
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 

1.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 1.1  ด้านกายภาพ 

1.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง  เทศบาลต าบลบึงโขงหลง  ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบึงโขงหลง 
เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542  (สุขาภิบาลบึงโขงหลงจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536)  และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดหนองคาย  และลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 132 ง  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เทศบาลต าบลบึงโขงหลง
มีพ้ืนที่รวม 13.20 ตารางกิโลเมตร   

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลงตั้งอยู่เลขที่  1 หมู่ 11 ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอ
บึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอบึงกาฬ  ระยะทางห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ
ประมาณ 88.5 กิโลเมตร  (ส าหรับเส้นทางจากอ าเภอบึงกาฬ–ศรีวิไล–พรเจริญ–เซกา–บึงโขงหลง)  และ
ระยะทางประมาณ 99.9 กิโลเมตร (ส าหรับเส้นทางเลียบแม่น้ าโขง  อ าเภอบึงกาฬ –บุงคล้า–ดงบัง–ต าบลบึง
โขงหลง)  มีอาณาเขตติดต่อเทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดกับเขต     เทศบาลต าบลบึงงาม 
ทิศใต ้   ติดกับเขต     องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
ทิศตะวันออก  ติดกับเขต     องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
ทิศตะวันตก    ติดกับเขต     เทศบาลต าบลบึงงาม  และ อบต. โพธิ์หมากแข้ง 
 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบึงโขงหลง

 



1.1.2  สภาพภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด  มีพ้ืนที่ติดกับอ่างเก็บน้ าบึงโขงหลง  ซึ่งได้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งชุ่มน้ าติดอันดับโลก 1,098  มีล าน้ า
ห้วยทรายไหลผ่าน  และเป็นเส้นแบ่งเขตต าบลบึงโขงหลงกับต าบลโพธิ์หมากแข้ง  เทศบาลต าบลบึงโขงหลงอยู่
ห่างจากแม่น้ าโขงระยะทาง 17  กิโลเมตร   

1.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศเป็นมรสุมท าให้มีฝนตกชุกในฤดูฝน  ระหว่าง
ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม  มีฤดูหนาวช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็น  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
ประมาณ 22.01 องศาเซลเซียส  และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 134.01 มิลลิเมตร ฤดูร้อน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  32.28  องศาเซลเซียส 

1.1.4  ลักษณะการใช้ที่ดิน  การใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้
พ้ืนที่ท าการเกษตรรองลงมาใช้ส าหรับเป็นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  สถานที่ราชการต่าง ๆ ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นเขตป่าสงวนแห่ งชาติ  ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นป่า   เป็นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  และที่
สาธารณประโยชน์  ราษฎรได้เข้าครอบครองนานเกิน  10 ปี  และเรียกร้องเอกสารสิทธิ์  ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้ 

1.1.5  ลักษณะแหล่งน้ า /พื้นที่สาธารณะประโยชน์  มีพ้ืนที่ประมาณ  6,009  ไร่  ดังนี้ 
-  มีล าห้วย    จ านวน  2 แห่ง 
-  มีห้วย    จ านวน  6 แห่ง 
-  มีหนองน้ า    จ านวน  3 แห่ง 
-  มีอ่างเก็บน้ า    จ านวน  2 แห่ง 
-  มีฝาย    จ าวน  2 แห่ง 

1.2  ด้านการเมือง /การปกครอง   
1.2.1 เขตการปกครอง  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลต าบล

บึงโขงหลง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  ต าบล  ประกอบด้วย  ต าบลบึงโขงหลง  จ านวน  7   ชุมชน  
และต าบลโพธิ์หมากแข้ง  จ านวน  5  ชุมชน   

1.2.2  การเลือกตั้ง  การแสดงออกทางการเมืองท้องถิ่น  ในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  
แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  รูปแบบการบริหารงานมีฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12  คน  และ
มีฝ่ายบริหาร  ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง-พ้นจากต าแหน่ง 

