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คำนำ 

 

การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2565 - 2567 ของเทศบาลตำบลปาก
คาด เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอำเภอ  วิสัยทัศน์อำเภอ  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2565 - 2567 จะเกิดประโยชน์
สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่
วางไว้อย่างแท้จริง  เพ่ือให้ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บน
พ้ืนฐานของการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปากคาด 

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต   
เทศบาลตำบลปากคาด ตั้งอยู่เลขท่ี  157 หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

มีขนาดพ้ืนที่ ๔.๑๐๔ ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ๔๗  กิโลเมตร ( ตามทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ ) 
ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ( 25  พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ) 
 ๒.๑.๑   อาณาเขตติดต่อ   

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกบั   แม่น้ำโขง(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ   อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 

๒.๑.๒ เขตการปกครองเทศบาลตำบลปากคาด 
เทศบาลตำบลปากคาด ประกอบด้วยอาณาเขต ๒  ตำบล หมู่บ้านจำนวน  ๑๖ หมู่บ้าน  จำนวน

ครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๔๔๒ ครัวเรือน, จำนวนประชากรทั้งหมด ๗,๑๑๔ คน, จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๕,๒๘๙ 
คน (คนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป) (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ) รายละเอียดจำแนกตามตำบล/หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

ตำบลปากคาด  มีจำนวนหมู่บ้าน  ๑๐  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ๑,๕๐๐  ครัวเรือน   
 และจำนวนประชากรทั้งหมด  ๔,๑๗๗  คน  ประกอบด้วย 
หมู่ที ่ ๑   บ้านปากคาด จำนวน ๒๒๖  ครัวเรือน ประชากร  ๔๙๕  คน (ชาย ๒๓1 คน หญิง ๒6๔ คน) 
หมู่ที ่ ๒   บ้านหนองมุม จำนวน ๑๙๗  ครัวเรือน ประชากร  ๗๔๗  คน(ชาย ๓7๙ คน หญิง ๓๖๘ คน) 
หมู่ที ่ ๓   บ้านมวลชน จำนวน ๑๖๙  ครัวเรือน ประชากร  ๔๔๕  คน(ชาย ๒1๓ คน หญิง ๒๓๒ คน) 
หมู่ที ่ ๔   บ้านปากคาดพัฒนา จำนวน ๑9๓  ครัวเรือน ประชากร  ๓๖๖  คน(ชาย ๑๗๙ คน หญิง  
     ๑๘๗ คน) 
หมู่ที ่ ๕   บ้านห้วยคาด จำนวน 10๖  ครัวเรือน ประชากร  ๒๖๕  คน(ชาย ๑๔๖ คน หญิง ๑๑๙ คน) 
หมู่ที ่ ๖   บ้านท่านาคูณ จำนวน ๑๘6  ครัวเรือน ประชากร  ๓๗๙  คน(ชาย ๑๙๑ คน หญิง ๑๘๘ คน) 
หมู่ที ่ ๗   บ้านท่าสวรรค์ จำนวน ๑1๓  ครัวเรือน ประชากร  ๔๑๓  คน(ชาย ๒๒๓ คน หญิง ๑๙๐ คน) 
หมู่ที ่ ๑๐ บ้านโนนยาง ( บางส่วน ) จำนวน ๑๑๘  ครัวเรือน ประชากร  ๓๐๒  คน(ชาย ๑๕๐ คน หญิง  
     ๑๕๒ คน) 
หมู่ที ่ ๑๕ บ้านทุง่สว่าง จำนวน 10๗  ครวัเรือน ประชากร  ๔๒๔  คน(ชาย ๒๒๙ คน หญิง ๑9๕ คน) 
หมู่ที ่ ๑๖ บ้านท่าสุขสันต์ จำนวน   ๘๕  ครัวเรือน ประชากร  ๓๔๑  คน(ชาย ๑๗๒ คน หญิง ๑๖๙ คน) 

 

 



