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บทที�  2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกับการทาํโครงการ 
 

1.กกกรอบทฤษฏีแนวความคิดเกี�ยวกับการพัฒนา (Concept of Development) 
 ความเป็นมาของแนวความคิดทางการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาเป็นคําที�มีความหมายไม่เป็นกลาง กล่าวคือ แฝงไปด้วยค่านิยม (Value-
Laden) และดูเหมือนจะผูกพันกับวัฒนธรรม (Culture-Bound) การพัฒนาจึงมีความหมาย
แตกต่างกันมากมายขึ ;นอยู่กับบุคคล สังคม วัฒนธรรม และกาลเวลา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
แนวความคิดโดยสรุปต่อไปนี ; แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของแนวความคิดแห่งการพัฒนา 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรรมาธิราช, 2539, หน้า 93)  
 แนวความคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution)  
 นกัสังคมศาสตร์ และ นักสังคมวิทยาในศตวรรษที�๑๙ ใช้คําว่า การพฒันาเพื�ออธิบา
ประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ (Human History) เพราะเชื�อวา่ มนษุยชาติเคลื�อนย้ายจากภาวะหนึ�งไปสู่
อีกภาวะหนึ�งที�สงูกว่า (Higher Stage) ในทิศทางเดียวกนั (Unidirectional) และการเคลื�อนย้าย
ดงักล่าวทําให้ชีวิติมนษุย์มีความอดุมสมบรูณ์ขึ ;น มีความแตกตา่งกนัมากขึ ;น รํ�ารวยขึ ;นทั ;งทางวตัถุ
และวฒันธรรม มีเหตผุลมากขึ ;น ฯลฯ เป็นต้น โดยเหตนีุ ; การพฒันาจึงมีความหมายใกล้เคียงกบัคํา
วา่ ความก้าวหน้า (Progress) ซึ�งในบางครั ;งมีการใช้คําทั ;งสองแทนความหมายเดียวกนั 
 แนวความคิดแบบการเปลี�ยนแปลงทางสังคม (Social Change)  
 นกัสงัคมศาสตร์ในศตวรรษที� ๒๐ เริ�มละทิ ;งคําว่า การพฒันาและความก้าวหน้า แล้วหนั
มาใช้คําว่า การเปลี�ยนแปลงทางสงัคม (Social Change) เพราะมีความหมายเป็นกลางมากกว่า
การพฒันา คือ ไม่เกี�ยวข้องกบัอดีตหรืออนาคตอนัรุ่งโรจน์ แตส่นใจศกึษาการเปลี�ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ (Phenomena) เช่น การจดัชนชั ;นทางสงัคม (Social Stratification) เพื�อหาสาเหตุ
ของการเปลี�ยนแปลง ไมว่า่จะเป็นการเปลี�ยนแปลงภายในสงัคม (Change in Society) หรือการ 
เปลี�ยนแปลงทั ;งสงัคม (Change of Society) 
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 แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ (Economic)  
 แม้คําวา่การพฒันาจะเลือนหายไปจากแนวความคิดทางสงัคมศาสตร์ไปบ้าง แตก่ลบัได้
ความนิยมในทางเศรษฐศาสตร์ เพื�อใช้สําหรับจําแนกประเทศตา่ง ๆ ตามดชันีบง่ชี ; (Index)บางตวั 
เช่นรายได้ประชาชาติ กล่าวคือ มีการเรียกประเทศที�มีรายได้ประชาชาติสูงกว่าว่าเป็นประเทศ
พฒันาแล้ว และเรียกประเทศที�มีรายได้ประชาชาติตํ�ากว่าว่าด้อยพฒันาหรือกําลงัพฒันา ดงันั ;น 
การพฒันาจึงหมายถึง การเพิ�มคา่ของกลุ่มดชันีบางตวัที�ใช้วดั จึงแทบจะมีความหมายเดียวกบัคํา
ว่า ความเป็นอตุสาหกรรม (Industrialization) ความทนัสมยั (Modernization) หรือความจําเริญ
ทางเศรษฐกิจ(Economic Growth)การพฒันาในที�นี ;จงึมีความหมายแคบกวา่การเปลี�ยนแปลงทาง 
สงัคม  
 แนวความคิดแบบการปฏิบัตกิารทางสังคม (Social Action) 
 การพฒันาในระยะต่อมานั ;นไม่เพียงจะเกี�ยวพันกับเศรษฐศาสตร์ ยงัเกี�ยวพนักับการ
ปฏิบตัิการทางสงัคมมากขึ ;น เพราะทุกสงัคมโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลต่างเพียรพยายามปรับปรุง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม (Economic and Social Conditions) เช่น รายได้ประชาชาต ิ
คณุภาพชีวิต ฯลฯ จงึได้วางแผนปฏิบตัิการขึ ;น เช่น การปฏิรูปที�ดิน การจดัตั ;งองค์กรสหกรณ์ชนบท 
ฯลฯ เพื�อเพิ�มคา่ดชันีทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม (Socio-Economic and Cultural Index) 
ที�เลือกสรรไว้บางตวัดงันั ;น การพฒันาจงึเป็นผลของการปฏิบตักิารทางสงัคม  
 แนวความคิดแบบขัดแย้งทางสังคม (Social Conflict)  
 เมื�อการพฒันาเป็นผลของการปฏิบตัิการทางสงัคม ผลของการพฒันาจึงก่อให้เกิดความ
ตงึเครียด และความขดัแย้ง (Tension and Conflict) ขึ ;น เช่น แบบแผนวฒันธรรม สดัส่วนระหว่าง
อาชีพและจํานวนประชากร การทํางานในองค์การชนชั ;นทางสงัคม ฯลฯ เป็นต้น ความขดัแย้งทุก
รูปแบบมีสหสัมพันธ์ต่อกัน (Interrelated) และมีผลกระทบ(Impact) ต่อกันมากน้อยต่างกัน 
แนวความคิดดงักล่าวนี ;เป็นพื ;นฐานของแนวความคิดในการพฒันาประเทศแบบสงัคมนิยม ที�ใช้
ทฤษฎีวา่ด้วยความขดัแย้งมาเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและระบบสงัคม เดิมเชื�อกนัว่า การพฒันาเป็น
กระบวนการวิวฒันาการตามธรรมชาติ ผู้สนใจจึงศกึษาประวตัิศาสตร์ของมนษุยชาติ ตอ่มาความ
สนใจหนัมาทางการศึกษาปรากฏการณ์ของการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม และแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์เกี�ยวกบัดชันีบง่ชี ;การพฒันาในแง่ของรายได้ และผลผลิตของชาติก็เริ�มมีบทบาท และ
ในที�สดุการศกึษาอยา่งจริงจงัในเชิงปฏิบตัิของการพฒันาจึงเกิดขึ ;น เป็นการศกึษาถึงแนวความคิด
เกี�ยวกบัการปฏิบตักิารทางสงัคม และความขดัแย้งทางสงัคม 
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2.กกทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 หลักและแนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.กกการพฒันาเศรษฐกิจ  

เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที�มุ่งอธิบายถึงสถานการณ์และปัญหาความด้อยพัฒนาและ
กระบวนการพฒันาโดยมีจดุมุง่หมายเพื�อปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ ;น 
 2.กกแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที�ผ่านมาตั ;งแต่สมยัเริ�มแรกจนถึง
ทศวรรษที� 1960 สว่นใหญ่จะเน้นการพฒันาเศรษฐกิจไปที�การเพิ�มรายได้ส่วนรวมหรือรายได้เฉลี�ย
ของประเทศให้สงูขึ ;น ทั ;งนี ;โดยสมมติว่า เมื�อรายได้รวมของประเทศเพิ�มสงูขึ ;นแล้วคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนก็จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ ;นตามไปด้วย 
 3.กกแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ มักจะเน้นการอธิบายเรื�องการ
พฒันาเศรษฐกิจไปที�ปัจจยัใดปัจจัยหนึ�งและจะพิจารณาถึงกระบวนการเปลี�ยนแปลงในด้านใด
ด้านหนึ�งมากเกินไป จึงจะมีผลทําให้ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจมีข้อจํากดัที�
เกิดจากข้อสมมติและการละเลยไม่พิจารณาถึงปัจจัยทางด้านอื�นๆนอกเหนือจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ 
 4.กกเมื�อแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจมีข้อจํากดั ประกอบกบัผลของ
การพัฒนาเท่าที�ผ่านมาของประเทศด้อยพัฒนาต่างๆก็ปรากฏว่าถึงแม้รายได้โดยส่วนรวมหรือ
รายได้เฉลี�ยของประเทศจะเพิ�มสงูขึ ;นก็ตามแตค่ณุภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ก็ยงัไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ ;น ดงันั ;น จึงเกิดมีแนวคิดใหม่เกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจขึ ;น นบัแตช่่วงปลายของ
ทศวรรษ1960 เป็นต้นมา การอธิบายความหมายและจดุมุง่หมายของการพฒันาและการเสนอแนะ 
แนวทางการพฒันา (gotoknow, 2553) 
  2.1ddความหมายและลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.1.1กกการพฒันาเศรษฐกิจเป็นวิชาที�ได้รับความสนใจอยา่งจริงจงันบัตั ;งแต่
สิ ;นสงครามโลกครั ;งที�สองเป็นต้นมา เมื�อประเทศฝ่ายตะวนัตกและฝ่ายตะวนัออกทําการแขง่ขนัทาง
การเมืองและบรรดาประเทศด้อยพฒันาและประเทศที�เกิดใหม ่หนัมาสนใจที�จะแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และความล้าหลงัทางเศรษฐกิจของตนเองมากขึ ;น 
    2.1.2 กกในระยะเริ�มแรก การพฒันาเศรษฐกิจมกัจะใช้เพื�อหมายถึงความ
จําเริญทางเศรษฐกิจ แต่ในระยะต่อมาก็ใช้เพื�อหมายถึงความจําเริญ และการเปลี�ยนแปลง
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โครงสร้างพื ;นฐานของระบบเศรษฐกิจ และในปัจจุบนัก็ใช้เพื�อหมายถึงกระบวนการปรับปรุง
คณุภาพชีวิตของมวลชนให้ดีขึ ;น 
    2.1.3กกการพฒันาเศรษฐกิจจะมีลกัษณะที�สําคญัอย่างน้อย 3 ประการคือ 
ประการที�หนึ�ง การมีจดุมุ่งหมาย ประการที�สอง ความสลบัซบัซ้อนเกี�ยวพนักบัปัจจยัตา่งๆ ทั ;งทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง และประการที�สาม มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เพื�อปรับปรุงและ
เปลี�ยนแปลงจากสภาพการณ์ในปัจจบุนัที�ไมพ่งึประสงค์ไปสูส่ภาพการณ์ในอนาคตที�ต้องการ 
  2.2กกความเป็นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจ วิชาพฒันาเศรษฐกิจได้รับความ
สนใจอยา่งจริงจงันบัตั ;งแตส่ิ ;นสงครามโลกครั ;งที�สองเป็นต้นมาเมื�อประเทศฝ่ายตะวนัตกออกทําการ
แข่งขนัทางการเมืองและบรรดาประเทศด้อยพฒันาและประเทศที�เกิดใหม่ หนัมาสนใจที�จะแก้ไข
ปัญหาความยากจน และความล้าหลงัทางเศรษฐกิจของตนมากขึ ;น 