1  นายถนอม พระสุรัตน์ ที่ปรึกษานายกฯ 07/08/2558 - 

2  นายเชิด แสนจันทร์ นายกฯ 07/08/2558  

     3 นายฮวน จันทร รองนายกฯ 07/08/2558 - 

4  นางนฤดี ปุณริบูรณ์ รองนายกฯ 07/08/2558 - 

5  นายทองแดง สังข์วัง เลขานายกฯ 07/08/2558 - 
 



ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง    - พ้นจากต าแหน่ง 

1  นายไขศรี ตรงดี สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

2  นายบรรชา อ้วนทา สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

3  นายบุญหลิน พลโยธา สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

4  นายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

5  นายสุดใจ แสงโพธิ์ สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

6  นายสุนทร สอนโพธิ์ สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

7  นายยุทธนา มาลัยตรอง สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

8  นายทวน คล่องดี สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

9  นายสมร แพงโคตร สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

 10  นางอวยพร ทานาม สมาชิกสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

      11 นายคมกฤษ ภาษี ประธานสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

12  นายถิ่น แดวขุนทด รองประธานสภา 11/05/2557            - 10/05/2561 

13  นายวิพากษ์ สารบรรณ เลขาสภา 26/11/2558              
 

1.2.3  อัตราก าลังเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  มีบุคลากรฝ่ายประจ า  ประกอบด้วย 

ล าดับ หน่วยงาน พนักงาน
เทศบาลสามัญ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ภารกิจ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการและสังคม 
กองวิชาการและแผนงาน 

8 
3 
1 
2 
7 
2 
2 

3 
2 
2 
- 
- 
- 
2 

3 
3 
3 
4 
18 
1 
1 

7 
- 
2 
11 
1 
- 
- 

21 
8 
8 
17 
26 
3 
5 

 รวม 25 9 33 21 88 

1.2.4  อาคารสถานที่  และเครื่องใช้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1.  อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จ านวน        2 หลัง 
2.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จ านวน  2 หลัง 
3.  อาคารเก็บวัสดุ – อุปกรณ ์   จ านวน       1 หลัง 
4.  โรงจอดรถและเก็บพัสดุทั่วไป   จ านวน        2 หลัง 



5.  รถขนส่งเก็บขยะ    จ านวน         3    คัน 
6.  มีรถยนต์ช่วยดับเพลิง    จ านวน  1 คัน 
7.  มีรถยนต์ตรวจการ    จ านวน  1 คัน 
8.  มีรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย    จ านวน  1 คัน 
10.  มีรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน  1 คัน 
11. รถยนต์ส่วนกลาง    จ านวน  3 คัน 
12. รถบรรทุกกระเช้า    จ านวน  1 คัน 
13. รถจักยานยนต์    จ านวน        4 คัน 

1.3  ด้านประชากร   
1.3.1 ประชากรและชุมชน  ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 9,840 คน จ านวนครัวเรือน 3,074 ครัวเรือน  

แยกเป็นประชากรชาย  จ านวน 4,839 คน  และประชากรหญิง  จ านวน 5,001  คน  ดังนี้ 

ต าบลบึงโขงหลง    ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านดอนกลาง  หมู่ 1  409 469 878 223 
บ้านโนนสว่าง  หมู่ 2  324 332 656 211 
บ้านสระแก้ว  หมู่ 9  291 311 602 191 
บ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ 11  495 481 976 497 
บ้านบึงโขงหลง  หมู่ 12  481 479 960 322 
บ้านสว่างพัฒนา  หมู่ 13  280 275 555 154 
บ้านทรายทอง  หมู่ 17  293 325 618 184 

รวมทั้งสิ้น   2,573 2,672 5,245 1,782 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง   ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1  633 660 1,293 355 
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2  567 562 1,129 301 
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 3  347 350 697 210 
บ้านดงสว่าง  หมู่ 6  394 438 832 250 
บ้านหนองสิม  หมู่ 9  325 319 644 176 

รวมทั้งสิ้น   2,266 2,329 4,595 1,292  

1.3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
 ในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  ชาย หญิง     ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน    1,164 1,162 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร     3,134 3,180 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ   550 650 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม   4,992 4,848 ทั้งสิ้น  4,940 คน 

(ฐานข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์  ณ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559) 



1.4  สภาพสังคม  ชุมชนเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  มีลักษณะสังคมชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาญ้อ และภาษาถิ่น  นับถือศาสนาพุทธ  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับประชาชนในภาคอีสานของจังหวัดอ่ืน ๆ มีงานประเพณีที่ส าคัญ คือ  การแข่งขันเรือยาว              
งานสงกรานต์  งานบุญบั้งไฟ  บุญมหาชาติ  บุญเข้าพรรษา  บุญข้าวประดับดิน  บุญข้าวสาก  บุญกฐินสามัคคี 
และลอยกระทง  เป็นต้น   

วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  ยังมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูล  มีความสามัคคีปรองดองในชุมชน  

1.4.1 ด้านการศึกษา  สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีทั้ง
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
และสถานศึกษาเอกชน  ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภทสถานศึกษา 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 26 950 
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 32 1,184 
3. โรงเรียนอนุบาล  1 4 61 
4. โรงเรียนอนุบาลเอกชน 3 22 647 
5. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล 1 1 70 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 5 239 
7. ห้องสมุดประชาชน 1 1 - 

1.4.2 สาธารณสุข  เทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีสถานบริการด้านสาธารณสุข ส าหรับการ
บริการประชาชน  กระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้ 

1.  โรงพยาบาลอ าเภอบึงโขงหลงขนาด  30  เตียง     จ านวน      1     แห่ง 
2.  ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอบึงโขงหลง           จ านวน      1    แห่ง 
3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน     1     แห่ง 
4.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         จ านวน      2     แห่ง 

- บุคลากรโรงพยาบาลอ าเภอบึงโขงหลง  ดังนี้ 
 1.  แพทย์        จ านวน       3  คน 
 2.  ทันตแพทย ์/ทันตสาธารณสุข    จ านวน       2 คน 
 3.  พยาบาลวิชาชีพ     จ านวน       28  คน 
 4.  เภสัชกร /เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   จ านวน       3  คน 
 5. นักวิชาการสาธารณสุข /เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน       3 คน 
 6.  เวชกิจฉุกเฉิน     จ านวน       2   คน 
 7.  อายุรเวช      จ านวน       1   คน 
 8.  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   จ านวน       1   คน 



 9.  นักกายภาพบ าบัด     จ านวน      1   คน 
 10. เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ      จ านวน      52 คน 

 - บุคลากรส านักงานสาธารณสุข  ดังนี้ 
  1.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     จ านวน       21 คน 
  2.  เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ     จ านวน       4   คน 
  3.  อาสาสาธารณสุข (อสม.)    จ านวน      218  คน 
 

1.4.3  อาชญากรรม  และยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เทศบาลต าบล  
บึงโขงหลงมีสถานีต ารวจภูธรบึงโขงหลง จ านวน 1  แห่ง  มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จ านวน 48 นาย    
ชั้นสัญญาบัตร 8 นาย  และชั้นประทวน  40 นาย  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 นายปประชากร 205 คน 
ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  อ านวยการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และคุมครองสวัสดิภาพของประชาชน  มีการจัดตั้งศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
อ าเภอบึงโขงหลง  โดยการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น  สาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล  สถานี
ต ารวจ  ฝ่ายปกครอง  ทหาร  ที่ผ่านมามีการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว  ฝึกอบรมและบ าบัดผู้ติด
ยาเสพติดให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม  จ านวน  5  ครั้ง  มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  จ านวน  350 คน  และเป็น
การช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่  นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอยู่ท่ีว่าการอ าเภอบึงโขงหลง  โดยเทศบาลมีหน้าที่สนับสนุน  รถดับเพลิง  บุคลากรเพ่ืออ านวยการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  และป้องกันภัยที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522  ด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  มีเจ้าหน้าที่และเครื่องใช้  ดังนี้ 

  1. จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  (พนักงานดับเพลิง)         16  คน 
  2. รถดับเพลิง    จ านวน  2 คัน 
  3. รถกระเช้า    จ านวน  1 คัน 
  4. รถกู้ภัย    จ านวน  1 คัน 

5. อปพร. จ านวน          จ านวน         125   คน 
6. รอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม    จ านวน   5   ครั้ง 
7. วิทยุสื่อสารชนิด   I COM  IC-F3S   จ านวน   33     เครื่อง 
8. รถยนต์ตรวจการ   จ านวน   1 คัน 
9. เครื่องสูบน้ า  ขนาด  3- 5 นิ้ว  จ านวน   3 เครื่อง 

1.5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5.1  ด้านคมนาคม  การคมนาคมในเขตเทศบาล  มีถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  

