดูแลรักษา  ดิน  น้ า  และ
ป่า 

- ชุมชนมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
 
- ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดีอย่าง
ยั่งยืน 
 
- ร้อยละของประชากร
ที่มีส่วนร่วม ในการ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ชุมชนที่มีการดูแลรักษา
ดิน  น้ า  และป่า 

  กองช่าง 

 

ส านักปลัด 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ยท.  2  
พัฒนาขีด
ความสามารถ
การค้าและ
การลงทุน 

 

ยท. 6   
การพัฒนา
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีต  
ประเพณี

และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยท. 6   
การพัฒนา
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จารีต  
ประเพณี

และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

พันธกิจที่  4  
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข ตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  
ระบบการศึกษา
และสาธารณสุข
ได้มาตรฐาน
ประชาชนเข้าถึง   
มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด 

จ านวนประชากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

 

    - แนวทางการพัฒนางาน
ด้านส่งเสริมการสืบทอด   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 
- การพัฒนางานด้าน
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรม 
 
- การพัฒนางานด้านการ
อนุรักษ์ ท านบุ ารุง
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
ในพื้นที่ 

- จ านวนประชากรที่
ได้รับการส่งเสริม
เพิ่มขึ้น 
 
- จ านวนประชากรที่
ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
- จ านวนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุที่ได้รับการ
พัฒนาในชุมชน 

  กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

 

 ส านักปลัด 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

ยท.  2  
พัฒนาขีด
ความสามารถ
การค้าและ
การลงทุน 

 

ยท. 7   
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร

จัดการที่ดี 

ยท. 7   
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร

จัดการที่ดี 

พันธกิจที่  3  สร้าง
ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี  โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  การ
วางแผนพัฒนา  การ
ตรวจสอบ  เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารและการ
ปกครอง 
พันธกิจที่  5  พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจที่  7  สรา้ง
ความเข้มแข็งดา้น
การเงิน การคลัง  โดย
การปรับปรุง
กระบวนการบรหิาร
การเงิน  การคลังให้
สอดรับกับอ านาจ
หน้าทีแ่ละภารกจิที่มี
อยู่เดิม  และที่ได้รบั
โอนจากการกระจาย
อ านาจจากรัฐบาล   

 

เป้าประสงค์   
1.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการ
วางแผนพัฒนา 
2. การบริหาร
จัดการที่ดีได้
มาตรฐาน 
3. ระบบการ
บริหารการเงิน 
การคลังที่ได้
มาตรฐาน  
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

2. จ านวน
หน่วยงาน
ราชการที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

3. จ านวน
หน่วยงาน
ราชการที่ได้
มาตรฐานด้าน
การเงิน การคลัง 

    - แนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถสมรรถนะ
บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  ใน
อนาคตได้ 
- แนวทางการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการท างาน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
-  แนวทางการพัฒนาระบบ
การติดตาม ประเมินผล
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-  แนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การเงิน การ
คลัง และงบประมาณ 
-  แนวทางการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการที่
ทันสมัย อย่างครบวงจร 
 
- แนวทางการพัฒนาสร้าง
เสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ 

- จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
 
- ร้อยละของ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 
- ร้อยละของความพึง
พอใจในการท างาน 
 
 
- ร้อยละของ
ความส าเร็จ ในการ
บริหารการเงิน   การ
คลัง และงบประมาณ 
- จ านวนองค์กรที่ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
 
- จ านวนท้องถิ่นที่ได้รับ
การส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

  ส านักปลัด /  
กอง

การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม / 

 กองแผน
และ

งบประมาณ 

 / กองคลัง 

 / กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

/ กอง
กิจการสภา  

/ กองช่าง 

/ หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน  

และกอง/
ฝ่ายต่าง ๆ 
ที่สังกัด  

 



๑๐๒ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ใน

เขตจังหวัด 
บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. 

