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บทนํา 
 
สถานการณ์ปัจจุบันที�เป็นปัญหาและโอกาส 
 นบัแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.  2540  เป็นต้นมา  
ทําให้บทบาท  อํานาจหน้าที)  และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นได้เปลี)ยนแปลง
ไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัให้ความสําคญักับการกระจายอํานาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น  โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน  และความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  
การบริหารงานบคุคล  การเงินและการคลงั  และมีอํานาจหน้าที)ของตนเองโดยเฉพาะ  กล่าวคือ  มิ
เพียงจะมีหน้าที)ให้บริการสาธารณะพื 7นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ)นเท่านั 7น   แต่ยังขยายบทบาท
หน้าที)ออกไป  รวมถึงคณุภาพชีวิตการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถิ)นด้วย  และเป็นองค์กร
ที)เปิดให้ประชาคมท้องถิ)นมีส่วนร่วมในการบริหาร  การตรวจสอบการปฏิบตัิงานองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ)นเพิ)มมากขึ 7น 
 เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นที)มีความใกล้ชิดกับประชาชน   จึงมีความ
จําเป็นในการจดัสรรการใช้ทรัพยากรท้องถิ)นที)มีอยู่อย่างจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  และมีความ
โปร่งใสมากที)สุด  การวางแผน  จึงถือเป็นกลไกสําคญัอนัหนึ)งที)จะนําไปสู่ผลสําเร็จตามความมุ่ง
หมายที)กําหนดไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่  สง่ผลถึงประชาชนอยา่งครอบคลมุและทั)วถึงทั 7งใน
ปัจจบุนัและอนาคต   การดําเนินงานจงึต้องมีการปฏิบตัิตามแผนงาน/โครงการ  ที)กําหนดไว้ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ?ในระยะเวลาที)กําหนด  มีการควบคุมติดตามวัดผลและประเมินผล  โดยการบริหาร
จดัการตามแผนงาน/โครงการ  นั 7น  ซึ)งจะต้องเป็นการบริหารจัดการที)ดีมีความโปร่งใส     และ
พร้อมที)จะให้มีการตรวจสอบโดยหนว่ยงานของรัฐและประชาคม 
 ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลพื %นฐานของเทศบาลตาํบลบึงกาฬ 
 1.กกสภาพทั�วไป    
 จังหวัดบึงกาฬ เป็นจงัหวดัในประเทศไทย จดัตั 7งขึ 7นตาม พระราชบญัญตัิตั 7งจงัหวดับงึ
กาฬ พ.ศ. 2554 อนัมีผลใช้บงัคบัตั 7งแตว่นัที) 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป  โดยแยกอําเภอบงึกาฬ 
อําเภอเซกา อําเภอโซพ่ิสยั อําเภอบุง่คล้า อําเภอบงึโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และ
อําเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจงัหวดัหนองคาย 
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 ใน พ.ศ. 2537 สุเมธ พรมพนัห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม จงัหวดั
หนองคาย เสนอให้จดัตั 7งจงัหวดับงึกาฬขึ 7น โดยกําหนดจะแยกพื 7นที)อําเภอบงึกาฬ อําเภอปากคาด 
อําเภอโซพ่ิสยั อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอบงึโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุง่คล้า ออก
จากจงัหวดัหนองคาย รวมเป็นท้องที)ทั 7งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรประมาณ 
390,000 คน  อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณาว่า ยงัไม่มีแผนที)จะยกฐานะ
อําเภอบงึกาฬขึ 7นเป็นจงัหวดั เพราะการจดัตั 7งจงัหวดัใหม่เป็นการเพิ)มภาระด้านงบประมาณ อีกทั 7ง
ยงัเป็นการเพิ)มกําลงัคนภาครัฐ ซึ)งจะขดักบัมตคิณะรัฐมนตรี 
 โครงการร้างมาเกือบ 20 ปี กระทั)ง พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้นําเรื)องการจดัตั 7ง
จงัหวดับงึกาฬ เสนอเข้าที)ประชมุคณะรัฐมนตรีอีกครั 7ง เพื)อยก "ร่างพระราชบญัญัติจดัตั 7งจงัหวดับงึ
กาฬ พ.ศ. ..." ผลการสํารวจความเห็นของประชาชนจงัหวดัหนองคายในคราวเดียวกัน ปรากฏว่า 