2.3 ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจหมายถึงการเพิ�ม 
รายได้ต่อคนหรือผลผลิตรวมไปถึงการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างขั ;นพื ;นฐานของระบบเศรษฐกิจและ
การพฒันาทางด้านอื�นๆอีกด้วยสําหรับภาวะทนัสมยัมีความหมายกว้างกว่าการพฒันาเศรษฐกิจ 
โดยเป็นกระบวนการที�เกี�ยวกบัการลอกเลียนแบบ การโยกย้ายถ่ายเทในรูปแบบของผลผลิตที�มา
จากประเทศที�เจริญแล้วมาเป็นของตนรวมถึงภาวะทนัสมยัของเครื�องแตง่กาย ทรงผม และเสื ;อผ้า 
โดยแนวคดิเกี�ยวกบัภาวะทนัสมยันี ;เน้นไปที�การลอกเลียนแบบและการโยกย้ายถ่ายเทแตก่าร 
พฒันาเศรษฐกิจเน้นไปที�การแปลงรูป 
 ลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจมีลกัษณะที�สําคญั 3 ประการ 
คือ  
 1.กกการมีจดุมุง่หมาย  
 2.กกการมีความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัที�สลบัซบัซ้อน  
 3.กกมีการเปลี�ยนแปลงแบบพลวตั 
  2.4กกแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.4.1.ddถึงแม้วา่การพฒันาเศรษฐกิจจะเป็นวิชาที�เกิดขึ ;นภายหลงั
สงครามโลกครั ;งที�สองก็ตาม แตแ่นวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจได้มีมานานก่อน
หน้านี ;แล้ว ซึ�งได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดของกลุม่คลาสสิก มาร์กซ์ นีโอคลาสสิก ชมุปีเตอร์ และเคนส์ 
ทฤษฎีเหลา่นี ;จะเน้นการอธิบายถึงความจําเริญทางเศรษฐกิจทั ;งในระยะสั ;นและระยะยาวจาก 
ปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั 
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   2.4.2กกแนวคิดและทฤษฎีเกี� ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงหลัง
สงครามโลกครั ;งที�สองเป็นต้นมา นอกจากจะเน้นเกี�ยวกับความจําเริญทางเศรษฐกิจแล้วยงัเน้นที�
จะอธิบายถึงปัญหาของความด้อยพฒันา การพฒันาทางเศรษฐกิจและแนวทางการพฒันาของ
ประเทศด้อยพฒันาอีกด้วย แนวคิดและทฤษฎีที�สําคญัได้แก่ ทฤษฎีความจําเริญเติบโตของฮาร์
รอด-โดมาร์ ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจของรอสโทว์ ทฤษฎีความจําเริญเติบโตแบบสมดลุและไม่
สมดลุ ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งสาขา ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจที�เน้นความสําคญัด้าน
การค้าระหวา่งประเทสและด้านการทดแทนการนําเข้าแลพทฤษฎีที�อธิบายถึงความด้อยพฒันา 
ตา่งๆ 
   2.4.3กกแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนใหญ่ จะมี
ข้อจํากัดที�เกิดจากข้อสมมติของทฤษฎีที�ว่า เมื�อเกิดการพัฒนาขึ ;นแล้ว ผลของการพัฒนาจะ
แพร่กระจายไปสูป่ระชาชนอยา่งทั�วถึงและเป็นธรรม และเกิดจากแนวการวิเคราะห์ที�เน้นไปที�ปัจจยั
ใดปัจจยัหนึ�งมากเกินไป เน้นการวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงไปที�ด้านใดด้านหนึ�งเป็นการเฉพาะ 
และการละเลยไมวิ่เคราะห์ถึงปัญหาทางด้านโครงสร้าง สถาบนั ทศันคต ิและคา่นิยมของประเทศ 
ด้อยพฒันา 
  2.5ddแนวคิดและทฤษฎีสมัยเริ�มแรกถงึสงครามโลกครัJงที�สอง 
   2.5.1ddปัจจยัที�นกัเศรษฐศาสตร์สมยัตา่งๆ ใช้เป็นตวัอธิบายผลกระทบที�มี
ตอิการพฒันาเศรษฐกิจประกอบด้วย  
    -กกการออมและการลงทนุ  
     -กกประชากรและการเพิ�มประชากร  
    -กกการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 -กกการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารและการจดัองค์กร 
2.5.2กกทฤษฎีของมาร์กซ์แบง่ขั ;นตองของความเจริญก้าวหน้าทางสงัคม 

ออกเป็น 5 ขั ;นตอน  
      1.กกสงัคมคอมมิวนิสต์โบราณ  
      2.กกสงัคมทาส  
      3.กกสงัคมศกัดนิา  
    4.กกสงัคมนายทนุ 

     5.กกสงัคมแบบสงัคมนิยม 
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2.6ddแนวคิดและทฤษฎีสมัยหลังสงครามโลกครัJงที�สองถึงทศวรรษ 1960 
ทฤษฎีการพฒันาที�เน้นความสําคญัทางด้านการสง่ออกนั ;น นกัเศรษฐศาสตร์กลุม่นี ; 

มีความเห็นว่า การค้าระหว่างประเทศในการสร้างตลาดสินค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ ;น ช่วยให้มีการนํา
ทรัพยากรในประเทศมาใช้อย่างเต็มที� ซึ�งจะมีผลทําให้การผลิตและรายได้ของประเทศสูงขึ ;น 
นอกจากนั ;น การสง่สินค้าออกไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศ ยงัทําให้ได้เงินตราตา่งประเทศ เพื�อไปซื ;อ
สินค้าทนุและวตัถดุบิที�จําเป็นต้องใช้ในการพฒันาประเทศ และการขยายตวัของตลาดตา่งประเทศ 
ก็ยงัมีสว่นชว่ยกระตุ้นทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโนโลยีอีกด้วย 
   2.6.1กกข้อจาํกัดของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อจํากดัของทฤษฎีและ
แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาเศรษฐกิจที�สําคญั มีดงันี ; คือ 
    -กกมกัเน้นและให้ความสําคญัไปที�ปัจจยัใดปัจจยัหนึ�งมากเกินไป 

   -กกมกัเน้นให้ความสําคญัไปที�กระบวนการพฒันาเพียงด้านใด 
ด้านหนึ�งเป็นการเฉพาะ 
    -กกให้ความสนใจที�ไมเ่พียงพอตอ่ปัญหาและข้อจํากดัตา่งๆ ของ
ประเทศด้อยพฒันา 
    -กกมกัจะมีข้อสมมตทีิ�ไมเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพความ
เป็นจริงของประเทศด้อยพฒัน 
    -กกข้อสมมตวิา่เมื�อเกิดการพฒันาแล้ว ผลของการพฒันาจะ
แพร่กระจายอยา่งทั�วถึงและเป็นธรรมซึ�งในทางปฏิบตัเิป็นไปได้ยาก 
   2.6.2กกแนวคิดใหม่เกี�ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    -กกการวิเคราะห์ความด้อยพฒันาตามแนวใหม่จะเน้นการวิเคราะห์
ทางประวตัศิาสตร์ โครงสร้าง และสถาบนั รวมตลอดถึงการพิจารณาปัญหาความด้อยพฒันาที�เกิด
จากการถกูครอบงําโดยระบบทุนนิยมโลก และการที�ประเทศด้อยพฒันาต้องพึ�งพาอาศยัประเทศ
พฒันาทั ;งทางด้านเงินทนุ เทคโนโลยี การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ แล้วก่อให้เกิดความ
ด้อยพฒันาหรือไมพ่ฒันา 
    -กกความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหม่ จะเน้นไป
ที�การปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ ;นเป็นหลกั และจดุมุ่งหมายของการพฒันาก็จะเน้น
ไปที� การขจดัปัญหาความยากจน การว่างงาน และการกระจายรายได้ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที�มี
ความจําเริญเติบโต เมื�อการพฒันาเศรษฐกิจเน้นไปที�คณุภาพชีวิตมนษุย์ ดงันั ;น ในการทําความ
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เข้าใจเกี�ยวกับการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวใหม่ จึงต้องพิจารณาในวงกว้างและเจาะลึกลงไปสู่
แนวคดิทางด้านจริยธรรมที�เกี�ยวข้องด้วย เพื�อเสริมสร้างความรู้และบรรทดัฐานทางคณุธรรมที�จะใช้
ในการวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดจดุมุ่งหมาย และการเลือกแนวทางการพฒันาที�จะนําไปสู่การมี
ชีวิตที�ดีขึ ;นของคนในสงัคม 
    -กกเมื�อจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจเน้นไปที�คุณภาพชีวิต
มนุษย์ แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแนวใหม่ที�มีให้เลือกจึงได้แก่การกระจายรายได้ก่อนแล้วจึง
จําเริญเติบโต การกระจายรายได้ใหม่พร้อมกับมีความจําเริญเติบโต การจัดให้มีสิ�งจําเป็นขั ;น
พื ;นฐานแก่มนษุย์ และการพฒันาแบบพึ�งตนเองให้มากขึ ;น 
   2.6.3กกการวิเคราะห์ปัญหาการด้อยพัฒนา ปัญหาความด้อยพฒันาของ
ประเทศต่างๆ จะมีความแตกต่างกันไป  เพราะบางประเทศอาจมีปัญหาแรงกดดนัทางด้าน
ประชากรที�มีมากเกินไป เมื�อเทียบกับทรัพยากรที�มีอยู่ แต่บางประเทศก็ยงัคงมีทรัพยากรจํานวน
มาก บางประเทศมีการตดิตอ่ค้าขายและมีการลงทนุจากตา่งประเทศมาก ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรมไม่เป็นเครื�องกีดขวางต่อการพฒันา ในขณะที�ประเทศอื�นๆ ยงัคงมีลกัษณะของ
สงัคมดั ;งเดิม และเศรษฐกิจมีความล้าหลัง การวางแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจควรมีการ
วิเคราะห์ปัญหาตา่งๆ ดงักลา่วอยา่งลกึซึ ;ง ทั ;งนี ;เพื�อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพฒันาอยา่ง 
รวดเร็ว 
  2.7ddความหมายและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  จดุมุง่หมายที�สําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ ในปัจจบุนัเน้นไปที�ความต้องการของ
มนษุย์เป็นหลกั ซึ�งได้แก่  
    2.7.1กกยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนให้สงูขึ ;น  
    2.7.2กกลดความเหลื�อมลํ ;าทางด้านการกระจายรายได้   
    2.7.3กกสง่เสริมความเป็นธรรมทางสงัคม  
    2.7.4กกเสริมสร้างเกียรติและศกัดิuศรีของประชาชนให้สงูขึ ;น  
    2.7.5กกเพิ�มเสรีภาพในการเลือกให้กบัประชาชนให้มากขึ ;น 
  2.8กกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพฒันาแบบพึ�งตนเองควร
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ; 
    2.8.1กกลดการพึ�งพาประเทศใดประเทศหนึ�ง หรือผลผลิตใดผลผลิตหนึ�งเป็น
การเฉพาะ  
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    2.8.2กกลดการพึ�งพาทางด้านการลงทนุและความชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ 
   2.8.3กกลดการพึ�งพาทางด้านเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ  
    2.8.4กกลดการพึ�งพาการนําเข้าสินค้าที�ไมจํ่าเป็นจากตา่งประเทศ  
    2.8.5กกการเปลี�ยนแปลงแบบแผนการบริโภค และการเพิ�มขีดความสามารถ
ในการผลิตภายในประเทศ 
    2.8.6กกการเพิ�มการควบคมุระบบเศรษฐกิจของชาตใิห้มากขึ ;น  
    2.8.7กกการรวมกลุม่กบัมิตรประเทศ เพื�อเสริมสร้างอํานาจการตอ่รองกบั
ตา่งประเทศให้มากขึ ;น 
    2.8.8กกการลดการพึ�งทางด้านวฒันธรรมจากตา่งประเทศ  
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กรอบแนวทางการปฏิบัตติามนโยบายของการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-   สนบัสนุนดา้นการศึกษา 
-   สนบัสนุนงานประเพณีทอ้งถิ�น 
-   สนบัสนุนวนัสาํคญัของชาติ 
-   ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี มีวินยัในตนเอง 
-   เป็นผูมี้วฒันธรรม มธัยสัถ ์ประหยดั  
    อดออม 
-   เป็นผูเ้สียสละ อุทิศตนเพื�อสังคมส่วน 
    รวม 