ประมาณร้อยละ 90  ของเส้นทางทั้งหมด  ในเขตเทศบาลมีถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอ าเภอ จังหวัดอ่ืน  ดังนี้ 
1. ทางหลวงแผ่นดินสายเซกา – เหล่าหลวง 
2. ทางหลวงชนบทสายโพธิ์หมากแข้ง – บัวโคก 
3. ทางหลวงชนบทสายบึงโขงหลง – บ้านต้อง 



 และเทศบาลต าบลบึงโขงหลงยังมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนา  ดังนี้ 
 -  ถนน คสล.    จ านวน  89   สาย 
 -  ลาดยาง    จ านวน  3 สาย 
 -  ลูกรัง     จ านวน  45 สาย 
 -  ถนนดิน    จ านวน  5 สาย 
 -  สะพาน คสล.    จ านวน  6 แห่ง 
 -  สะพานไม้    จ านวน  - แห่ง 

1.5.2  การประปา  เทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีระบบประปา  2  ระบบ  คือ 
1. การประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง  ผู้ใช้น้ าประปาประมาณ 2,800 หลังคาเรือน 

น้ าประปาที่ผลิตได้  จ านวน 1,200  ลบ.ม.ปวัน 
2. ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง  ผู้ใช้น้ าประปาประมาณ 160 หลังคาเรือน น้ าประปาที่

ผลิตได้  จ านวน  310.60  ลบ.ม.ปวัน 
1.5.3  การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  

และมีไฟส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาลเกือบทุกสาย 
1.5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม  

-  มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน       1      แห่ง 
-  มีผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน   จ านวน         458   หมายเลข 

1.6  สภาพเศรษฐกิจ   
1.6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 80 อาชีพ

รองลงมาก็คือค้าขายและรับจ้างทั่วไป  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา ในส่วนพ้ืนที่ชุมชนจะมี
อาคารบ้านเรือนประกอบธุรกิจการค้าขายปะปนกับอาคารที่พักอาศัย  โดยมีศูนย์กลางการค้าอยู่ในเขตต าบล
บึงโขงหลง มีถนนสายหลัก 2026  และ 11009/1 ผ่านตัวอ าเภอบึงโขงหลงรองรับ   

เทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีพ้ืนที่เกษตรกรรม  ประมาณ 23,910 ไร่  ประชากรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ประมาณ 1,800 ครัวเรือน  สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญแยกได้  ดังนี้ 

ที ่ พืชเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย ก.ก/ไร่/ปี จ านวนครัวเรือน 
1. ข้าว 12,387 390 1,042 
2. พืชสวน 10,553 200 659 
3. มันส าปะหลัง 760 1,520 68 
4. ไม้ผล 210 - 31 

1.6.2  การปศุสัตว์  สัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ  มีผู้เลี้ยงจ านวน  38  ครัวเรือน  คือ 
-  กระบือ    จ านวน  20 ตัว 
-  โค     จ านวน  216 ตัว 
-  เป็ด     จ านวน  2,316 ตัว 



-  ไก ่     จ านวน  5,591 ตัว 
-  ห่านไก่งวง    จ านวน  30 ตัว 

1.6.3  การบริการ  มีสถานให้บริการส าหรับประชาชนในพื้นท่ี  ดังนี้ 
-  ร้านอาหาร    จ านวน  26 แห่ง 
-  ร้านค้า    จ านวน  101 แห่ง 
-  ปั้มหลอด    จ านวน  10 แห่ง 
-  โรงสีข้าว    จ านวน  18 แห่ง 

1.6.4  การอุตสาหกรรม /การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  เทศบาลต าบลบึงโขงหลงไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  แต่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น  กลุ่มทอผ้า กลุ่ม
เย็บผ้า กลุ่มจักสาน  กลุ่มเลี้ยงสัตว์  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

1.6.5  แรงงาน  ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
-  ค้าขาย    จ านวน  358 ครัวเรือน 
-  บริการ    จ านวน  229 ครัวเรือน 
-  รับจ้าง    จ านวน  543 ครัวเรือน 
-  รับราชการ    จ านวน  55 ครัวเรือน 
-  ท างานประจ าเอกชน บริษัท โรงงาน  จ านวน  41 ครัวเรือน 

1.7 ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
1.7.1  การนับถือศาสนา  เทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีประชากร ร้อยละ 99 นับถือศาสนา