ร้อยละ 98.83 เห็นด้วยกับการจัดตั 7งจังหวัดบึงกาฬ ต่อมา วันที) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จดัตั 7งจงัหวดับงึกาฬ โดยให้เหตผุลว่า เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื)อง
อําเภอ จํานวนประชากร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั 7งยังเป็นผลดีต่อการให้บริการแก่
ประชาชน 
 จงัหวดัหนองคายเป็นพื 7นที)แนวยาวทอดตามแม่นํ 7าโขง จึงมีผลตอ่การรักษาความมั)นคง
และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน, จงัหวดัหนองบวัลําภูและจงัหวัดอํานาจเจริญที)เคย
ตั 7งขึ 7นใหมก็่มีเนื 7อที)น้อยกวา่หลกัเกณฑ์มตคิณะรัฐมนตรีเชน่กนั 
 จงัหวดัที)ตั 7งขึ 7นใหมไ่มใ่ห้บริการสาธารณะซํ 7าซ้อนกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ)น และ 
บคุลากรจํานวน 439 อตัรา สามารถกระจายกันในส่วนราชการได้ ไม่มีผลกระทบมากนกั ต่อมา
รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราชบญัญัติจดัตั 7งจงัหวดับงึกาฬ พ.ศ. ..." เมื)อวนัที) 7 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2554 อภิสิทธิ? เวชชาชีวะ จงึถวายร่างพระราชบญัญัติให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื)อวันที) 11 มีนาคม 2554 นําประกาศเป็น 
"พระราชบญัญัติตั 7งจงัหวดับงึกาฬ พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานเุบกษา เมื)อวนัที) 22 มีนาคม 2554 
และใช้บังคับในวันรุ่งขึ 7น  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ มีว่า "...เนื)องจากจังหวัด
หนองคายเป็นจงัหวดัที)มีท้องที)ตดิชายแดน และมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทําให้การติดตอ่
ระหว่างอําเภอที)ห่างไกลและจงัหวดัเป็นไปด้วยความยากลําบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
มากเกินควร ดงันั 7น เพื)อประโยชน์ในการจดัระเบียบการปกครอง การรักษาความมั)นคง และการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที) สมควรแยกอําเภอบงึกาฬ อําเภอเซกา อําเภอโซ่พิสยั 
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อําเภอบุ่งคล้า อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรเจริญ และอําเภอศรีวิไล จังหวัด
หนองคาย ออกจากการปกครองของจงัหวดัหนองคาย รวมตั 7งขึ 7นเป็นจงัหวดับงึกาฬ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบญัญตันีิ 7" 
 นอกจากมาตรา 3 ของพระราชบญัญตัิดงักลา่ว ที)ให้จดัตั 7งจงัหวดับงึกาฬ โดยมี
องค์ประกอบเป็นอําเภอทั 7งแปดข้างต้นแล้ว มาตรา 4 ยงัให้เปลี)ยนชื)อ "อําเภอบงึกาฬ" เป็น "อําเภอ
เมืองบงึกาฬ" ด้วย เมื)อวนัที) 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้มีการจดังานฉลองจงัหวดับงึกาฬอยา่ง
ยิ)งใหญ่ โดยมีชวรัตน์ ชาญวีรกลู เป็นประธานในพิธี 
 อาณาเขต ทิศเหนือติดกบัแม่นํ 7าโขง ทิศตะวนัตกติดกบัตําบลวิศิษฐ์ ทิศตะวนัออกติดกบั
ตําบลบงึกาฬ ทิศใต้ติดกบัตําบลบงึกาฬ เขตการปกครอง เทศบาลตําบลบงึกาฬมีเขตการปกครอง   
2   ตําบล ได้แก่ ต.บงึกาฬ ต.วิศษิฐ์ ครอบคลมุ 5 หมู่บ้าน   ดงันี 7 หมู่ที)1,2 ,3 ตําบลบงึกาฬ  หมู่  1 , 
7   ตําบลวิศิษฐ์ พื 7นที) เขตเทศบาลตําบลบึงกาฬมีพื 7นที)1.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 737.5 ไร่ 
ประชากร   มีประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที)1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จํานวน
ประชากรทั 7งสิ 7น 4,546 คน เป็นชาย 2,208  คน หญิง 2,338 คน 
 2.ddด้านโครงสร้างพื %นฐาน 
  2.1กกการคมนาคม การจราจร 
  ปัจจุบันในเขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ  ถนนได้รับความนิยมใช้การเดินทางโดย
ยานพาหนะรถยนต์  การเดินทางโดยทางเรือจึงหมดความนิยมลง  พาหนะรถยนต์โดยสารประจํา
ทางทั 7งปรับอากาศและธรรมดา   เริ)มจากอําเภอบงึกาฬมี สายบงึกาฬ – กรุงเทพฯ, สายบงึกาฬ -  
หนองคาย,สายบงึกาฬ  –  พงัโคน  –  อดุรธานี,  สายบงึกาฬ – นครพนม   คา่โดยสารแตกตา่งกนั
ตามระยะทางในเขตเทศบาลมีถนนทั 7งหมดรวมระยะทาง  13.65 กิโลเมตร  แบ่งเป็นจํานวน 29  