บึงกาฬ 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
60 61 62 63 

ยท.  2  
พัฒนาขีด

ความสามารถ
การค้าและ
การลงทุน 

 

ยท. 4 

รักษาความ
สงบ ความ
มั่นคง และ
พัฒนาคนสู่

สังคมคุณภาพ 

ยท. 8    
การส่งเสริม

และ
พัฒนาการ

เข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยท. 8    
การส่งเสริม

และ
พัฒนาการ

เข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

พันธกิจที่  10   
ส่งเสริมละพฒันาเพือ่
เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

เป้าประสงค์   
ท้องถิ่นมี
ศักยภาพรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 

 

 

 

    - แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการปรับสภาพแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
- แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการจัดระเบยีบชุมชน
และสังคม 
 
 
- แนวทางการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 
- แนวทางการพัฒนางาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ 
 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการจัด
ระเบียบชุมชนและ
สังคม 
 
- จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 
 
 
- จ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
การพัฒนา 

  ส านักปลัด /  
กอง

การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม / 

/ กองช่าง 

และกอง/
ฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  
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4.3  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        
 

กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ส านักปลัด / กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

ส านักปลัด / 
กองช่าง  

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
4 การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา      ส านักปลัด / 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม /กองคลัง/กองช่าง 

5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง / 

ส านักปลัด  

6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด / กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     

ส านักปลดั / กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม /กองแผนและงบประมาณ/ 
กองคลัง / กองพัสดุและทรัพย์สิน / กอง
กิจการสภา / กองช่าง/ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่สังกัด  

 
8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านักปลดั / กองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม / กองช่างและกอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง ในสังกัด อปท.ในเขตจังหวัด
บึงกาฬ 
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4.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พันธกิจ 
ที่ 1 

พันธกิจ 
ที่ 2 

พันธกิจ 
ที่ 3 

 

พันธกิจ 
ที่ 4 

 

พันธกิจ 
ที่ 5 

 

พันธกิจ 
ที่ 6 

 

พันธกิจ 
ที่ 7 

 

พันธกิจ 
ที่ 8 

 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 1 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 2 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 3 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 4 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 5 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที ่1 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

 ที ่2 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 6 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 7 
 

พันธกิจ 
ที่ 9 

 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 7 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 8 
 

เป้า 
ประสงค ์

ที่ 9 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 8 
 

พันธกิจ 
ที่ 10 

 

เป้า 
ประสงค ์
ที่ 10 

 

เมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน 

พันธกิจของ 
อบจ.บึงกาฬ 

เป้า 
ประสงค ์

ยุทธศาสตร์
ของ อบจ. 
บึงกาฬ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
จังหวัดบึงกาฬ 

สังคมมั่นคง  เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน 

ท้องถิ่นนา่อยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน 
วิสยัทศัน์ 

อปท.ในจงัหวดั 

พันธกิจ 
ที่ 1 

พันธกิจ 
ที่ 2 

พันธกิจ 
ที่ 3 

 

พันธกิจ 
ที่ 4 

 

พันธกิจ 
ที่ 5 

 

พันธกิจ 
ที่ 6 

 

พันธกิจ 
ที่ 7 

 

พันธกิจ 
ที่ 8 

 

พันธกิจ 
จังหวัดบึงกาฬ 

เป้า 
ประสงค ์

เป้าประสงค์ 
ที่ 1 

เป้าประสงค์ 
ที ่2 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 3 

 

เป้าประสงค์ 
ที่ 4 

 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนาของ
จังหวัดบึงกาฬ 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่1 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่2 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที3่ 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

ที่4 
 

วิสยัทศัน์ 
อบจ.บึงกาฬ 



๑๐๒ 
 

บทท่ี  5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 5.1.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 
 ก าหนดวิธีการติดตาม  ประเมินผล 
          วิธีที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 

 
           วิธีที่ 2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  3)  หน่วยงานที่บุคคลภายนอกจากด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  4)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมิน           ผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สรุปก าหนด
วิธีการติดตาม  ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จัดประชุมเพ่ือชี้แจง รูปแบบวิธีการ  และขั้นตอนการ
ติดตาม  การรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
 
 5.1.2  การก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

  1)  การก าหนดระยะเวลา  ดังนี้ 

   1.  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 

 2.  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 

 3.  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) 

 4.  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
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  (2)  การก าหนดรูปแบบ  ดังนี้ 

   2.1  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   2.2  แบบที่  3/2  แบบประเมินผลความพึงพอใจ  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

2.3  แบบที่  3/3  แบบประเมินผลความพึงพอใจ  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์   

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. ช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น……………………………………………………………………….. 