 ตำบลโนนศิลา  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  9๔2  ครัวเรือน    
 และจำนวนประชากรทั้งหมด  ๒,๙๓๗   คน   ประกอบด้วย 
หมู่ที ่  ๑   บ้านโนนศิลา จำนวน ๑๘๗  ครัวเรือน ประชากร  ๖๙๐  คน(ชาย ๓4๙ คน หญิง ๓4๑ คน) 
หมู่ที ่  ๒   บ้านหนองบัวบาน จำนวน ๑๔๒  ครัวเรือน ประชากร  ๒๗๑  คน 
       (ชาย ๑3๒ คน หญิง ๑๓๙ คน) 
หมู่ที ่  ๓   บ้านโนนบก จำนวน ๑๘๑  ครัวเรือน ประชากร  ๖0๕  คน 
       (ชาย ๒8๗ คน หญิง ๓๑๘ คน) 
หมู่ที ่  ๕   บ้านดอนเมืองใหม ่(บางส่วน) จำนวน  ๒๐๘ ครัวเรือน ประชากร  ๕2๔  คน 
       (ชาย ๒6๕ คน หญิง ๒๕๙ คน) 
หมู่ที ่  ๖   บ้านโนนก่อ จำนวน ๑๓๔  ครัวเรือน ประชากร  ๔๘๕  คน 
       (ชาย ๒6๕ คน หญิง ๒๒๐ คน) 
หมู่ที ่ ๑๑   บ้านศรีสมบัติ จำนวน   ๘๘  ครัวเรือน ประชากร  ๒๘๕ คน 
          (ชาย ๑3๓ คน หญิง ๑5๒ คน) 
หมู่บ้านกลาง (หมู่ท่ี ๐)  จำนวน      ๒  ครัวเรือน ประชากร    7๗  คน 
        (ชาย   ๔๔ คน หญิง   ๓๓ คน) 

๒.๑.๓ การคมนาคม/จราจร 
 (๑)  ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์   จำนวน  ๔ สาย 
 (๒) ถนนคอนกรีต     จำนวน  ๙๐ สาย 
 (๓) ถนนลูกรัง     จำนวน  ๑๐ สาย 
 (๔) คลอง/แม่น้ำ ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ  จำนวน  ๑ สาย 
 ๒.๑.๔ การประปา 
 (๑) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 
   เทศบาลตำบลปากคาด 
   การประปาส่วนภูมิภาค 
 (๒) ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา   จำนวน ๑,๘๐๐ หลังคาเรือน 

 ๒.๑.๕ ไฟฟ้า 

 (๑) ครวัเรือนที่ใช้ไฟฟ้า    จำนวน         ๑,๙๔๐ หลังคาเรือน 

 (๒) พ้ืนที่ได้รับบริการไฟฟ้า    เฉลี่ยร้อยละ    ๙๙.๙๘ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 (๓) ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน   จำนวน          ๑,๒๗๐   จุด 

 ๒.๑.๖ การสื่อสาร 

 (๑) จำนวนโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล จำนวน  2 เลขหมาย 

 (๒) ไปรษณีย ์    จำนวน  ๑         แห่ง 

 ๒.๑.๗ ด้านผู้นำชุมชน 

 (๑) กำนัน     จำนวน  2 คน 

 (๒) ผู้ใหญ่บ้าน     จำนวน  ๑4 คน 



       (๒) อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)   จำนวน  136 คน 

๒.๑.๘ สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 
(๑) มีวัดทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด   จำนวน     ๗ วัด 
(๒) มีมัสยิดทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด   จำนวน     - แห่ง 
(๓) มีโบสถ์ท้ังหมดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด    จำนวน     ๑ แห่ง 

๒.๑.๙ ผู้นับถือศาสนา 
(๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธ    ร้อยละ  ๙๙.๗๕  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 ตำบลปากคาด 
(๒)  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ     -      ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 ตำบลปากคาด 
(๓)  ผู้นับถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ  ๐.๒๕   ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 ตำบลปากคาด 
(๔)    ผู้นับถือศาสนาอื่น       ร้อยละ     -       ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 ตำบลปากคาด 

๒.๑.๑๐ กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
(๑)  สนามกีฬาอเนกประสงค ์    จำนวน  ๘ แห่ง 
(๒)  สนามฟุตบอล     จำนวน  ๒ แห่ง 
(๓)  สนามบาสเกตบอล     จำนวน  ๕ สนาม 
(๔)  สนามตระกร้อ     จำนวน  ๑๐ สนาม 
(๕)  ศูนย์เยาวชน      จำนวน  ๕ แห่ง 
(๖)  หนองสาธารณะ     จำนวน  ๓ แห่ง 
(๗)  สนามเด็กเล่น     จำนวน  ๓ แห่ง 
(๘)  สนามเปตอง      จำนวน  ๖ แห่ง 