พุทธและร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น ๆ  มีวัด / ศาสนสถาน  จ านวน  8  แห่ง  คือ 
1. วัดป่าขันติวราราม   บ้านโนนสว่างเหนือ  
2. วัดป่าบ้านสระแก้ว   บ้านสระแก้ว 
3. วัดป่าอรัญญวาสี   บ้านโนนหนามแท่ง 
4. วัดศริมงคลวราราม   บ้านสว่างพัฒนา 
5. วัดสว่างวารี    บ้านดอนกลาง 
6. วัดทุ่งธรรมแสงทอง   บ้านหนองสิม 
7. วัดสามัคคีธรรม   บ้านโนนสวรรค์ 
8. วัดศรีสว่างบูรพาราม บ้านดงสว่าง 

1.7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เทศบาลต าบล   
บึงโขงหลงได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  และยังมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้ยั่งยืนคู่ชุมชนสืบไป  คือ 

  1.  เดือนมกราคม ขึ้นปีใหม่  บุญข้าวจี่ 
      2.  เดือนกุมภาพันธ์ บุญกองข้าว  พิธีบวงสรวงศาลปู่ตา  บุญประทาย 

ข้าวเปลือก  ประเพณีนางเทียน บุญคูณลาน 
  3.  เดือนมีนาคม  บุญมหาชาติ   
  4.  เดือนเมษายน สงกรานต์ 



  5.  เดือนพฤษภาคม บุญบั้งไฟ 
  6.  เดือนมิถุนายน บุญเบิกบ้าน 
  7.  เดือนกรกฎาคม เข้าพรรษา 
  8.  เดือนสิงหาคม ข้าวประดับดิน 
  9.  เดือนกันยายน ข้าวสาร์ท 
  10. เดือนตุลาคม  ออกพรรษา  กฐิน 
  11. เดือนพฤศจิกายน แข่งเรือยาว  ลอยกระทง 
  12. เดือนธันวาคม บุญประทายข้าวเปลือก 

1.7.3  ภูมิปัญหาท้องถิ่น  ภาษาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลงส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาญ้อ  และภาษาถิ่น  นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  มีกลุ่มทอผ้า กลุ่มเย็บผ้า  และกลุ่มจักสาน  เช่นเดียวกับประชาชนในภาคอีสานของจังหวัด 

1.8  ทรัพยากรธรรมชาติ  เทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีแหล่งน้ าสาธารณะ  จ านวน 3 แห่ง  คือ 
-  บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่มีพ้ืนที่  ประมาณ 11 ตาราง

กิโลเมตร  มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับเขตอ าเภอเซกา ใช้ประโยชน์ส าหรับการท าประมง ท า
การเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

-  หนองสิมเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กใช้ส าหรับท าการเกษตรและ
บริโภคในครัวเรือน 

-  ล าห้วยทรายเป็นล าห้วยขนาดเล็กกว้างประมาณ  10  เมตร ทอด
ยาวเป็นแนวเขตระหว่างต าบลบึงโขงหลงและต าบลโพธิ์หมากแข้ง  ความยาวของล าห้วย
ประมาณ 15 กิโลเมตร  ใช้น้ าในการเกษตร และประมงในครัวเรือนและแหล่งน้ าอ่ืน ๆ 
เช่น หนองบัว หนองกุ้ง หนองยาว ล าห้วยน้ าพ่น ล าห้วยค า ล าห้วยกลอง  ล าห้วยโปร่ง  
ล าห้วยหนองฮ้าง เป็นต้น 

-  ทรัพยากรอ่ืน ๆ ไม่ค่อยมีลักษณะทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์ 

1.9  ด้านการท่องเที่ยว  เทศบาลต าบลบึงโขงหลง  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ  อ่างเก็บน้ าบึง
โขงหลงเป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่โดยประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  8,064 ไร่  มีพ้ืนที่
ติดต่อกับเทศบาลต าบลบึงงาม  และพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเซกา 

- เมื่อ พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริ  
ให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง แล้วได้ด าเนินการ
ตามโครงการเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 

- ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อ พ.ศ. 2525 
- เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า  พืชน้ า นกนานาชนิดมากกว่า 100 

ชนิด รวมทั้งนกย้ายถิ่นจากซีกโลกภาคเหนือมาอาศัยอยู่ในบางฤดูกาล 
- ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098 ของโลก 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยว  พักผ่อน  มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ 



 
 

 

 

 

 
 