เส้น  โดยได้ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนค.ส.ล.ครบทกุสายแล้ว แบง่เป็นซอย 19 ซอย 
  2.2   การประปา 
  ในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ  มีจํานวนครัวเรือนที)ใช้นํ 7าประปา จํานวน  2, 031    
ครัวเรือน   โดยสํานกังานประปาสว่นภมูิภาค โดยมีแหลง่นํ 7าดิบที)ใช้สําหรับในเขตเทศบาลตําบลบงึ
กาฬ ผลิตนํ 7าประปา จํานวน 1  แหง่  สว่นแหลง่นํ 7าที)ใช้ในการเกษตรได้จากแมนํ่ 7าโขง 
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  2.3   การใช้ไฟฟ้า 
  จํานวนครัวเรือนที)มีไฟฟ้าใช้ภายในเขตเทศบาล 2,031 หลงัคาเรือน ดําเนินการโดย
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอําเภอบงึกาฬ   ไฟฟ้าสาธารณะ  มีจํานวน  250  จดุ  ครอบคลมุถนน  29  
สาย  ภายในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ 
  2.4   การสื�อสาร 
   2.4.1กกโทรศพัท์ ดําเนินการโดยองค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย มีจํานวน 
1,000 เลขหมาย 
   2.4.2กกโทรศพัท์สาธารณะในเขตพื 7นที)   จํานวน   50   เลขหมาย 
   2.4.3กกจํานวนชมุสายโทรศพัท์  1 ชมุสาย 
   2.4.4กกที)ทําการไปรษณีย์โทรเลขดําเนินการโดยกรมไปรษณีย์และ
การสื)อสารแหง่ประเทศไทย 1 พื 7นที) 
   2.4.5กกระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่ว มีระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลตําบลบงึกาฬครอบคลมุ ประมาณ   90% ของพื 7นที) 
   2.4.6กกวิทยสืุ)อสาร มีระบบวิทยสืุ)อสาร จํานวน 10 เครื)อง 
  2.5กกลักษณะการใช้ที�ดิน 
   2.5.1กกพื 7นที)พกัอาศยั  430 ไร่ 
   2.5.2กกพื 7นที)พาณิชย์กรรม  120 ไร่ 
   2.5.3กกพื 7นที)ตั 7งหนว่ยงานของรัฐ 27.5 ไร่ 
   2.5.4กกสวนสาธารณะ/นนัทนาการ 20   ไร่ 
   2.5.5กกพื 7นที)เกษตรกรรม  25 ไร่ 
   2.5.6กกพื 7นที)อตุสาหกรรม  77 ไร่ 
   2.5.7กกพื 7นที)ตั 7งสถานศกึษา  28 ไร่ 
 รวมพื %นที�ทั %งสิ %น 737.50 ไร่ 
 3.   ด้านเศรษฐกิจ 
  3.1   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ของประชากร 
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของราษฎร ในเขตเทศบาลตําบลบงึ
กาฬ สว่นใหญ่ประกอบอาชีพด้านพาณิชย์กรรม และเกษตรกรรม มีการติดตอ่ค้าขายกบัประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผา่นจดุผา่นแดนไทยลาวรายได้ประชากรเฉลี)ย 50,000  
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บาท /คน / ปี  ด้านการเกษตร   ประชากรภายในเขตเทศบาลสว่นใหญ่ผลิตสินค้าด้านเกษตรที)
สําคญั  ได้แก่   ข้าว  มะเขือเทศ   พืชผกัสวนครัว   เป็นต้น 
  3.2กกการพาณิชย์กรรมและบริการ 
  กิจการพาณิชย์กรรมและบริการประกอบด้วย  ร้านขายของชํา  ขายอาหาร  
เครื)องดื)ม  ขายอปุกรณ์ก่อสร้าง  เสื 7อผ้าสําเร็จรูป  กิจกรรบริการขนาดใหญ่  ได้แก่  ธนาคาร  
โรงแรม  ดงันี 7 
   3.2.1ddสถานประกอบการด้านการพาณิชย์กรรม 
    -ddสถานีบริการนํ 7ามนั 1 แหง่ 
    -กกตลาดสด 1fแหง่ 
     -กกร้านค้าในเขตเทศบาล 180 แหง่ 
     -กกห้างหุ้นส่วนจํากดั 10 แห่ง 
     -กกร้านเซเวนอิเลเวน 2 แหง่ 
    3.2.2กกสถานประกอบการด้านเทศพาณิชย์ 
     -กกบงึกาฬซุบเปอร์สโตร์     5กกแหง่ 
    3.2.3กกสถานประกอบการด้านการบริการ 
     -กกโรงแรมกก4กกแหง่ 
     -กกธนาคาร (รัฐ, เอกชน) 3 แหง่ 
     -กกโรงภาพยนต์ 1 แหง่ 
  3.3กกการท่องเที�ยว อําเภอบงึกาฬมีสถานที)ทอ่งเที)ยว  เชน่ บริเวณริมเขื)อนแมนํ่ 7า
โขง,  ศาลเจ้าแมส่องนาง ซึ)งเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวอําเภอบงึกาฬ เป็นสถานที)ศกัดิ?สิทธิ?ที)ชาว
อําเภอบงึกาฬให้ความเคารพบชูา มีจํานวนนกัท่องเที)ยว ปี 2552 จํานวน 50,000 คน 
  3.4กกการปศุสัตว์ เลี 7ยงสตัว์เพื)อจําหนา่ย   เช่น  หม ู ไก่  ปลา  ววั  ควาย  เป็นต้น 
 4.ddด้านสังคม 
  4.1   ชุมชน 
   4.1.1กกจํานวนหมูบ้่านชมุชนในเขตพื 7นที)รับผิดชอบ 5 หมูบ้่าน/ชมุชน 
   4.1.2กกจํานวนหลงัคาเรือนในเขตพื 7นที)รับผิดชอบ 2,031 ครัวเรือน แยกได้
ดงันี 7 