1.   ด้านกายภาพ 
-   การวางผงัเมือง 
-   การใชป้ระโยชนที์�ดิน 
-   การจดัระบบสาธารณูปโภค 
-   การจดัระบบสาธารณูปการ 
-   มีระบบคมนาคม ขนส่งที�
เหมาะสม 

5.  ด้านความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภยัในชีวิ ตและทรัพย์สิน 
-   การปราบปรามยาเสพติด 
-   การจดัระเบียบสังคม 
-   ปลอดอบายมุข 
-   การป้องกนัอุบติัภยัและวินยัจราจร 
 

2.  ด้านเศรษฐกจิ 
-   พลเมืองมีงานทาํ มีรายได้
พอเพียง 
-   โครงการหนึ�งตาํบลหนึ�ง
ผลิตภณัฑ ์
-   กองทุนหมู่บา้น 

4.  ด้านการเมอืง การปกครอง และการบริหาร 
-   ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรมในการทาํงานที�ดี 
-   ปรับปรุงขั8นตอนการปฏิบติังาน 
-   มีความโปร่งใสในการบริหาร 
-   มีผูบ้ริหารและการจดัการที�ดี 
-   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 
-  วิถีทางประชาธิปไตย และชุมชนเขม้แขง็ 

3.  ด้านสังคมและสิ/งแวดล้อม 
-   มีสวนสาธารณะ แหล่งนนัทนาการที�
ดี 
-   มีโบราณสถาน เอกลกัษณ์ทางส
ถาปัตย ์
-   มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ 
-   รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด 
    ลอ้ม 

แนวนโยบาย 

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวทางปฏิบัตติามนโยบายของการพัฒนา 
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เป้าหมายรวมของยุทธศาตร์ 
 1.ddนโยบายและประเดน็หลักในการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1.1ddนโยบายระดับชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที� 10 
(พ.ศ. 2551-2555)  ได้กําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาไว้  3  กลุม่ยทุธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  
ยทุธศาสตร์ที�สําคญั  ดงันี ; 
    1.1.1กกกลุ่มที� 1  การสร้างระบบบริหารจดัการที�ดีให้เกิดขึ ;นในทุกภาคส่วน
ของสงัคม  ประกอบด้วยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการที�ดี   โดยให้ความสําคญักบัการปรับระบบ
บริหารจดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นอยา่งโปร่งใส การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ การ
พฒันาและเสริมสร้างกลไก การตรวจสอบถ่วงดุลทุกภาคส่วนในสงัคม การเสริมสร้างระบบการ
บริหารจดัการที�ดีของภาคเอกชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชมุชน 
   1.1.2กกกลุ่มที� 2กกยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทาง
สังคม   ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้ มครองทางสังคม โดยให้
ความสําคญักบัการพฒันาคนให้มีคณุภาพและรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง การส่งเสริมให้คนมีงาน
ทํา การปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสงัคมให้มีประสิทธิภาพ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมบทบาทครอบครัว  องค์กรทางศาสนา  
โรงเรียน  ชมุชน  องค์กรพฒันาเอกชน  อาสาสมคัร  และสื�อมวลชนมีสว่นร่วมในการพฒันา 
   1.1.3ddกลุ่มที� 3กกยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบทและเมือง
อยา่งยั�งยืนให้ความสําคญักบัการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  และการพฒันาเมืองน่าอยู่  ชมุชน
น่าอยู่การแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเมือง  ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคใน
สงัคมการสร้างความเชื�อมโยง ของการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างเกื ;อกูล การจัดการพื ;นที�เชิง
บรูณาการที�ยดึพื ;นที�  ภารกิจ  และการมีสว่นร่วม 
   1.1.4ddกลุ่มที� 4กกยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม ให้ความสําคญักับการอนุรักษ์และฟื;นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
การอนรัุกษ์ฟื;นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม  ชมุชน  ศิลปวฒันธรรมและแหล่งท่องเที�ยว การบริหาร
จดัการปัญหามลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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   1.1.5ddกลุ่มที� 5กกยทุธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจสว่นรวม  ให้ความสําคญั
กบัการดําเนินนโยบายการเงินเพื�อสร้างภมูิคุ้มกนัตอ่วิกฤตเศรษฐกิจและชว่ยกระจายความเจริญ  
และสร้างความเป็นธรรมชาติ การดําเนินนโยบายการคลงัและสร้างความมั�นคงของฐานะการคลงั  
และกระจายความเจริญสูภ่มูิภาคการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจและสงัคมภายในประเทศ 
   1.1.6ddกลุ่มที�  6กกยุทธศาสตร์การเพิ�มสมรรถนะและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและการค้าเพิ�ม
ประสิทธิภาพและยกระดบัคณุภาพโครงสร้างพื ;นฐาน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และระบบสหกรณ์ ปรับปรุงระบบเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศ สง่เสริมการค้าบริการที�มีศกัยภาพ  เพื�อสร้างงานกระจายรายได้ 
   1.1.7ddกลุ่มที� 7กกยทุธศาสตร์การพฒันาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ความสําคัญการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดบัการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการ
สื�อสาร การบริหารการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�มุง่ประสิทธิผล 
 กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 กรอบยทุธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน  ประกอบด้วย  5  ยทุธศาสตร์  ได้แก่ 
 1.กกการสง่เสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้เอื ;อตอ่การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.กกการเพิ�มศกัยภาพและโอกาสของคนจน 
 3.กกการพฒันาระบบคุ้มครองทางสงัคมและผู้ ด้อยโอกาส 
 4.กกการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.กกการปรับปรุงระบบบริหารภาครัฐเพื�อแก้ไขปัญหาความยากจ 
 นโยบายของคณะผู้บริหารงานเทศบาลตาํบลบึงกาฬ   
 ประกอบด้วย 
 1.กกนโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ยึดมั�นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) กระจายอํานาจในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการสั�ง  การอนมุตัิการปฏิบตัิราชการให้แก่ผู้
ดํารงตําแหน่งที� มีหน้าที� รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื�องนั ;นโดยตรงปรับปรุงลดขั ;นตอน
กระบวนการให้บริการประชาชน ประชาสมัพนัธ์เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื�อให้
เข้าถึงการบริการเพิ�มชอ่งทางการร้องทกุข์และข้อเสนอของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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กําหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดเวที
ประชาคม เพื�อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนพัฒนาเทศบา 
เพื�อให้เกิดผลสมัฤทธิuตอ่ภารกิจของเทศบาลมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนชาวเทศบาลตําบลบึงกาฬพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที�เพื�อ
รองรับ การบริการแก่ประชาชน จัดหาครุภัณฑ์ วัสด อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช้เทคโนโลยี ให้
เพียงพอในการปฏิบตัิงาน โดยใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยดัและคุ้มคา่   พฒันาปรับ
กระบวนทศัน์และทศันคติของพนกังานเจ้าหน้าที�เทศบาลให้มีความสุภาพอ่อนน้อม เกิดความพึง
พอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เพิ�มประสิทธิภาพของข้าราชการ   ลกูจ้าง   พนกังานจ้าง  ของเทศบาลให้มี
ความรู้ความสามารถ เข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ ในการปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ ในการ
ให้บริการประชาชน     ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ และ พร้อมให้การสนบัสนนุความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที�โดยใช้ระบบคณุธรรมในการบริหารจดั พร้อมพฒันาบุคลากรของเทศบาลตําบลบึง
กาฬ      ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง  โดยการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบั     ปริญญาตรี     
ปริญญาโท  รวมถึงการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ   ที�เกี�ยวข้อง   กับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน เพื�อนําความรู้ที�ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ ;น ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลโดยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ตลอดจนประชาชนทั�วไป     จดัตั ;ง
ศนูย์ อปพร.เทศบาลตําบลบงึกาฬ  เตรียมความพร้อมไว้รับมือกบัสาธารณภยัหรืออบุตัิเหตฉุกุเฉิน    
เพื�อสร้างความมั�นใจให้กับประชาชนในเทศบาลตําบลบึงกาฬ    ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี�ยวกบัการจดัเก็บภาษี   การประเมินภาษี    การกําหนดคา่เช่ามาตรฐานกลาง   การ
อทุธรณ์ภาษี   เพื�อให้เกิดความเป็นธรรม แก่ประชาชนในการจดัเก็บภาษี 
 2.ddนโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 บริหารจดัการให้เทศบาลตําบลบงึกาฬเป็น เมืองแหง่ความเอื ;อเฟื;อเผื�อแผผู่้สงูอาย ุ คน
พิการผู้ ด้อยโอกาสผู้ ป่วยเอดส์โดยการจดัสรรงบประมาณสงเคราะห์เบี ;ยยงัชีพให้ตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดไว้ในระเบียบของทางราชการสง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมการฟื;นฟสูภาพร่างกายและจิตใจ
สําหรับผู้พิการ ผู้ ป่วยโรคเอดส์ และผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม  จดับริการสาธารณะให้ครอบคลมุถึง
การใช้บริการของผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม   สง่เสริมความรัก  ความสามคัคีในชมุชนเขต
เทศบาลสง่เสริมบทบาทและคณุคา่ของบคุคลการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนกบัเทศบาล   



28 
 

 
 
 
 

เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชมุชนเข้มแข็งหา่งไกลยาเสพตดิ จดัระบบการจราจรให้มีสภาพความ
คลอ่งตวัสงูขึ ;น  รวมถึงมาตรการลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน     
 3.กกนโยบายพัฒนาด้านการศึกษา 
 บริหารจดัการให้เทศบาลตําบลบงึกาฬ  เป็นเมืองสมองสร้างสรรค์ติดอาวธุทางปัญญาให้
ทกุคนทกุวยัสูค่วามท้าท้ายแหง่เวทีโลกโดยจดัให้มีศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนห้องสมดุชมุชนศนูย์
อินเตอร์เน็ตเทศบาลตําบลบึงกาฬ    สร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั ;งในและนอกระบบโดยจดัตั ;ง
เป็นศนูย์เรียนรู้ชมุชน  ส่งเสริมการรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ�น ส่งเสริมให้การศกึษาแก่
เด็กและเยาวชน    สนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริม  (นม)เสริมสร้างพฒันาการ
ของเดก็ในวยัเรียน 
 4.กกนโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม 
 บริหารจัดการให้เทศบาลตําบลบึงกาฬเป็นเมืองแห่งสุขอนามัยประชาชนมีสุขภาพดี    
อาหารสะอาดปราศจากพาหะนําโร  และเป็นเมืองแห่งความสะอาดไร้ขยะตกค้าง   ปลอดมลภาวะ
ทางนํ ;าและทางอากาศ    ด้วยวิธีการ  แยกขยะเปียก ขยะแห้ง   ง่ายต่อการกําจดัและนําขยะมารี
ไซเคิล พร้อมรับมือกับขยะเทคโนโลยีจัดระบบนํ ;าทิ ;งนํ ;าเสีย โดยส่งเสริมให้ร้านค้าและครัวเรือน
ตดิตั ;งบอ่ดกัไขมนั   ป้องกนัเหตเุดือดร้อนรําคาญประเภทตา่ง ๆ   พฒันาตลาดสดเทศบาลตําบลบงึ
กาฬเป็นตลาดน่าซื ;ออาหารปลอดภัย จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน   เพื�อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค  จดัสร้างศนูย์อาคารนนัทนาการเพื�อการกีฬาและการออกกําลงักาย   จดัการแข่งขนักีฬา
ทุกชนิดสําหรับ   เด็ก    เยาวชน  และ  ประชาชนทั�วไป    ส่งเสริมการออกกําลังกายทุกประเภท
กีฬา   จัดพื ;นที�สาธารณะให้เป็นสวนหย่อมอย่างเหมาะสมกับภูมิทัศน์ของเทศบาล   พัฒนา
สภาพแวดล้อมริมฝั�งแมนํ่ ;าโขงให้มีภมูิทศัน์ที�สวยงาม เหมาะสําหรับกบัการพกัผ่อนหย่อนใจสําหรับ
ประชาชนเพื�อให้ประชาชนชาวเทศบาลตําบลบงึกาฬมีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ ;น     ตลอดถึงการส่งเสริม
สนบัสนนุหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัการบริการด้านสาธารณสขุและสขุภาพเช่นโรงพยาบาล    สถานี
อนามยั และ   อสม. 
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 5.กกนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 บริหารจดัการให้เทศบาลตําบลบงึกาฬ  เป็นเมืองสขุสบาย   เน้นหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดํารงชีพสร้างโอกาสทองทางเศรษฐกิจให้ชาวเทศบาลตําบลบึงกาฬโดยการส่งเสริม
อาชีพและเพิ�มรายได้แก่ประชาชน   การส่งเสริม  ปรับปรุงพฒันาการค้าขายในเขตเทศบาลตําบล
บงึกาฬ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลบงึกาฬและจดัหาสถานที�จําหน่ายสินค้า พฒันาให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินลงทุนแก่ประชาชนส่งเสริมให้มีการ
จดัตั ;งสถานธนานุบาล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พฒันา
ระบบการเงินการคลงัของเทศบาลและการจดัเก็บภาษีอยา่งเป็นธรรม 
 6.กกนโยบายด้านสาธารณูปโภค 
 บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุง  ถนน   ตรอก  ซอย  ทางเท้าทุกสายให้พร้อม
บริการประชาชนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงกาฬให้เป็นเทศบาลแห่งการเดินทางสะดวกราบรื�น       
ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนํ ;าในเขตเทศบาล รวมทั ;งการป้องกันและแก้ไขปัญหานํ ;าท่วมขัง       
โดยการสร้างระบบระบายนํ ;าลงสู่แม่นํ ;าโขงโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง   
ปรับปรุงติดตั ;งไฟฟ้าสาธารณะตามเขื�อนริมฝั�งแม่นํ ;าโขงและทุกเส้นทางในเขตเทศบาลปรับปรุง
พื ;นที�สาธารณะให้เป็นพื ;นที�พกัผ่อนหย่อนใจ ประดบัพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบัให้เป็นเมืองสวยด้วยไม้
งาม เป็นที�ประทบัใจของชาวเทศบาลตําบลบงึกาฬและนกัทอ่งเที�ยวผู้มาเยือน 
 7.กกนโยบายด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและการท่องเที�ยว 
 บริหารจัดการส่งเสริมและดํารงไว้ซึ�งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย
ประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถิ�น  สง่เสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา สร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมที�หลากหลายแหง่อารยธรรมลุม่แมนํ่ ;าโขงสืบสานและดํารงไว้ซึ�งขนบธรรมเนียมประเพณี
อนัดีงามของท้องถิ�น  เชน่  การจดังานแหเ่ทียนเข้าพรรษา การจดังานประเพณีบญุบั ;งไฟการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต์  การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาวและส่งเรือยาวเข้าร่วมการ
แขง่ขนัในนามเทศบาลตําบลบงึกาฬ   ตลอดจนให้ความสําคญัแก่ผู้สงูอายแุละผู้ทรงความรู้ในด้าน
ต่างๆ  ซึ�งถือเป็นคลังสมองของเทศบาลตําบลบึงกาฬ   โดยการจัดงานวันผู้ สูงอายุเพื�อเป็นการ
แสดงถึงความกตัญ{ูกตเวทีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน      
ทํานบํุารุงวดัในเขตเทศบาลตําบลบงึกาฬ 
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ปัญหาขององค์กร 
 1.ddสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื Jนฐาน 
  1.1กกผิวจราจรถนนสายตา่ง ๆ  ในเขตเมืองมีความชํารุดเสียหาย 

  1.2กกทางเท้าของถนนบางสายชํารุดเป็นหลมุบอ่ 
  1.3กกถนนซอยไมมี่ป้ายบอกชื�อครบทกุเส้นทาง 
  1.4กกนํ ;าประปาไมเ่พียงพอตอ่การอปุโภค-บริโภค 
  1.5กกการติดตั ;งไฟฟ้าสาธารณะยงัไมค่รอบคลมุพื ;นที�เทศบาล 
  1.6กกบางพื ;นที�ประสบปัญหานํ ;าทว่มขงัถาวร  เนื�องจากสภาพพื ;นที�เป็นที�ลุม่ 
 2.กกสภาพปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
  2.1กกระบบระบายนํ ;าในชมุชนตา่ง ๆ  ไมมี่ประสิทธิภาพเพียงพอ บางชมุชนมีนํ ;า
ทว่มขงั ทอ่ ระบายนํ ;าอดุตนั  หรือถนนไมมี่ทอ่ระบายนํ ;า 

  2.2กกปัญหาขยะตกค้าง การเก็บขนไมห่มด สง่กลิ�นเหม็นและเป็นแหลง่หมกั
หมของเชื ;อโรค 

  2.3กกการตั ;งวางถงัขยะไมค่รอบคลมุพื ;นที�เทศบาล 

  2.4กกถนนในชมุชนมีวชัพืชขึ ;นรกขาดการกําจดั 
 3.ddสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1กกประชาชนในชมุชนจํานวนหนึ�งมีรายได้น้อย ไมเ่พียงพอตอ่การใช้จา่ยใน
ครัวเรือน 

  3.2กกชมุชนขาดตลาดภายในชมุชนที�จะเป็นศนูย์กลางในการขายสินค้า 

  3.3กกผู้ มีรายได้น้อยขาดทนุทรัพย์ในการลงทนุทํามาค้าขาย 
      4.ddสภาพปัญหาด้านสังคม 
  4.1กกประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสขุไมท่ั�วถึง  เชน่  การกําจดัยงุลาย 

  4.2กกบตุรหลานของผู้ มีรายได้น้อยขาดทนุการศกึษา 

  4.3กกการรวมกลุม่ของวยัรุ่นในยามวิกาล  บริเวณสวนสาธารณะสร้างเหตรํุาคาญ 

  4.4กกการเสพสิ�งเสพตดิตา่ง ๆ ของเยาวชน 
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 5.ddสภาพปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  5.1ddการตรวจตราด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในยาม
วิกาลยงัไมค่รอบคลมุพื ;นที�ชมุชน 

  5.2กกประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ ในการเลือกตั ;งท้องถิ�นแบบใหม่ 
ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์กร 
  การพฒันาองค์กร(Organization Development)หรือเรียกสั ;นๆว่า “OD” ประกอบด้วย
การพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน การคดัเลือกผู้บริหาร การค้นหาวิธีการบริหารงาน การปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับปรุงการสื�อความหมายและการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลใน
หนว่ยงาน ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากที�สดุ โดยให้องค์การมีความยืดหยุ่นและปรับตวัเข้าได้
กบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป   การพฒันาองค์กรเป็นกระบวนการที�ประกอบด้วยขั ;นตอนในการ
ดําเนินการสว่นหนึ�ง และประกอบด้วยเครื�องมือทางการพฒันาองค์การที�เรียกวา่สิ�งสอดแทรก   
(Tactic)  อีกส่วนหนึ�ง   ซึ�งจะต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมในแตล่ะองค์กร  ฉะนั ;นความเข้าใจ
การพฒันาองค์การ คือความเข้าใจในขั ;นตอนการดําเนินงานและสิ�งสอดแทรกทั ;งหมดซึ�งจะทําให้
เ กิดความเ ข้า ใจในลักษณะและ ข้อ จํ ากัดของ การพัฒนาอง ค์กรใน ที� สุดOrganization 
Development (OD) การพฒันาองค์กร เป็นรูปแบบหนึ�งของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ที�มุ่งเน้น
ผลลพัธ์ระยะยาว ที�เกิดขึ ;นทั�วทั ;งองค์กร  ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที�ผสมผสานระหว่างแนวคิดในเชิง
สงัคมศาสตร์และในเชิงวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกนั เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือในเรื�องพฤติกรรมมนษุย์ใน
องค์การที�ถกูนํามาใช้อยา่งเป็นระบบ  นกัวิชาการมากมายที�ได้ให้คํานิยามเกี�ยวกบั OD ที�เหมือน 
และแตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ; 
 1.กกแผนงานที�ถกูกําหนดขึ ;น  
 2.กกองค์การในภาพรวม  
 3.กกการบริหารจดัการจากผู้บริหารระดบัสงู  
 4.กกการเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางานในระดบัองค์การ  

 5.กกเครื�องมือที�มีการวางแผนงานและถกูนํามาใช้ในกระบวนการทํางานขององค์การ  
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Wendell French (1969 ) กลา่วถึง OD วา่ “เป็นกระบวนการระยะยาวที�เกิดขึ ;นจากความ 

พยายามในการปรับปรุงขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการจดัการกบัการเปลี�ยนแปลงที�
เกิดขึ ;นจากภายนอกองค์กร โดยมีที�ปรึกษาทั ;งจากภายในและภายนอกองค์กรที�ทําหน้าที�เป็น
ตวัแทนของการเปลี�ยนแปลง (Change Agent) คอยช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการเปลี�ยน
พฤตกิรรมของคนในองค์กร” 
 Michael Beer (1980) กล่าวว่า “OD  กระบวนการที�เป็นระบบในการรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ และการวางแผนงาน รวมถึงการออกแบบเครื�องมือในการเปลี�ยนแปลง และการ
ประเมินผลการเปลี�ยนแปลงของบคุลากรในองค์กร” 
 Warner Burke (1982) กล่าวว่า “OD เป็นกระบวนการที�มีการวางแผนเพื�อการ
เปลี�ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร ด้วยการนําแนวคิด การวิจยั และเครื�องมือทางพฤติกรรมศาสตร์มา
ใช้ในองค์กร” 
 จากแนวคดิของนกัคดิและผู้ รู้ดงักลา่วข้างต้น พบว่า OD เป็นกระบวนการหรือเครื�องมือที�
ถกูออกแบบขึ ;นมาเพื�อการบริหารการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ ;นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกในยคุของ
การแข่งขนั ดงันั ;นองค์กรตา่งๆ  จึงมุ่งเน้นให้คนในองค์กรเกิดการปรับปรุง และการพฒันาในขีด
ความสามารถของตน ทั ;งนี ;แนวคดิของ OD จะเกิดขึ ;นจากการที�ผู้บริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญั
ของการเปลี�ยนแปลง มิใช่การหยดุนิ�งอยู่กบัที� และหลายครั ;งที�การทํา OD ไม่ประสบความสําเร็จ 
เนื�องจากผู้บริหารไม่คิดว่าการเปลี�ยนแปลงในพฤติกรรมของ “คน” ในองค์การเป็นเรื�องสําคญั ทํา
ให้ผู้บริหารขาดการมีส่วนร่วม ขาดการผลกัดนัในการนําเครื�องมือต่างๆ  มาใช้ในองค์การอย่าง
จริงจัง  ซึ�งบุคคลที�จะทําหน้าที�กระตุ้นให้ผู้ บริหารระดบัสูงเข้าใจและเห็นถึงความสําคญัของ
เครื�องมือ OD ก็คือ นกัพฒันาบคุลากร ที�จะต้องค้นหาปัญหา (Problem Identification) ที�เกิดขึ ;น
หรืออาจจะเกิดขึ ;นหากองค์กรไมเ่ปลี�ยนแปลงวิธีการคดิ และวิธีการทํางานของบคุลากรในองค์กร 
ความหมายของการพฒันาองค์กร 
 การพัฒนาองค์กรเป็นผลมาจากการที�บรรดานักปฏิบัติการทางด้านการจัดการและ
นักวิชาการโดยเฉพาะด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้คิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆในอันที�จะเอื ;ออํานวย
ประโยชน์ตอ่การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงองค์การให้ดีกว่าแบบเดิมที�เป็นอยู่ แนวความคิดและวิธีการ
ใหมนี่ ;ได้มุง่ไปสูก่ารปรับปรุงและเปลี�ยนแปลง “องค์กร” เพื�อประสิทธิผล และความเจริญเติบโตของ
องค์กรโดยสว่นรวม แนวความคดิเชื�อวา่สามารถจะแก้ไขข้อบกพร่อง และความไร้ประสิทธิภาพของ
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เทคนิคในการเปลี�ยนแปลงในแนวเก่าได้เป็นอย่างดี และได้รับการขนานนามว่า “การพัฒนา
องค์กร” หรือที�ภาษาองักฤษเรียกว่า “Organization Development” และเรียกสั ;นๆ ว่า “OD” 
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาถึงความหมายของคําว่า “การพฒันาองค์กร” ย่อมมีหลายแนวด้วยกัน 
เชน่ การพฒันาองค์การ หมายถึงความพยายามในการเปลี�ยนแปลงอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้าเกี�ยวกบั
องค์การโดยส่วนรวมทั ;งหมดเริ�มดําเนินการจากฝ่ายจดัการระดบัสูงเพื�อเพิ�มพูนประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององค์กรโดยวิธีการใช้เครื�องมือสอดแทรกอย่างมีแผนในกระบวนการตา่งๆ ภายใน
องค์กร อาศัยความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์อีกแนวหนึ�ง การพัฒนาองค์กรหมายถึง เป็นการ
ตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลง เพื�อมุ่งที�จะเปลี�ยนความเชื�อเจตคติ คา่นิยม และโครงสร้าง ในอนัที�
จะให้องค์การปรับตวัให้เข้ากบัวิทยาการใหม่ๆ  ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ ;นอยา่งรวดเร็ว 
 แนวสดุท้ายการพฒันาองค์กรเป็นความพยายามที�ต้องใช้ระยะเวลาอนัยาวนาน เพื�อที�จะ
ปรับปรุงความสามารถขององค์กรให้พร้อมเพื�อต้อนรับการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั ;ง
ภายนอกและภายในองค์กรเองตลอดจนเป็นการปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการแก้ปัญหา
ตา่งๆ ในองค์กร 
 จากความหมายและองค์ประกอบตา่งๆ พอสรุปถึงความหมายของการพฒันาองค์กรได้ 
คือเป็นความพยายามในการเปลี�ยนแปลงอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้าในองค์กรเป็นเรื�องเกี�ยวกบัระบบ
ทุกระบบที�ประกอบกันขึ ;นเป็นองค์การโดยอาศัยผลของความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์เข้ามา
สอดแทรกในกระบวนการต่างๆ ขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงในกระบวนการต่างๆ 
ขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงเพื�อวตัถุประสงค์ในการเจริญก้าวหน้าของส่วนต่างๆ 
ภายในองค์กรเพื�อเพิ�มพนูประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล ตลอดจนความสามารถในการปรับตวัของ
องค์การให้เข้ากนัได้กบัสภาพแวดล้อมภายนอกที�เปลี�ยนแปลง 
 ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์กร 
 ได้มีนกัวิชาการหลายทา่นได้เคยให้ความหมายเกี�ยวกบัการพฒันาองค์กรไว้หลาย
แนวความคิดด้วยกนั ตวัอยา่งเชน่ 
 1.กกการพฒันาองค์กร คือ ความพยายามอย่างมีแผน ที�มุ่งให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
วฒันธรรมขององค์กร เป็นความพยายามที�จะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงระบบขององค์กร ทั ;งที�เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ควรมุ่งเน้นที�การเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมขององค์กรเป็นหลกั ไม่ใช่การ
มุ่งเน้นที�การเปลี�ยนแปลงของบคุคล แตก่ารเปลี�ยนแปลงของบคุคลที�เกิดขึ ;น เป็นผลพลอยได้ของ
การเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมขององค์กร 
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 2.กกการพฒันาองค์กร คือ กระบวนการปรับปรุงองค์กรให้กลบัสู่สภาวะใหม่ที�เหมือนเดิม
หรือดีกว่าเดิม โดยมุ่งที�ความกล้าในการยอมรับการเปลี�ยนแปลง เน้นให้องค์กรมีความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค์ ที�จะนําเอาความใหม่และแปลกทั ;งทางด้านเทคนิค วิทยาการ และทรัพยากรมนษุย์ที�มี
คา่มาสูอ่งค์กร 
 3.กกการพฒันาองค์กร คือ กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร โดยใช้การวิจยั
เชิงแก้ปัญหา ซึ�งมีลกัษณะเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ�งมี
ขั ;นตอนดงันี ;  
  3.1กกการวิเคราะห์ปัญหาเบื ;องต้นขององค์กร 
  3.2กกการเก็บรวบรวมข้อมลูจากองค์กร 
  3.3กกการป้อนข้อมลูย้อนกลบัให้แก่องค์กร 
  3.4กกสํารวจปัญหาขององค์กรจากข้อมลูที�ได้รับทั ;งหมด 

  3.5กกวางแผนปฏิบตักิาร 
  3.6กกลงมือปฏิบตักิาร 
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การพฒันาองค์กร หมายถึง ความพยายามอย่างมี
แผนและตอ่เนื�อง เพื�อก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทั�วทั ;งระบบ โดยมุง่เน้นการเปลี�ยนแปลงวฒันธรรม
ขององค์กร เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ทั ;งนี ;ต้องได้รับความเห็นชอบและ
สนับสนุนจากผู้ บริหารระดับสูง และต้องใช้เครื�องมือและเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบ(ร.ศ.ขจรศักดิuหาญณรงค์,เอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม"การพัฒนาองค์กร", สํานกัฝึกอบรม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 
 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์กร 
 การพัฒนาองค์กรนั ;นควรมุ่งเพื�อพัฒนาการทํางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพเนื�องจาก
วตัถุประสงค์ของกลุ่มย่อยและกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
กลุ่มย่อยนั ;น หากมีความขดัแย้งกนัระหว่างกลุ่ม หรือขดัแย้งกับวตัถปุระสงค์ขององค์การเอง จะ
เป็นหนทางสู่ความล้มเหลวขององค์การโดยส่วนรวมได้ ดงันั ;นการพฒันาองค์กร จึงควรมุ่งความ
สนใจไปที�การวางเป้าหมาย และการวางแผนในการสร้างวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีระบบ 
ทั ;งนี ;ต้องหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ นําการเปลี�ยนแปลงต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าที� ใน
การกระตุ้นให้องค์การสามารถสร้างวตัถปุระสงค์ขึ ;นทั ;ง 3 ประเภท คือ 
 1.กกวตัถปุระสงค์ของสมาชิกทกุคนในองค์กร 
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 2.กกวตัถปุระสงค์ของทีมงาน 

 3.กกวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
 วตัถปุระสงค์อยา่งกว้าง ๆ ของการพฒันาองค์กรโดยทั�ว ๆ ไปแล้ว จะคล้ายคลึงกนั ซึ�งพอ
สรุปได้ดงันี ; 
 1.กกเพื�อสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
 2.กกเพื�อให้องค์กรสามารถปรับตวัได้อย่างรวดเร็วและอยู่รอดเมื�อต้องประสบกบัปัญหา
และการเปลี�ยนแปลง 
 3.กกเพื�อพัฒนากระบวนการทํางานอย่างมีแผนและส่ง เสริมการมีส่วนร่วมใน
วตัถปุระสงค์ขององค์การร่วมกนั 

 4.กกเพื�อมุ่งปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแก้ไขวฒันธรรมที�ล้าสมยั ไร้สาระ ขดัต่อความเจริญ
ขององค์การ โดยมุง่เน้นที�ผลสําเร็จของงานที�บรรลตุามเป้าหมายมากกวา่วิธีการ 
 5.กกควรมุง่สง่เสริมหลกัการทํางานที�เน้นหลกัการมากกวา่ตวับคุคล 