๒.๑.๑๑ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ 

          (๑)  ประเพณีบุญมหาชาติ   ประมาณเดือน มีนาคม 
(๒)  ประเพณีสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
(๓)  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
(๔) ประเพณีเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม 
(๕) ประเพณีทอดกฐิน   ประมาณเดือน ตุลาคม 
(๖) ประเพณีออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม 
(๗)  ประเพณีแข่งเรือยาว   ประมาณเดือน     ตุลาคม 
(๘) ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดอืน มิถุนายน 
๒.๑.๑๒ เศรษฐกิจ 
(๑)   สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม   จำนวน  ๗  แห่ง 
(๒) สถานประกอบการด้านการบริการ 



(๒.๑) โรงแรม    จำนวน  ๒  แห่ง รวมห้องพักท้ังสิ้น    ๓๗  ห้อง 
(๒.๒) ธนาคาร    จำนวน  ๓  แห่ง 
(๒.๓) สถานที่จำหน่ายอาหาร   ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร   จำนวน  ๑๐ แห่ง 
(๒.๔) มีจุดผ่อนปรน     จำนวน  ๑ แห่ง 
(๒.๕) สถานีขนส่ง    จำนวน  ๑ แห่ง 
(๓) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
(๓.๑) สถานีบริการน้ำมัน    จำนวน  2 แห่ง 
(๓.๒) ตลาดสด     จำนวน  ๑ แห่ง 
(๓.๓) โรงฆ่าสัตว์     จำนวน  ๑ แห่ง 
(๓.๔) ร้านค้าทั่วไป    จำนวน  ๑๕๐ แห่ง 
(๔) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
(๔.๑)โรงฆา่สัตว์     จำนวน  ๑ แห่ง 
(๕) ด้านอาชีพ 
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด คืออาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทำนา ทำไร่  

ปลูกยางพารา สวนผลไม้ รองลงมา คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ปลาร้าบอง ไม้
กวาดดอกหญ้า ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา เงาะ ทุเรียน มังคุด แตงโม ถั่วเหลือง และไม้ยู
คาลิปตัส 

๒.๑.๑๓ การศึกษา 
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ( เด็กก่อนเกณฑ ์) 
จำนวน  ๓  โรงเรียน  คือ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- โรงเรียนเทศบาลปากคาด 

- โรงเรียนอนุบาลปากคาด 

- โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ ์

 (๒) ระดับประถมศึกษา 
จำนวน  ๒  โรงเรียน  คือ 
   -    โรงเรียนอนุบาลปากคาด 
   -    โรงเรียนห้วยไม้ซอด 
(๓) ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวน   ๑  โรงเรียน คือ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
(4) ระดับอาชีวศึกษา 
จำนวน   1  โรงเรียน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 

 
๒.๑.๑๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา ( พ.ศ.๒๕65  - ๒๕68 )   จำนวน  ๑ ครั้ง 



(๒) เทศบาลตำบลปากคาดมีรถยนต์ดับเพลิง       จำนวน  ๒ คัน   
 
ดังนี้ 

 คันที ่๑ จุน้ำได ้ ๒,๐๐๐ ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๕ ราคา ๑,๑๐๗,๒๗๐ บาท 

 คันที ่๒ จุน้ำได ้ ๖,๐๐๐ ลิตร  ซื้อเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๗ ราคา  - บาท 

(๓) พนักงานดับเพลิง             จำนวน  ๖ คน 
(๔) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดับเพลิง ปีที่ผ่านมา   จำนวน   ๕๕,๐๐๐ บาท 
 
๒.๑.๑๕ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพภูมิอากาศ ในรอบปีจะมี  3  ฤดู  ประกอบด้วย 
      ฤดูร้อน   ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์   ถึง พฤษภาคม  ของทุกปี 