     -   ชมุชนบงึกาฬกลาง ม. 1 ต.บงึกาฬ 611 ครัวเรือนประชากร     
1,083    คน   
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    4.1.2กกชมุชนศรีโสภณ   ม. 2 ต.บงึกาฬ 252 ครัวเรือน ประชากร 616 คน 
    4.1.3กกชมุชนบงึกาฬใต้   ม.3 ต.บงึกาฬ 100 ครัวเรือน ประชากร 342 คน 
    4.1.4กกชมุชนบงึกาฬเหนือ ม. 1ต.วิศษิฐ์ 472ครัวเรือน ประชากร 1,068 คน 
   4.1.5กกชมุชนวิศษิฐ์ม.7ต.วิศษิฐ์ 569  ครัวเรือน ประชากร 1,437 คน 

  4.2กกศาสนากประชากรที)นบัถือศาสนาพทุธในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ ร้อยละ 
85 ของจํานวนประชากรทั 7งหมดภายในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ ประชากรที)นบัถือศาสนาอื)น ๆ 
ในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ ร้อยละ 15 ของจํานวนประชากรทั 7งหมดภายในเขตเทศบาลตําบลบงึ
กาฬวดัภายในเขตเทศบาล มี 3 แหง่ คือ วดัภมูิบาลวฒันา (วดัเหนือ),วดับพุพราชสโมสร   (วดั
กลาง),วดัศรีโสภณธรรมทาน (วดัใต้) โบสถ์ในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ มี จํานวน 2 โบสถ์ 

 5.กกวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ�นที�สาํคัญ มีดงันี 2 

 
ตาราง 1ddแสดงประเพณีท้องถิ�นที�สาํคัญ 
 

ชื)อประเพณี เดือน กิจกรรม 
1.   งานขึ 7นปีใหม่ มกราคม -   จดังานวนัขึ 7นปีใหม่,  พิธีตกับาตรปีใหม ่
2.   งานสงกรานต์ เมษายน -   จดักิจกรรมงานสงกรานต์  เชน่  พิธีรดนํ 7า 
      ดําหวั,  ประกวดเทพีสงกรานต์,  กีฬา 
3.   ประเพณีบญุบั 7งไฟ พฤษภาคม -   จดักิจกรรมบญุบั 7งไฟ  เช่น  การแขง่ขนั 