 6.กกควรเน้นทั ;งปริมาณงานและความรู้สกึของคนไปพร้อมๆ กนั 

 7.กกส่งเสริมการกระจายการตัดสินใจออกไปจากส่วนกลางให้มากที�สุด มุ่งให้การ
ตดัสินใจเกิดขึ ;นในจดุที�มีข้อมลูพร้อมที�จะทําการตดัสินใจให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการตดัสินใจ 

 8.กกมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อ
ตําแหนง่และหน้าที� 
 9.กกมุง่ดําเนินการสร้างสรรค์ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ไมเ่ดนิสวนทางกบั
วตัถปุระสงค์ขององค์การ คือมุง่ประสานเป้าหมายของบคุคลกบัเป้าหมายขององค์กรเข้าด้วยกนั  
 ปัจจัยสาํคัญที�ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
 1.กกความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทางด้านวิทยาการสมยัใหม ่
 2.กกความล้าสมยัอยา่งรวดเร็วของผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์ 
 3.กกการเปลี�ยนแปลงทางด้านทศันคติและคา่นิยมของกลุ่ม 
 4.กกปัญหาขององค์กร แบบระบบราชการ 
 5.กกผลจากทฤษฎีการบริหาร ที�เปลี�ยนแปลงจากแนวการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ 
 6.กกผลจากการฝึกอบรมโดยใช้ห้องปฏิบตักิาร 
 7.กกผลจากวิธีการสํารวจข้อมลูและการสง่ข้อมลูย้อนกลบั และ 
 8.กกผลจากระบบเทคนิคและสงัคม 
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 คุณลักษณะของการพัฒนาองค์กร 
 จําแนกคณุลกัษณะที�สําคญัของการพฒันาองค์กรได้ดงันี ;การพฒันาองค์การจะต้องเกิด
ขึ ;นกบัองค์การทั ;งหมด(Whole Organization หรือ Entire organization)การพฒันาองค์กรการเน้น
ความเป็นระบบ(System-Oriented)ซึ�งความเกี�ยวข้องเหล่านี ;จะต้องเป็นทั ;งโครงสร้างกระบวนการ
และทศันคติการพฒันาองค์การเป็นปัจจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) กล่าวคือ การพฒันา
องค์การเป็นไปตามสถานการณ์ที�เกิดขึ ;นจริงการพัฒนาองค์การเป็นการแก้ปัญหา (Problem 
solving) ช่วยปรับองค์การให้เข้ากับปัญหาโดยปราศจากความขดัแย้งหรือผลกระทบที�รุนแรงการ
พฒันาองค์เป็นการใช้กระบวนการหมู่พวก (Group Process)ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เป็นกลุ่ม การ
ร่วมกนัแก้ไขความขดัแย้งและการประจนัหน้ากนัและพยามยามสร้างความสมัพนัธ์ 

 การพฒันาองค์กรขึ ;นอยู่กับข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) ผู้บริหารนําข้อมูลมาพิจารณา
และผสมผสานกนัเพื�อการตดัสินใจที�จะทําสิ�งหนึ�งสิ�งใดที�บคุคลเหล่านั ;นมีส่วนร่วมและพอใจในการ
ตดัสินใจนั ;นการพัฒนาองค์การจะให้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)มี
ลกัษณะทํางานอยา่งมีประสบการณ์มากกวา่ที�จะเป็นผู้ เชี�ยวชาญในการทํางาน 

 การพฒันาองค์การเน้นสภาวการณ์(Contingency Oriented) มีลกัษณะที�สอนให้คนมี
ความยืดหยุน่ รู้จกัประยกุต์ใช้หลกัการและปรับปรุงการปฏิบตักิารให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

การพฒันาองค์กรใช้เป็นตวักลางในการเปลี�ยนแปลง (Change Agent) หรือเป็นที�ปรึกษา
(Consultant) สําหรับกลุม่ผู้ มีสว่นร่ว 
 การพัฒนาองค์กรมุ่งที�จะผสมผสานองค์ประกอบที�สาํคัญ 4ประการ คือ  
 คน (People) โครงสร้าง (Structure) วิทยาการสมยัใหม่ (Technology) และสงัคม
สงเคราะห์ (Social System) ขององค์กรเข้าด้วยกนัองค์กรที�ควรได้รับการแก้ไขด้วยการพฒันา
องค์กรการตดัสินใจวา่จะใช้แผนการพฒันาองค์กรแก่องค์กรใด ขึ ;นอยูก่บัปัญหาที�เกิดขึ ;น และ
ปัญหาที�เป็นสิ�งบอกเหตสํุาคญัที�ควรแก้ไข เชน่ 
 1.กกหลกัการและวิธีการบริหารไมดี่ ทําให้องค์กรไมส่ามารถปฏิบตัภิารกิจให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ที�ตั ;งไว้ 
 2.กกขาดความร่วมมือประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 
 3.กกอํานาจหน้าที�ขององค์กรกําหนดไว้ไมแ่นช่ดั 
 4.กกหนว่ยงานไมทํ่างานตามหน้าที�ความรับผิดชอบที�วางไว้ มีการแยง่อํานาจกนัใน
ระหวา่งหนว่ยงาน 
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 5.กกบรรยากาศในการทํางานเตม็ไปด้วยการแขง่ขนั ชิงดีชิงเดน่ มีการอิจฉาริษยา 
 6.กกขาดแรงจงูใจในการทํางาน เฉื�อยชา ไมก่ระตือรือร้น ขาดความคดิริเริ�ม ทํางานแบบ
เช้าชามเย็นชาม 
 7.กกคนทํางานมุง่ทํางานเพื�อสนองความต้องการของตนเองมากกว่าองค์กร 
 8.กกภาพพจน์ขององค์กรไมดี่ในสายตาของคนอื�น 
 9.กกมีปัญหาตา่ง ๆ มาก คั�งค้างและสะสางไมอ่อก 
 10.กต้องการเปลี�ยนทศันะคตขิองคนในองค์กร 
 11.กขาดคณะที�ปรึกษาสําหรับผู้บริหาร หรือคณะที�ปรึกษาไมมี่ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 12.กต้องการการวางแผนงานที�ดีกวา่ 
 13.กต้องการเปลี�ยนกลวิธีในการบริหารงาน 
 14.กต้องการเปลี�ยนโครงสร้างและนโยบายขององค์กร 
 15.กต้องการปรับตวัให้เข้ากบัสิ�งแวดล้อม 
 ผลดีของการพัฒนาองค์กร 
 การพฒันาองค์การจะเป็นกลไกชกันําให้สมาชิกขององค์กรได้มีสว่นผกูพนัและมีสว่นร่วม 
ทําให้สามารถใช้ข้อเสนอแนะ และการแนะนําปรึกษาจากภายนอกได้จะเป็นเครื�องชี ;แนวทางในการ
ปฏิบตัิงานของบคุคลให้บรรลเุป้าหมายให้ผู้ปรับปรุงพฤติกรรมในการบริหารงานจะช่วยเสริมสร้าง
การมีสว่นร่วมในการบริหารจะชว่ยให้เกิดความร่วมใจในการทํางานเป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้บคุคลใน
หนว่ยงานได้รับประสบการณ์มากขึ ;น 
 การพฒันาองค์กรเกิดขึ ;นจากความเชื�อที�ว่าองค์ทั ;งองค์การจะต้องเปลี�ยนแปลงมุ่งหวัง
การทํางานให้ประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์โดยกลุ่ม จะต้องได้รับการฝึกอบรม การเรียนรู้ที�
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการขององค์การ 
 วิสัยทัศน์ 
 วิสยัทศัน์ในการพฒันาเทศบาลตําบลบงึกาฬ  “ บงึกาฬเมืองน่าอยู่ เชิดชปูระเพณี งาม