 ฤดูฝน  ช่วงเดือน  มิถุนายน   ถึง  กันยายน  ของทุกปี 
 ฤดูหนาว ช่วงเดือน  ตุลาคม   ถึง  มกราคม  ของทุกปี 
 

แหล่งน้ำ 
คลอง ลำธาร ห้วย  ที่ไหลผ่านเทศบาลตำบลปากคาดจำนวน ๖ แห่ง  ได้แก่ 

( ๑) ห้วยคาด   ( ๒) ห้วยหนองมุม 
( ๓) หนองบัวบาน  ( ๔) หนองมุม 
( ๕) หนองอีเลิง   ( ๖) แม่น้ำโขง 
 
สถานที่ท่องเที่ยว 
( ๑) แม่น้ำโขง ลานพญานาค  ( ๒) วัดถ้ำศรีธน (วัดสว่างอารมณ์) 
( ๓) วัดโพธิ์ศรีสร้อย   ( ๔) ห้วยหนองมุม 
( ๕) หนองบัวบาน   ( ๖) วัดต่างๆในเขตเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ๒.๒ โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลปากคาด 
ฝ่ายข้าราชการประจำและลูกจ้าง 

ฝ่ายพนักงานเทศบาล  ประกอบด้วยส่วนราชการ  7  ส่วน  ดังนี้  
 (1) สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและ

นโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เก่ียวกับ 
 
ฝ่ายอำนวยการ    ฝ่ายปกครอง 

- งานบรหิารทั่วไป    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานการเจ้าหน้าที่   - งานรักษาความสงบฯ 
 - งานทะเบียนพาณิชย์   - งานกู้ชีพกู้ภัย 
 - งานธุรการ    - งานทะเบียนราษฎร์และบัตร 
 - งานนิติการ    - งานกิจการสภา 
 
  (2) กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนารายได้    ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานพัฒนารายได้    - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานการเงินและบัญชี 
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ - งานธุรการ 
 
 (3) กองช่าง   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานสถาปัตยกรรม - งานสวนสาธารณะ 
- งานวิศวกรรม  - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานผังเมือง  - งานซ่อมบำรุง 
- งานชั่งตวงวัด  - งานธุรการ 
- งานธุรกิจพลังงาน 
 
 (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานบริการสาธารณสุข 
- งานส่งเสริมสุขภาพ   - งานรักษาความสะอาด 
- งานสัตวแพทย์    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานคุ้มครองผู้บริโภค   - งานธุรการ 
 
 (5) กองยุทธศาสตร์และงบขประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 



- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  - งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  - งานธุรการ 
- งานจัดทำงบประมาณ 
 
 (6) กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานศึกษา 
- งานบริหารการศึกษา   - งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ - งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานโรงเรียน    - งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม - งานธุรการ 
 (7) กองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

-งานกีฬาและนันทนาการ   -งานสังคมสงเคราะห์ 
-งานพัฒนาชุมชน   -งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

  -งานธุรการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพปัญหา 
ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ปัญหาถนนซอยเข้าหมู่บ้านยังมีสภาพไม่ดี 
2. บางหมู่บ้านไม่มีสะพานข้ามคลอง   
3. ปัญหาการจัดให้มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เช่น    ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ไม่ทั่วถึง 

        ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ 
1. ปัญหาการประกอบอาชีพที่ยังไม่แน่นอน  เนื่องจากประชาชนในชุมชนทำเกษตรแบบพืชล้มลุก  

จงึมีรายได้ไม่ม่ันคง  มีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง 
2. ปัญหาไม่มีการรวมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ  หรือส่งเสริมอาชีพ  หรือกลุ่มการผลิตการตลาด 

         ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
1. ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ในด้านสุขภาพอนามัย 
2. เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการระวังป้องกันไม่เพียงพอ  เช่น  เครื่องพ่นยุงและแมลง  เป็นต้น 
3. เวชภัณฑ์  ยา ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเบี้องต้นไม่เพียงพอ 

         ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เพือ่การเกษตร 
1. ปัญหาน้ำลำคลองไม่สะอาด  ทำให้น้ำไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภคหรือ  สำหรับการเกษตร 
2. ปัญหาน้ำลำคลองตื้นเขิน  มีวัชพืชและผักตบชวา  ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ 
3. ปัญหาน้ำประปา  ของตำบล  ยังไม่สามารถดื่มได้ 
4. ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค 

         ปัญหาความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
1. ปัญหาขาดแคลนความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนาฝีมืออาชีพแรงงาน 
2. ขาดแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  สำหรับประชาชนในท้องถิ่น 

          ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
1. ปัญหาการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
2. ปัญหาน้ำในน้ำลำคลองไม่สะอาด  เนื่องจากสารเคมีที่ประชาชนใช้ในการเกษตร 
3. ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย  เพราะ  เทศบาล.  ยังไม่มีสถานที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ 

ความต้องการของประชาชน 
 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ต้องการให้มีการก่อสร้างถนนลาดยาง  หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
2. จัดให้มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานรูปตัวทีตลอดจนซ่อมแซมบำรุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
3. ให้มีการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ 
ความต้องการด้านสาธารณสขุและการอนามัย 
1. ให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
2. ให้มีการอบรมให้ความรู้เผยแพร่  แจกเอกสาร  โปสเตอร์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
3. ต้องการให้ยาและเวชภัณฑ์บริการในสถานีอนามัยอย่างเพียงพอ 
4. จัดให้มีการป้องกันรักษาโรคระบาดของยาเสพติด  โรคเอดส์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5. ให้มีการก่อสร้างสนามกีฬา  สถานพักผ่อนหย่อนใจทุกหมู่บ้าน 

 



ความต้องการด้านน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม 
ต้องการให้มีการขุดลอกคลอง  กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลอง  เพ่ือให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ
การอุปโภคและเกษตรกรรม 

1. ต้องการให้น้ำประปาที่มีอยู่มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถบริโภคได้ 
ความต้องการด้านคุณภาพชีวิต 
2. ให้รัฐจัดสร้างสถานศึกษาทางอาชีพ 

ให้อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้คงอยู่ชั่วลูกชั่ว
หลานสืบไป 

1. จัดสร้างห้องสมุดประชาชนหรือที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ร่วมมือในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
ประชาชนร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ  ริมถนน และลำคลอง 

1. โรงงานมีความรับผิดชอบในเรื่องการสร้างมลพิษ  และแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษ  โดยทำตาม
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและกฎตามมาตรฐานของโรงงานอย่างเคร่งครัด 

2. ให้มีการขุดลอกคลอง  รักษาธรรมชาติของน้ำ 
ความต้องด้านปัญหาความม่ันคง 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ประจำหมู่บ้าน  หรือป้อมยาม  ประจำจุดที่มีปัญหาบ่อย ๆ 
2. ให้มีสายตรวจร่วมระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อ

อาชญากรรมในพ้ืนที่ 
3. ให้มีหน่วยกูภ้ัยที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ์ 
ความต้องการด้านปัญหายาเสพติด 

1. ให้มีการปราบปรามแหล่งผลิตและผู้จำหน่ายยาเสพติดให้หมดจากพ้ืนที่ 
2   ให้ตำบลนพรัตน์เป็นหมู่บ้าน / ตำบลปลอดยาเสพติด 
3.  ต้องการให้ความช่วยเหลือทางด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ 

ความต้องการด้านอ่ืน  ๆ 
1. ให้มีการช่วยเหลือกรณีการประสบสาธารณภัยอย่างทันท่วงที 
2. ให้มีการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3. ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ 
นโยบาย 
พัฒนาการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ  ความก้าวหน้าทันสมัย  สนองความต้องการของ

ราษฎรอย่างแท้จริง 
1. เร่งรัดให้โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่พร้อมสมบูรณ์ทั่วถึง 
2. เร่งรัดส่งเสริม  ให้ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ 
3. อนุรักษ์คุ้มครอง  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
4. เร่งรัดให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  สมบูรณ์  มีสถานพยาบาลและบุคลากรเพียงพอ 
5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเพณีไทย 
6. เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมระดับความรู้  การศึกษา  ให้ประชาชนมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น 



7. เร่งรัดให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรทั่วถึง   
เพียงพอ 

8. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
9. ความมั่นคงและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ลำดับความสำคัญของปัญหา 
 1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ปัญหายาเสพติด 
 3.  ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
 4.  ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 
 5.  ปัญหาความม่ันคง 
 6.  ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ 
 7.  ปัญหาความรู้ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 8.  ปัญหาการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
 9.  ปัญหาด้านการบริหารและจัดการ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด  มีส่วน

ร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ

ดำเนินงาน และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. การเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลปากคาดและสมาชิกสภาเทศบาล 
3. การจดัทำยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  ในการพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด 
4. การจัดประชุม  การฝึกอบรม  ในโครงการที่เทศบาลตำบลปากคาดจัดขึ้น 
5. การร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนา  และ   การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล

ตำบลปากคาดร่วมกับนายกเทศบาลตำบลปากคาดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากคาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากคาด 
ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2567 
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1. ประเพณีบุญมหาชาติ มีนาคม วัดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด  
2. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  กรกฎาคม วัดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด  
3. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  พฤศจิกายน ริมโขงลานพญานาค 

อำเภอปากคาด 
 

4. ประเพณีสงกรานต์ เมษายน วัดในเขตเทศบาลตำบลปากคาด,
สถานที่ต่างๆในเขตเทศบาล 

ตำบลปากคาด 

 

5. ประเพณีออกพรรษา ตุลาคม ริมโขงลานพญานาคอำเภอปาก
คาด,วัดในเขตเทศบาล 

ตำบลปากคาด 

 

6. ประเพณีแข่งเรือยาว ตุลาคม ริมโขงลานพญานาค 
อำเภอปากคาด 

 

7. ประเพณีบุญบั้งไฟ มิถุนายน 1-16 หมู่บ้าน.เทศบาล 
ตำบลปากคาด 

 

8. ประเพณีทอดกฐิน ตุลาคม เขตเทศบาลตำบลปากคาด  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเทศบาลตำบลปากคาด (พ.ศ.2565 - 2567) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปากคาด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.1  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึก ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  

เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์แก่
แหล่งท่องเที่ยวใน 
เทศบาล. 

ชุมชนใน 
เขตเทศบาลตำบล
ปากคาด 

   หมู่ที่1-16 มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

นักท่องเที่ยวมี
ความ
ประทับใจและ
มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ปากคาด) 

 2 โครงการอาสาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ชุมชนมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยว 

ชุมชนใน 
เขตเทศบาลตำบล
ปากคาด 

   ชุนชนต้นแบบ 
จำนวน 1 กลุ่ม  

ประชาชนใน
พ้ืน ที่มีความรู้
และจิตสำนึก
ในการดูแล
รักษา
ทรัพยากร
ธรรมขาติ  

สำนักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ปากคาด) 

3 โครงการจัดทำบอร์ด/
ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  

เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆในพ้ืนที่ตำบล
นพรัตน์ใหม่เป็นที่
รู้จัก 

มีการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  

   สื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ ป้าย
ไวนิล
ประชาสัมพันธ์  

แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
พ้ืนทีเ่ทศบาล
ตำบลปากคาด
รู้จัก  

กอง
ยุทธศาสตร์ 

(แผน
ยุทธศาสตร์ 

ทต.ปากคาด) 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2565 2566 2567 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ
ถ่ายทอดภมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นการสืบ
ทอดภูมิปัญญาแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

   มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
ทอดประเพณี 
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

สำนักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ปากคาด) 

2 
 

โครงการจัดทำศูนย์
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

เพ่ือจัดทำเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

   ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 แห่ง 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ด้าน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

สำนักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ปากคาด) 

3. โครงการจัดงานพระราช
พิธี งานพิธีและงาน
ประเพณี ท้องถิ่นหรือ
งานอ่ืน ๆ 

เพ่ือสืบทอด
ประเพณี โบราณ 
และส่งเสริม การ
ท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นการสืบ
ทอด ประเพณี 
และได้บุญ กุศล
จากการร่วม 
ประเพณี 

   มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี 
ทางศาสนา 

ประชาชนได้
ร่วมกัน สืบ
ทอดประเพณี 
โบราณ และ
ส่งเสริม การ
ท่องเทีย่ว 

กองการศึกษา 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
ทต.ปากคาด) 
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