4.   วนัเข้าพรรษา 
     บั 7งไฟ,  ประกวดขบวนแห่บั 7งไฟ เป็นต้น 

กรกฎาคม -   จดักิจกรรมแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
5.   งานแขง่เรือยาว กนัยายน -   มีการจดังานแขง่เรือระหว่างไทย – ลาว- 
      เวียดนาม 
6.   วนัออกพรรษา 
 

ตลุาคม -   จดักฐินถวายวดั ตา่ง ๆ  ทั 7งในและนอกเขต
เทศบาล 

 
 6.กกด้านการศึกษา 

 จํานวนโรงเรียน  ห้องเรียน  นกัเรียนและครู โดยจําแนกตามระดบัการศกึษา 
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ตาราง 2กกแสดงข้อมูลด้านสถานศึกษา 

 
สังกัด ท้องถิ�น สพฐ. สช. กรมสามัญฯ กรมอาชีวฯ รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน - - - - - - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - - - 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
1.  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 2 
2.  จํานวนห้องเรียน - 6 - - - 11 
3.  จํานวนนกัเรียน - 190 - - - 349 
4.  จํานวนครู อาจารย์ - 34 - - - 11 
ระดับประถมศึกษา       
1.  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 2 
2.  จํานวนห้องเรียน - 18 - - - 25 
3.  จํานวนนกัเรียน - 750 - - - 801 
4.  จํานวนครู อาจารย์ - 34 - - - 40 
ระดับมัธยมศึกษา       
1.  จํานวนโรงเรียน - - - 1 - 1 
2.  จํานวนห้องเรียน - - - 43 - 43 
3.  จํานวนนกัเรียน - - - 1,839 - 1,839 
4.  จํานวนครู อาจารย์ - - - 65 - 65 
ระดับอาชีวศึกษา       
1.  จํานวนโรงเรียน - - - - - - 
2.  จํานวนห้องเรียน - - - - - - 
3.  จํานวนนกัเรียน - - - - - - 
4.  จํานวนครู อาจารย์ - - - - - - 
       
รวม - 796 - 1,948 - 3,187 

 
 7.กกกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
  7.1กกสนามกีฬาเอนกประสงค์ จํานวน 1 แหง่ 
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  7.2กกฟตุบอล จํานวน 2 แหง่ 
  7.3กกสนามบาสเก็ตบอล จํานวน 3 แหง่ 
  7.4กกสนามตะกร้อ จํานวน 3 แหง่ 
 8.กกสาธารณสุข 
  8.1กกโรงพยาบาลในเขตพื 7นที) สงักดั กระทรวงสาธารณสขุ รัฐบาล จํานวน 1 แหง่ 
เตียงคนไข้   จํานวน 90 เตียง 
  8.2กกศนูย์บริการสาธารณสขุ จํานวน 1 แหง่ 
  8.3กกคลีนิคเอกชน จํานวน 5 แหง่   
  8.4กกบคุลากรทางการแพทย์ที)ปฏิบตัหิน้าที)ในสถานพยาบาล ทกุแหง่ ทกุสงักดั ใน
เขตพื 7นที) 
  8.5กกแพทย์ จํานวน 11 คน  
  8.6กกพยาบาล จํานวน 69 คน 
  8.7กกทนัตแพทย์ จํานวน 3 คน 
  8.7กกเภสชักร จํานวน 6 คน 
  8.8กกเจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน    4 คน 
  8.10กอสม.  71 คน 
  8.11กเจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ   4 คน 
  8.12กพนกังานของรัฐ  21คน 
  8.13กลกูจ้างประจํา  36 คน 
  8.14กชั)วคราว  179 คน 
 9.กกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.1กกรถยนต์ดบัเพลิง จํานวน 1 คนั   จนํุ 7าได้   2,500 ลิตร ซื 7อเมื)อ พ.ศ. 2525 ราคา 
980,000 บาท 
  9.2กกรถดบัเพลิงขนาดบรรจนํุ 7า 4,000 ลิตร ซื 7อเมื)อ พ.ศ. 2548  ราคา  1,578,464 
บาท 
  9.3กกรถดบัเพลิงขนาดบรรจนํุ 7า  5,000 ลิตรซื 7อเมื)อ  พ.ศ.  2548  ราคา 1,578,464 
บาท 
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  9.4กกรถบรรทกุนํ 7า  1  คนั  จนํุ 7าได้ 6,00 ลิตร ซื 7อเมื)อ พ.ศ. 2547 ราคา 1,458,000 
บาท 
  9.5กกเครื)องสบูนํ 7าขนาด 5.5 แรงม้า ซื 7อเมื)อ พ.ศ. 2546 ราคา 9,000 บาท 
  9.6กกพนกังานดบัเพลิง จํานวน10 คน, เจ้าหน้าที) 3 คน 
  9.7กกอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 116 คน 
  9.8กกการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภยัทบทวนทกุปี 
  9.9กกรถยนต์บรรทกุเครื)องหาบหามจํานวน 1 คนั รับ พ.ศ.  2538 
 10.กกด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  10.1กกอตุนิุยมวิทยา ภมูิอากาศ (ปีปัจจบุนั) 
  10.2กกอณุหภมูิสงูสดุ39 องศาเซลเซียส ตํ)าสดุ 17องศาเซลเซียสอณุหภมูิเฉลี)ย 28 
องศาเซลเซียส 
  10.3กกปริมาณนํ 7าฝนเฉลี)ยตอ่ปี 322 ม.ม. 
  10.4กกนํ 7าเสีย 
   10.4.1กกปริมาณนํ 7าเสียหลงัคาเรือนทั 7งหมด ลบ.ล./วนั ไมมี่ระบบบําบดันํ 7า
เสีย 
  10.5กกขยะ 
   10.5.1กกปริมาณขยะประมาณ   20   ตนั/วนั 
    10.5.2กกรถยนต์ที)ใช้จดัเก็บขยะ   รวม   2 คนั   ขนาดความจ ุ  18 ลบ.ม 
      - กกรถคนัที) 1 ขยะที)เก็บขนได้ จํานวน 8 ลบ.ม./วนั ซื 7อเมื)อ 10   
ก.ย.  2541 
     -กกรถคนัที)  2 ขยะที)เก็บขนได้ จํานวน 10 ลบ.ม. /วนั ซื 7อเมื)อ 1  
มิ.ย. 2548 
 กําจดัขยะโดยวิธี กองบนพื 7น  ฝังกลบให้ถกูสขุลกัษณะ ที)ดนิสําหรับกําจดัขยะที)กําลงัใช้
จํานวน  15  ไร่  ตั 7งอยูที่)หมู ่2 ตําบลโนนสมบรูณ์ห่างจากเขตท้องถิ)นเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรที)ดนิ
สําหรับกําจดัขยะที)ใช้ไปหมดแล้ว  สภาพการเป็นเจ้าของที)ดนิสําหรับกําจดัขยะ จดัซื 7อเองเมื)อ  
พ.ศ. 2535 ราคา   158,500 บาท 
 