ลํ %าสิ&งแวดล้อม”  
 พันธกิจ  
 1.กกจดัให้มีการพฒันาเทศบาลไปสูเ่มืองนา่อยู ่
 2.กกจดัให้มีระบบโครงสร้างพื ;นฐาน 
 3.กกให้มีการอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีท้องถิ�น 
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 4.กกสง่เสริมศลิปวฒันธรรมจารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ�น 
 5.กกการสง่เสริมการศกึษา 
 6.กกสง่เสริมการบริหารจดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 
 7.กกบํารุงสง่เสริมคณุภาพชีวิต 
 8.กกประชาชนมีรายได้เพียงพอ 
 โครงการที�เกี�ยวข้อง 
 อทุยั ดลุยเกษม (2552, หน้า 10) การประเมินโครงการที�จะมีประโยชน์ต้องมองค์
ประกอบหลกัอยา่งน้อยสองด้าน คือ  
 1.กกเจ้าของโครงการอนัได้แก่ผู้บริหารโครงการและผู้ ให้ทุนสนบัสนุนโครงการมีความ
จริงใจที�จะใช้ผลการประเมินมาเป็นกลไกอย่างหนึ�งในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและมีคณุภาพ ถ้าเจ้าของโครงการไมส่นใจคณุภาพเสียแล้ว การประเมินโครงการก็ไม่
มีประโยชน์  
 2.กกนกัประเมินต้องมีความรู้ความสามารถในวิธีวิทยาการประเมินและมีเข้าใจในเนื ;อหา
สาระของโครงการที�ทําการประเมินทั ;งในระดบักว้างและระดบัลกึอยา่งพอเพียง การได้นกัประเมินที�
เป็นเพียงนกัเทคนิคจะไม่มีประโยชน์ในการทําการประเมินโครงการ ที�สําคญันกัประเมินโครงการ
ต้องรับทําโครงการประเมินด้วยความเข้าใจว่าผลการประเมินจะเป็นส่วนช่วยให้การดําเนิน
โครงการประเมินมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพมากขึ ;น มิใชรั่บทําประเมินเพียงเพราะเป็นงานที�ช่วย
เพิ�มรายได้ให้กบัผู้ รับทําการประเมินเทา่นั ;น อยา่งไรก็ดี ผู้ รับผิดชอบโครงการหรือผู้ว่าจ้างก็ชอบที�จะ
เห็นคณุคา่ของผลงานการประเมิน (ของนกัประเมินที�มีฝีมือ) ด้วยเชน่เดียวกนั 
 ด้วยเหตุดังนั ;นจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญมากในการสร้างความเข้าใจและ
พฒันานกัประเมินโครงการที�มีความรู้ความสามารถและมีทศันะตอ่การประเมินที�ถกูต้องให้มากขึ ;น
ในสงัคมไทย เพราะในปัจจบุนัมีโครงการจํานวนมหาศาลที�ใช้เงินภาษีอากรรราษฎรทั ;งทางตรงและ
ทางอ้อมจงึต้องชว่ยให้ผู้ รับผิดชอบมีความรับผิดและรีบชอบตอ่โครงการอยา่งแท้จริง 
 (Accountable to the tax-payers) การทําการประเมินโครงการที�ดี ควรจะเป็นการ
ทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของโครงการกบันกัประเมิน เพื�อจะได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์
ของการประเมิน รู้และเข้าใจถึงเป้าประสงค์ของการประเมิน เพื�อจะได้ผลการประเมินที�ดีและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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 โครงการแขง่ขนัเรือประจําปี ของจงัหวดัพิจิต วดัตา่ง ๆ นั ;นนบัว่าเป็นปกติวิสยั แตว่ดัใดที�
จดัให้มีการแข่งเรือและมีคูเ่รือชิง เดิมพนัแล้ว จะทําให้งานแข่งเรือของวดั นั ;น ๆ มีชีวิตชีวาขึ ;นมา
ทนัทีเพราะ จะเป็นการดงึดดูผู้ชมเข้าไป ชมการแขง่ขนักนัมาก ฉะนั ;น การแข่งขนัเรือที�มีการเดิมพนั
จงึจดัได้วา่เป็นการแขง่เรือครั ;งสําคญั  
 การแขง่ขนัเรือชิงเดมิพนัในสมยัก่อนมีน้อยมากและเดิมพนัก็มีน้อย เช่น เรือไกรทอง ของ
วดัหวัดง อําเภอเมือง จงัหวดั พิจิตร เคยพาย เดิมพนักับ เรือเพชรนํ ;าค้าง จงัหวดั สิงห์บุรี เรือธนู
ทอง พายเดิมพันกับเรือศรีธารา เรือแม่ขวัญ มงคลทอง พายเดิมพัน กับเรือประกายเพชร เรือ
ประกายเพชร พายเดิมพนักับเรือผ่องนภา เรือแม่ขวญัมงคล ทองพายเดิมพนั กบัเรือ เทวีนนัทวนั 
เพชรน้อยและช้างแก้ว แตก่ารพายในครั ;งนั ;น ๆ ไมค่อ่ยเป็นขา่ว โดง่ดงัอะไรมากนกั เพราะยงัขาด 
การประชาสมัพนัธ์งาน 
 การแข่งขนัเรือเดิมพนัที�แพร่หลายในปัจจุบนัเกิดจากทางวดัราชช้างขวญัซึ�งเป็นวดัหนึ�ง
ในจงัหวดัพิจิตรที�กล้าจดัเป็น ครั ;ง สําคญัที�รวบรวม ไว้ใน ประวตัิการแข่งเรือและเป็นวดัแรกที�กล้า 
ลงทุน ชิญเรือต่างจงัหวดั มาพายเดิมพัน กับเรือดงั ของจงัหวัดพิจิตร นั�นก็คือในปี พ.ศ.2522 
ผู้ใหญ่สมพงษ์ ทิมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูที่� 1 ตําบลปากทาง ซึ�งเป็นประธาน จดังาน แข่งเรือประเพณี
ของวดัราชช้างขวญัได้เชิญเรือศรีสุริโยทัยจากวัดจุฬามณี อําเภอบางบาล จงัหวดั พระนคร ศรี
อยธุยา ซึ�งมีผู้ ใหญ่ถวิล แสงจกัร เป็นผู้จดัการ โดยคิดคา่ลากจงูเป็นเงินสด 20,000.- บาท มาพาย
เดิมพนั กบัเรือ แม่พิกุลทอง จากวดับงึตะโกน อําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ซึ�งมีคณุเผอิญ จิตรากร 
เป็นผู้จดัการเรือ โดยคดิคา่ลากจงู 5,000.- บาท พายชิงรางวลัเงินสด 200,000.- บาท (พายเดิมพนั
ข้างละ 100,000.- บาท) และได้เชิญคณุไพฑรูย์ แก้วทอง ในสมยันั ;น เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จงัหวัดพิจิตร มาเป็นประธานตดัสินเรือครั ;งนี ; ผลปรากฏ ว่าในเที�ยว แรกเรือแม่พิกุลทอง จาก
จงัหวดัพิจิตรเป็นฝ่ายชนะ ในเที�ยวที� 2 เรือศรีสริุโยทยัเป็นฝ่ายชนะ จงึยกเลิกเดิมพนักนัไป หลงัจาก
ปี 2522 เป็นต้นมา การพายเรือเดมิพนัจงึได้ระบาดแพร่หลายจากวงเงินหมื�นเป็นแสน เป็นล้านและ
เป็นสิบล้าน 
 ในปี พ.ศ.2523 เป็นปีที�มีการแข่งเรือครั ;งสําคญัที�สุด จะนบัว่าเป็นครั ;งประวตัิศาสตร์ที�
ขณะนี ;ยงัหาเรือคูใ่ดลบสถิต เงินเดมิพนัไม่ได้ นั�นคือ ทางวดัท่าหลวงได้จดังานแข่งเรือประจําปีและ
จดัให้มีเรือคูพ่ิเศษพายชิงรางวลัเงินสด 3 ล้านบาท ระหว่างเรือศรทอง จากวดัวงักลม อําเภอเมือง 
จงัหวัดพิจิตร ซึ�งมีคุณประทีป ชยัสุวิรัตน์ เป็นผู้จัดการเรือ พายกับ เทวีนันทวัน ซึ�งมีคุณสมชัย 
ฤกษ์วรารักษ์ หรือรู้จกักันดีในนามของเสี�ยแหย เป็นผู้จดัการ ผลการแข่งขนั ปรากฏว่า เรือเทวี
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นนัทวนนัชนะทั ;ง 2 เที�ยว ได้รับเงินรางวลัไป ในเวลา 2 เดือนตอ่มาเรือคูนี่ ;ได้พบกนั อีกครั ;งหนึ�ง ที�
สนามวดัเกาะหงษ์ อําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ซึ�งการพบกนัครั ;งนี ;นบัว่าเป็นประวตัิการณ์ที�มี
การเล่นเดิมพนักนัสงุสดุ ทางคณะกรรมการ ได้จดัโต๊ะมมุนํ ;าเงินรับเก็บเดิมพนัทั ;ง 2 ฝ่าย ฝ่ายใด
เงินเดิมพนัเข้ามาก็จะ ประกาศให้ฝ่ายตรงข้าม นําเงินเข้าไปประกบ สรุปรวม เรือคูนี่ ; พายกันครั ;ง
นั ;นประมาณ 10 ล้านบาท ผลก็ปรากฏวา่ เรือศรทอง จากวดัวงักลม อําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ล้าง
แค้นได้สําเร็จเอาชนะเรือเทวีนนัทวนั ทั ;งสองเที�ยว ซึ�งเป็นปมปริศนาของคนวิเศษชยัชาญ  
จงัหวดัอ่างทอง มาจนทกุวนันี ; 
 ในปี พ.ศ.2524 ทางวดัท่าหลวง อําเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร ได้จดังานแข่งเรือประเพณีขึ ;น
โดยมีคูเ่รือคูพ่ิเศษชิงรางวลั เงินสด 100,000.- บาท ระหว่างเรือแม่ขวญัมงคลทอง อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร กบัเรือกิจสงัคม จากวดัเกาะหงษ์ อําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ผลปรากฏว่าเรือ แม่
ขวญัมงคลทองชนะทั ;ง 2 เที�ยว ได้รับรางวลัเงินสด 100,000.- บาท ไป และในปีนี ;เรือทั ;งคูไ่ด้ไปพาย
แก้มือกนัที�วดัตะเคียนเลื�อน อําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ชิงรางวลัเงินสดเท่าเดิม ผลปรากฏว่า
ในเที�ยวแรกเรือกิจสงัคมเป็นฝ่ายชนะ แตใ่นเที�ยวที�สองเรือแมข่วญัมงคลทองเป็นฝ่ายชนะจงึได้ 
ชนะ จงึได้ยกเลิก เดมิพนักนัไป 
 การสร้างเรือเข้าทําการแข่งขนัในสมยัปัจจบุนัของจงัหวดัพิจิตร คงจะเป็นไปได้ยาก ทั ;งนี ;
เพราะป่าถกูปิดทําให้ การชกัลากไม้ไม่สะดวก ชาวเรือยาวทั ;งหลาย มีแตค่ิดหา วิธีนําเอาเรือยาว
เก่ามาทําการซ่อมแซมใหม่ดงัเช่นในปี พ.ศ.2533 ชาวเรือยาวของจงัหวดัพิจิตรมีการซ่อมแซมเรือ
เรือเก่ามาทําการแขง่ขนั หลายลําด้วยกนั เพราะการซอ่ม เรือเก่าราคาซ่อมยงัถกูกว่าการขดุเรือใหม่
มากกมาย อยา่งน้อย ๆ การขดุเรือยาวแตล่ะลําต้องใช้เงินเป็นแสนบาท แตก่าร ซ่อมเรือเก่ามาแข่ง
นั ;นอาจจะใช้เงินเป็นหมื�น ๆ บาทเทา่นั ;นเอง เทา่ที�เก็บรวบรวมข้อมลูในปี 2533 มีเรือระดบัแชมป์ 
ทําการซ่อมแซม เพื�อเข้าทําการ แขง่ขนัหลายลําด้วยกนั  
 เรือธนูทองจากวดัรังนก อําเภอสามง่าม เรือแม่ตะเคียนทองจากวดัจระเข้ผอม อําเภอ
สามง่าม เรือเพชรชมพ ูจากวดั บางมลูนาก อําเภอบางมลูนาก เรือแม่ พิกุลทองจากวดับงึตะโกน 
อําเภอเมือง เรือแมข่วญัมงคลทอง 3 ปีซ้อนจากวดั ราชช้างขวญั อําเภอเมือง เรือศรทอง นกัล่าเดิม
พนัเงินล้านจากวดัวงักลม อําเภอเมือง เรือขนุไกร จากวดัหงษ์ อําเภอเมือง และอีกหลายลําท่กําลงั
เตรียมการอยู่ มิใช่เรือยาวของชาวจงัหวดัพิจิตรเท่านั ;นชาวเรือจงัหวดัอื�นก็คิดซ่อมแซม เรือเข้าทํา
การแข่งขนัเหมือนกัน เช่น เรือศรีสุนทร จากวดับ้านสร้าง อําเภอโพธิuทอง จงัหวดัอ่างทอง ก็ซ่อม
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ใหม่ และ เปลี�ยนชื�อเสียเลย โดยใช้ชื�อ ว่าธงชยั ในการขุดเรือยาวใหญ่มีชาวเรือยาวหลายราย
อยากจะขดุ แตด่งัที�กลา่วมาการหาไม้มากมายเพราะป่าถกูปิด ไม้แตล่ะต้น ที�นํามาขดุใช้ขดุเรือ 
จะต้องยาวถึง 14 วาเศษ และต้องใช้ไม้ขนาดใหญ่ด้วย จึงทําให้การขดุเรือ ใหม่เป็นไปได้ยาก 
นอกจากนี ;ราคาคา่ขุดเรือในปัจจบุนัของจงัหวดัพิจิตรก็ตกวาละประมาณ 7,000-8,000 บาท แต่
อย่างไรก็ตามยงัมีชาวเรือต่างจงัหวดัคิดขดุเช่นในภาคอีสานมีขุดใหม่หลายลํา เช่น เรือนารายณ์
ประสิทธิu จากวดัต้นตาล อําเภอเสาไห้ นอกจากนี ;ชาวกระทุ่มแบนจงัหวดัสมุทรสาครก็ขดุเรือยาว
ใหญ่ซึ�งขดุอยูจ่งัหวดัระยองจํานวนหนึ�งลํา ทางกองทพัเรือ ก็ขดุเสร็จลงนํ ;าอีกหนึ�งลํา 
 ในปี พ.ศ.2533 เรือของจงัหวดัพิจิตรได้ทําการขดุเรือใหม่เพื�อไว้ต่อกรกบัเรือตา่งจงัหวดั
ถึง 4 ลําด้วยกัน ซึ�งจะขอนํา รายละเอียดมาเล่า สู่กันฟังดงันี ;.- ลําแรกเป็นเรือที�ชาวบ้านหวัดง 
อําเภอเมือง สร้างขึ ;นใหม่ก็คือเรือเพชรไกรทอง ซึ�งได้ขดุจากไม้ตะเคียนทองลําต้นขนาด 15 กําช่าง
ไม้ มีความยาว 14 วา 9 นิ ;ว กว้าง 43.5 นิ ;ว ไม้ที�นํามาขดุได้มาจากเขตติดตอ่ขอหมู่บ้านรักไทยกบั
หมู่บ้าน ร่มเกล้า อําเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก ผู้ ที�มีความสามารถไปนําไม มาขดุ คือนาย
เลิศ โพนามาศ กบันายเล็ก บญุม่วง และได้นําไม้มาถึงวดัหวัดงเมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2532 เริ�มทํา
การขดุเมื�อวนัที� 19 ตลุาคม 2532 โดยมีนายเลิศ โพธามาศ เป็นหวัหน้าช่าง มีนายจดั วิเชียรสรรค์ 
เป็นรองหวัหน้าช่าง และมีช่างลกูมืออีกหลายคนคือนายบญุธรรม สิงห์พรม นายเชื ;อ ทิมอ่อง นาย
วิเชียร วิเชียรสรรค์ นายสขุ ฤกษดี ทําการขดุเสร็จเรียบร้อยเมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2532 โขนหวั
เรือ ทําด้วยไม้กระท้อนที�ได้จากบ้านนายสวสัดิu พูลคล้าย โขนท้ายเป็นไม้สําโรงที�ได้จากวดัเขารูป
ช้าง ไม้กงเรือเป็นไม้ประดู ่ที�ได้ มาจากวดับงึนาราง รวมแล้วเรือเพชรไกรทองได้ ไม้มาประกอบเป็น
เรือหลายหมู่บ้าน ด้วยกนั ความยาวตลอดโขนหวั ถึงโขนท้าย ยาว 17 วา 3 ศอก 13 นิ ;ว เผอิญขดุ
เสร็จเมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2532 บรรดาชาวบ้านหวัดงจึงนําเลขเศษ 13 นิ ;ว ไปเสี�ยงโชคเมื�อ
วนัที� 1 ธนัวาคม 2532 เลขท้าย 2 ตวัลา่งออกเป็น13พอดบิพอดีทําให้รวยกนัไปหลายรายนบัวา่ 
อศัจรรย์ยิ�ง 
 ในการสร้างเรือเพชรไกรทองต้องหมดคา่ใช้จ่ายไปรวมทั ;งสิ ;นประมาณ 120,000.- บาท 
ซึ�งก็มีคณุนกเล็ก สดสีและคณุ สายพิณ พหลโยธิน บริษัท ที.ซี.มยัซิน หรือเรารู้จกักนัในนามกระทิง
แดง บริจาคเงินสดมา 90,000.- บาท นอกจากนี ;ก็มี คณุสมาน (เม้ง) เจียมศรีพงษ์ มอบเงินสดให้
อีก 10,000.- บาท ที�เหลือ นอกนั ;นพ่อค้าประชาชนชาวบ้านหวัดงช่วยกนับริจาค เมื�อขดุเสร็จแล้ว
คณะกรรมการจึงได้ประชมุเพื�อตั ;งชื�อเรือโดยท่านเจ้าอาวาสวดัหวัดงเป็นประธานในการประชมุ ที�
ประชุมมีมติตั ;งชื�อเรือลําใหม่ว่า "เพชร ไกรทอง" คําว่าเพชร หมายถึงองค์หลวงพ่อเพชร ซึ�งเป็นที�
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เคารพสกัการะของ ชาวจงัหวดัพิจิตรและเพชรนนี ;มี ความหมายอีกนยัหนึ�งคือเป็นเครื�อง ประดบั ที�
แข็งที�สดุ สําหรับคําว่าไกรทองนั ;นเป็น ชื�อเรือดั ;งเรือเดิมของวดัหวัดงและไกรทองก็เป็นพระเอกใน
เรื� องไกรทอง ซึ�งพระราชนิพนธ์โดย พระบาท สมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยอีกด้วย  
 ในการลงนํ ;าได้จดัพิธีใหญ่โต โดยเริ�มกระทําพิธีทางพทุธ เมื�อเวลา 13.39 น. และเริ�มทํา
พิธีทางพรหมเมื�อเวลา 14.00 น. มีคณุสพุงษ์ ศรลมัพ์ ผู้วา่ราชการ จงัหวดัพิจิตรสวมพวงมาลยัและ
ผ้าแพรที�โขนหัวและเจิมหัวเรือมีคุณวิโรจน์ โรจนวาศ นายอําเภอเมืองพิจิตร คุณทวีป กันแดง 
ศกึษาธิการจงัหวดัพิจิตร พ.ต.ท.ประคอง อาจคงหาญ สวป.สภ.อ.เมืองพิจิตร และตวัแทนเรืออีก
หลายลํามาร่วมสวมพวงมาลยั หลงัจากปะพรมนํ ;ามนต์แล้วได้ ยกเรือ ลงแตะพื ;นนํ ;าหน้า วดัหวัดง
เมื�อเวลา 14.29 น. ตอ่มาที�สร้างขึ ;นใหมก็่คือเรือเทพเทวฤทธิuของชาววดัหาดมลูกระบือ อําเภอเมือง 
จงัหวดัพิจิตร ซึ�งได้ไม้ตะเคียนทอง มาจากป่าภฮูวด เขตติดตอ่กบัภูเขา หินล่องกล้า ตําบลบ้านแยง 
อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก ตดัต้นไม้เมื�อวนัเสาร์ที� 11 กมุภาพนัธ์ 2532 ตรงกบัวนัขึ ;น 6 คํ�า 
เดือน 3 และได้ชกัลาก ออกจากป่ามาถึงวดัหาดมลูกระบือเมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2533 เริ�มทําการ
ขุดเมื�อวันที�  5 ธันวาคม 2532 ช่างขุดก็มีนายฉาย โรจน์สว่าง อดีตกํานันตําบล 
ยา่นยาว อําเภอเมือง เป็นหวัหน้าชา่งและมีชา่งลกูมือซึ�งเป็นชาวบ้านวดัหาดมลูกระบืออีกหลายคน
ช่วยขดุ ใช้เวลาในการขุดประมาณ 3 เดือนเศษก็เสร็จ รวมคา่ใช้จ่ายไปประมาณ 60,000.- บาท  
 การตั ;งชื�อเรือเทพเทวฤทธิuเนื�องจากได้มีการทําพิธีบวงสรวงว่า จะให้ตั ;งชื�อว่าอะไรก็ขอให้
บอกเป็นนิมิต หลงัจากทําพิธี บวงสรวงได้ 3 วนั ปรากฏว่าพอตก กลางคืนเกิดนิมิตขึ ;น คือ มีคน
รูปร่างสูงใหญ่แต่งตวัเหมือนนกัรบโบราณมีเครื�องแตง่ตวั สวยงามมาก ใส่ชฎาหรือมงกุฎถือดาบ
เป็นแสงวาว ซึ�งเกิดนิมิตอยูถึ่ง 3 วนั จงึได้ตั ;งชื�อวา่ เทพเทวฤทธิu 
 เรือเทพเทวฤทธิuได้กระทําพิธีลงนํ ;าครั ;งแรกเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2533 ตรงกบัวนัแรม 11 
คํ�า เดือน 5 ที�กล่าวมาแล้วคือ เรือเพชร ไกรทอง กับเรือเทพ เทวฤทธิu เป็นไม้ที�ได้มาจากจงัหวดั
พิษณุโลกทั ;ง 2 ลํา และช่างผู้ขดุก็เป็นช่าง จากจงัหวดั พิจิตรเหมือนกนั ลําตอ่ไปที�จะเสนอเป็นเรือ
ของ จงัหวดัพิจิตรที�ได้ไม้มาจากจงัหวดัอตุรดิตถ์และขดุโดยช่างทางภาคใต้ เรือของจงัหวดัพิจิตรที�
เกิดขึ ;นในปี 2533 และขดุโดยช่างทางภาคใต้คือ เรือป่าลั�น ไม้ที�นํามาขดุ คือ ไม้ตะเคียนทองที�ได้ 
มาจากอําเภอทองแสงขนัธ์ จงัหวดัอตุรดิตย์ ขดุเมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2533 โดยนายเอื ;อน พรหม
ขจร จากบ้านพล้อแดง อําเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร โดยคิดคา่ขดุวาละ 7,000.- บาท ความยาว
ของตวัเรือ 14 วา 9 นิ ;ว ทําการลงนํ ;าในวนัที� 15 กรกฎาคม 2533 การตั ;งชื�อเรือป่าลั�น เนื�องจากเรือ
ลํานี ;ได้รับการอปุถมัภ์จากพลตรีสนั�น ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์