2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน…………………………………….… 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี………………… 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบตัิ 
 จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัต ิ
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 



๑๐๔ 
 

 
 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 

2)  การเปลีย่นแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่เลือก  ก่อน 

ด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

 
 



๑๐๕ 
 
 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสดุสิ้นปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ                    (1)  ชาย                           (2)  หญิง 
2. อายุ                    (1)  ต่ ากวา่ 20 ปี                (2)  20-30 ปี                      (3)  31-40 ปี 
                                (4)  41-50 ปี                      (5)  51-60 ปี                      (6)  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา            (1)  ประถมศึกษา                 (2)  มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า            (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                               (4)  ปริญญาตรี                    (5)  สูงกว่าปริญญาตรี                      (6)  อื่น ๆ 
 
4. อาชีพหลัก          (1)  รับราชการ                     (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                   (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
                              (4)  รับจ้าง                          (5)  นักเรียนนักศึกษา                     (6)  เกษตรกร 
                              (7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………… 
 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    



๑๐๖ 
 
 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมลูปลีะ 1 ครั้ง  หลังจากสุดสิ้นปีงบประมาณ 
 

ส่วนยุทธศาสตร…์……………………………………………………………..……………………………………………….. 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ                  (1)  ชาย                             (2)  หญิง 

2. อายุ                 (1)  ต่ ากว่า 20 ปี                   (2)  20-30 ปี                                 (3)  31-40 ปี 

                                (4)  41-50 ปี                         (5)  51-60 ปี                                 (6)  มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา           (1)  ประถมศกึษา                   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า             (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

                                (4)  ปริญญาตรี                      (5)  สูงกว่าปริญญาตรี                       (6)  อื่น ๆ 

4. อาชีพหลัก         (1)  รับราชการ                       (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                    (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                                (4)  รับจ้าง                           (5)  นักเรียนนักศึกษา                      (6)  เกษตรกร 

                                (7)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………… 
 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 

    ด้าน…………………………………………………….    โดยให้คะแนนเตม็  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ  ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 

 

 
 

 

 

 



๑๐๗ 
 

  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนิ นงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
      (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
      (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
      (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 
     (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
     (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
     (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
     (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 
 
   1.2 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
     (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
     (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขัน้ตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่  5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
    

5.1.3.  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  /ชุมชน  ต าบล  และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย 

 1. ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน/ชมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/
หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน 
     -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง
กฎหมาย สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
     -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหา
โอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
      1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่
แห่งคุณค่านี้ เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ
  
      2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) 
เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็น
ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา  กองแผนและงบประมาณ  กองกิจการสภา  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
และ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  เป็นต้น 
 

5.2  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
ประการ ดังนี้  
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5.2.1  ระเบียบ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 
    1) ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ 
    2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบ
วัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้น ๆ 
    3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้อง มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วยระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้อง
บรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร 
บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร 
เป็นอย่างไร ปัญหาของแผนยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 
 
  5.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้สามารถตอบ
ปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือ 
     1.1) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
     1.2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่
จะด าเนินการในรายละเอียดอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมา
ก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพ้ืนที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย   โดยต้อง
ก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
  2)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูล 
จากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการใน
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พ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 

  5.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของ
ข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ  การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
   1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพ
ที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
   2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
  3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม 
ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้น
การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์
ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท 
   3 .1  ก ารสั ง เกตแบ บ มี ส่ วน ร่ วม  (Participant observation) เป็ น วิ ธี ก ารสั ง เกต ที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มีความ
ตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่
เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวน
ย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันทึกอย่างละเอียด 
 
   3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ



๑๑๑ 
 

สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต  
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจ 
 5.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