 11.กด้านการเมืองการบริหาร 
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 จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ)น 12 คน โครงสร้างและอตัรากําลงัในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ)น การคลงัท้องถิ)น  จากการบริหารรายรับ – รายจา่ย  ในปีงบประมาณที)
ผา่นมาปีงบประมาณ  2551    

 รับจริง 36,985,392.78 บาท 
 จา่ยจริง 33,094,808.63  บาท 
 การจดัเก็บรายได้ของท้องถิ)น (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551) 
 ภาษีบํารุงท้องที) 597 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและที)ดนิ 948,517 บาท 
 ภาษีป้าย 240,651 บาท 
 
โครงการที�ได้ดาํเนินการไป 
 ผลการพฒันาท้องถิ)นในรอบปีที)ผา่นมา (ปี 2551) 
 1.กกด้านพัฒนาโครงสร้างพื %นฐาน 
 แผนงานหลัก สร้างบรูณะสาธารณปูการและไฟฟ้า 
 แผนงานย่อย ก่อสร้างและบํารุงรักษาถนนและทางเท้า 
  1.1กกโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยตา่ง ๆ  ภายในเขตเทศบาล 
   1.1.1กกโครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลตําบลบึงกาฬ ครั 7งที) 2 
งบประมาณ 297,000 บาท 
   1.1.2กกโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา งบประมาณ 571,000 บาท 
   1.1.3กกโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ 7ารูปตวัยู ถนนมีชัย 
งบประมาณ 20,000 บาท 
   1.1.4กกโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ 7ารูปตวัย ูถนนบงึกาฬ 
งบประมาณ 478,000 บาท 
   1.1.5กกโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ 7ารูปตวัย ูถนนพ้นทกุข์
ภยั  งบประมาณ220,000 บาท 
   1.1.6กกโครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ 7า  ถนนบงึกาฬ  (ซอยโรงนํ 7าแข็งวีระผล) 
งบประมาณ  877,000 บาท 
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   1.1.7กกโครงการขยายผิวจราจรถนนบงึกาฬ (ซอยข้างตํารวจนํ 7า)งบประมาณ 
173,000 บาท 
   1.1.8กกโครงการก่อสร้างรางระบายนํ 7ารูปตวัย ู ถนนพ้นทกุข์ภยั (ซอยพนั
พรหม ) งบประมาณ  600,000 บาท 
   1.1.9กกโครงการก่อสร้างรางระบายนํ 7ารูปตวัยพูร้อมขยายผิวจราจร  ถนนพ้น
ทกุข์ภยั ( แยกถนนประกอบบรูณะ –สดุ เขตเทศบาล ) งบประมาณ 1,042,00 บาท 