43 
 

 
 
 
 

ที�ได้ไม้นํามารขุดเรือ ทางคณะกรรมการจึงตั ;งชื�อให้สอดคล้องกับท่าน จึงตั ;งชื�อว่า "ป่าลั�น" 
 เรือลําสดุท้ายที�เกิดขึ ;นของจงัหวดัพิจิตรในปี พ.ศ.2533 ก็เห็นจะได้แก่เรือตรีทอง โดยไม้ที�
จะนํามาขดุเรือตรีทอง มาจากแห่งเดียวกบัเรือป่าลั�น คือ จาก อําเภอทองแสงขนัธ์ จงัหวดัอตุรดิตย์ 
จะขดุประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2533 และคิดว่าจะให้เสร็จก่อนงานแข่งขนัเรือประเพณีของ
จงัหวดัพิจิตร ซึ�งมีขึ ;นระหว่างวนัที� 7-9 กนัยายน พ.ศ.2533 ช่างที�จะทําการขดุก็คือช่างทางภาคใต้
ได้แก่นายเอื ;อน พรหมขจร จากบ้านพล้อแดง อําเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ซึ�งรายละเอียดของเรือ
ป่าลั�นและเรือตรีทองได้รับรายละเอียดจากคณุนิวมัน์ น้อยอํ�ากบัคณุนิเวศน์ น้อยอํ�า ผู้ควบคมุ  
เรือ 2 ลํานี ; จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ;ด้วย 
 จะเห็นได้วา่ในปี พ.ศ.2533 ทางจงัหวดัพิจิตรมีเรือขดุใหมร่วม 4 ลําด้วยกนัและเป็นการ
ประชนักนัระหวา่ง ชา่งเหนือ กบัชา่งใต้วา่ใครจะขดุได้แล่นกวา่กนั สนามแรกที�จะประลองก็คงจะ
เป็นวดัทา่หลวงพระอารามหลวง จงัหวดัพิจิตร 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