    1.1.10  โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ 7า  ถนนบงึกาฬงบประมาณ 2,187,000 
บาท 

   1.1.11กโครงการก่อสร้างคสล.ถนนประกอบบรูณะ งบประมาณ 95,000 บาท 
   1.1.12กโครงการก่อสร้างท่อระบายนํ 7า  ถนนรักสงบ  ( แยกถนนประกอบ

บรูณะ – สดุเขตเทศบาล ) งบประมาณ  1,215,000 บาท  
   1.1.13กโครงการก่อสร้างรางระบายนํ 7ารูปตวัย ู รอบตลาดสดเทศบาล   

งบประมาณ 445,000   บาท  
 แผนงานย่อย ปรับปรุงและตดิตั %งไฟฟ้าสาธารณะ 
 ตดิตั 7งไฟสาธารณะ งบประมาณดําเนินการ 200,000 บาท 
 แผนงานย่อย พัฒนาระบบการจราจร 
 1.กกซอ่มปรับปรุงถนนทางเท้างบประมาณดําเนินการ 200,000 บาท 

 2.กกจดัทําป้ายจราจร (อดุหนนุให้สภ.อ.บงึกาฬ) งบประมาณดําเนินการ 70,000 บาท 
 2.ddด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แผนงานหลัก ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
 แผนงานย่อย เป็นสื�อกลางในการจาํหน่ายสินค้า 
  2.1กกโครงการฝึกอบรมสง่เสริมอาชีพของประชาชนงบประมาณดําเนินการ 40,000 
บาท 
    2.1.1กกจดัให้มีตลาดสดที)ได้มาตรฐานและเปิดใช้บริการเพื)ออํานวยความสะดวก
ผู้ประกอบผู้ใช้บริการทั 7งในและนอกเขตเทศบาล 
   2.1.2กกเป็นแหลง่ระบายสินค้าผา่นจดุชายแดนถาวรอําเภอบงึกาฬ  สินค้าขา
ออกส่วนใหญ่ได้แก่  สินค้าอปุโภคบริโภค วสัดกุ่อสร้างและเครื)องมือเครื)องใช้ทางการเกษตร สินค้า
ขาเข้า ได้แก่ ไม้แปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรจากการเปิดเส้นทางผา่นทําให้การค้าในเขตเทศบาล
คกึคกัและมีการหมนุเวียนของ เม็ดเงินดีขึ 7นเรื)อย  
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 3.กกด้านพัฒนาสังคม 
 แผนงานหลัก ป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
 แผนงานย่อย ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข 
  3.1กกโครงการฉีดพ่นหมอกควนักําจดัยงุและแมลงงบประมาณดําเนินการ 50,000 
บาท 
  3.2กกโครงการรักษาความสะอาดตลาดสดงบประมาณดําเนินการ 12,000 บาท 
  3.3กกโครงการอบรมผู้ประกอบการแตง่ผมเสริมสวยงบประมาณดําเนินการ 10,000 
บาท 
  3.4กกโครงการประกวดถนนสะอาดหน้าบ้านหน้ามองงบประมาณดําเนินการ 
30,000 บาท 
  3.5กกโครงการบริหารร่างกายเพื)อสุขภาพของเยาวชนงบประมาณดําเนินการ 
40,000 บาท 
  3.6กกโครงการพัฒนาศกัยภาพพนกังานเก็บขยะงบประมาณดําเนินการ 20,000 
บาท 
  3.7กกโครงการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในการลดปริมาณขยะงบประมาณ
ดําเนินการ 30,000 บาท 
  3.8กกโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ การจําหน่ายอาหารในที) หรือ ทางสาธารณะ 
(แผงลอย) งบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
  3.9กกโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้างบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท
และตรวจโรคสตัว์ตา่ง ๆ 
  3.10กโครงการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกงบประมาณดําเนินการ 200,000 บาท 
นอกจากโครงการต่าง ๆ  นี 7แล้ว  เทศบาลยังจดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า  ร้านอาหาร  
เครื)องดื)ม  และโรงงานขนาดเล็กในด้านการรักษาความสะอาดอยา่งตอ่เนื)องทกุปี 
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 4.กกด้านส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน 
 แผนงานย่อย พัฒนาการจัดการศึกษา 
  4.1กกโครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนในเขต งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

  4.2กกโครงการสง่เสริมกิจกรรมกีฬาของนกัเรียนและเยาวชนงบประมาณดําเนินการ 
100,000 บาท 
  4.3กกโครงการจัดซื 7อนมและเงินรางวัลต่าง ๆ เพื)อจัดซื 7องบประมาณดําเนินการ 
50,000 บาท 
  4.4กกโครงการจัดซื 7อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเด็ก งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 
 แผนงานย่อย อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
 1.กกโครงการจดังานวนัสงกรานต์ งบประมาณดําเนินการ 300,000 บาท 
 2.กกโครงการจดังานบญุบั 7งไฟ งบประมาณดําเนินการ 150,000 บาท 
 3.กกโครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษางบประมาณดําเนินการ 100,000  บาท 
 4.กกโครงการจดังานประเพณีวนัออกพรรษา งบประมาณดําเนินการ 500,000 บาท 
 5.กกโครงการจดังานประเพณีแขง่เรือยาว งบประมาณดําเนินการ 500,000 บาท 
 6.กกโครงการจดังานวนัขึ 7นปีใหม ่งบประมาณดําเนินการ 7,000 บาท 
 7.กกโครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา งบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
 8.กกโครงการจดังานวนัปิยมหาราชงบประมาณดําเนินการถม 5,000 บาท 
 9.กกโครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษางบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
 10.กกโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง งบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
 11.กกโครงการแขง่ขนักีฬาเทศบาลบงึกาฬคพังบประมาณดําเนินการ 150,000 บาท 
 12.กกโครงการประกวดสวดมนต์หมูส่รภญัญะ งบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
 13.กกโครงการจดังานวนัเดก็ประจําปี งบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
 14.กกโครงการสง่เรือยาวแขง่ขนันอกเขตเทศบาล งบประมาณดําเนินการ 70,000 บาท 
 15.กกโครงการจดังานไหว้สกัการะศาลเจ้าแม่สองนาง งบประมาณดําเนินการ 50,000 
บาท 
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 16.กกโครงการบริหารร่างกายเพื)อสุขภาพของเยาวชนและประชาชน งบประมาณ
ดําเนินการ 40,000 บาท 
 โครงการตา่ง ๆ  ที)กลา่วมาข้างต้นนี 7  เป็นโครงการที)เทศบาลได้จดัทําร่วมกบัสว่นราชการ 
ตา่ง ๆ  และชมุชนทั 7งในและนอกเขตเทศบาล 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.กกเพื)อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที)พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบตัไิด้ทนัทีเมื)อได้รับงบประมาณ 

 2.กกเพื)อแสดงความสัมพันธ์และเชื)อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์   และการจัดทํา
งบประมาณรายจา่ยประจําปี 

 3.กกเพื)อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาประจําปีที)มีความสอดคล้องและ
สามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์การพฒันาประจําปีได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 4.กกเพื)อเป็นการสง่เสริมประเพณีประจําท้องถิ)น  
  
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1.   เพื)อวิเคราะห์ผลการดําเนินโครงการ  
2.   ประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนงานและผู้ การปฏิบัติงานโครงการ เพื)อป็น

แนวทางในการพฒันาแก้ไข ปรับปรุง โครงการ  
3.dเพื)อนําผลการวิเคราะห์มาวางแผน IMC 

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  
 1.กกสามารถนําผลที)ได้จากการวิเคราะห์โครงการครั 7งนี 7ไปใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริม 
ปรับปรุง แก้ไขในการดําเนินโครงการ 
 2.กกนําผลที)ได้จากการวิเคราะห์และวางแผน IMC เสนอให้แก่หนว่ยงานเกี)ยวข้องใช้เป็น
ข้อมลูในการขยายงานโครงการ 
 
วิธีการศึกษา  
 ศกึษาจากเอกสารแผนที)ดําเนินการและสมัภาษณ์ผู้ เกี)ยวข้องโครงการ 
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ช่วงเวลาในการดาํเนินงาน 
เริ)มตั 7งแต ่มิถนุายน 2553- มีนาคม 2554 

 
พื %นที�ในการดาํเนินงาน 

เทศบาลบงึกาฬ 
 
 


