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สารจาก...

นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BUENG KAN PROVINCIAL
ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นายนิพนธ์ คนขยัน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กระผมและคณะผู้บริหาร
ได้ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนให้หมดไป  เพือ
่ ให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า อันเป็นการวางรากฐานให้กับจังหวัดบึงกาฬ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
กระผม นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้ง
คณะผู้บริหารซึ่งได้บริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 9 ปี  
นับตัง
้ แต่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมือ
่ วันที  ่ 9  สิงหาคม  
2554 กระผมได้รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2563 เพื่อแถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเผยแพร่ให้ประชาชน ส่วนราชการได้ทราบโดยทั่วกัน
ท้ายสุด กระผมมีความตัง
้ ใจแน่วแน่ทจ
ี่ ะพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้วส
ิ ย
ั ทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คือ  “เมืองน่าอยู่ อย่างยัง
่ ยืน” เพือ
่ ให้ชว
ี ต
ิ ความเป็นอยู่
ของพี่น้องประชาชนชาวบึงกาฬ อยู่ดี มีสุข อย่างแท้จริง

(นายนิพนธ์ คนขยัน)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
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• วิสัยทัศน์ (Vision)
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“เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”

• พันธกิจ (Mission)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

• ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

1. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและ 			
ชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พอเพียง   
3. สร้างระบบบริหารจัดการทีด่   ี โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7
5. พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
การบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 8
จัดการที่ดี
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุง
กระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอ�ำนาจหน้าที่
และภารกิจทีม่ อี ยูเ่ ดิม และทีไ่ ด้รบั โอนจากการกระจายอ�ำนาจ
จากรัฐบาล
8. พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น�ำ
และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว  
และกีฬา
10.ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว และกีฬา
การพัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                            
การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด                                                  
ี
การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ค�ำแถลงนโยบาย
ของนายนิพนธ์ คนขยัน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่เคารพ
ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยตรงจากประชาชน กระผม นายนิพนธ์ คนขยัน ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ และบัดนีค้ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตัง้ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คณะผูบ้ ริหารและสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬชุดนี้ถือว่าเป็นชุดแรก ชุดประวัติศาสตร์ เพราะจังหวัดบึงกาฬ
เป็นจังหวัดทีม่ กี ารจัดตัง้ ใหม่ ซึง่ ต้องการความร่วมมือจากทุกด้าน ทีจ่ ะช่วยกันผลักดันให้จงั หวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดทีม่ กี ารเริม่ ต้น
การพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง
เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่ง พระราชบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546 ทีก่ �ำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องแถลงนโยบายในการบริหารงาน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้กำ� หนดนโยบายในการบริหาร  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น ในการก�ำหนดนโยบายเพื่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้ กระผมได้ก�ำหนด
แนวนโยบายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ โดยมุง่ เน้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ตามอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งออกเป็นนโยบายการพัฒนา ดังนี้

นโยบายที่ 1
• ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1) จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบอ�ำเภอละ 1 แห่งโดยการบูรณาการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และสถานศึกษาที่มีความพร้อม
2) จัดท�ำโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ
3) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทัง้ ในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย เพือ่ พัฒนาประชากรชาวบึงกาฬ
ให้มีความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
มาตรฐาน
5) ส่งเสริมสนับสนุน ท�ำนุบ�ำรุงและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นโยบายที่ 2
• ด้านการเกษตร

1) ผลักดันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลูก
(ผลิต) ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน เช่น ปาล์มน�ำ้ มัน ในพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก
ข้าวที่มีปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซาก
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรโดยจัดท�ำโครงการ โรงเรียนฝึกอาชีพเคลือ่ นที่ ซึง่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4) จัดหาแหล่งน�้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้น�้ำเพื่อการเกษตร

3) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ ฝัง่ โขง ให้เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก�ำลังกาย
4) ให้การประสานความร่วมมือ ด้านการท่องเทีย่ ว
กับประเทศเพื่อนบ้าน
5) ส่งเสริมสนับสนุน สมาคมและสโมสรกีฬา
ภายในจังหวัด

นโยบายที่ 6
• ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม

1) จัดตั้งศูนย์เยาวชนต้นแบบอ�ำเภอละหนึ่งแห่ง
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา
“โดยการส่งเสริมการออกก�ำลังกายทุกประเภท
เพื่อสุขภาพ ความเป็นเลิศ ความเข้มแข็งและ
อาชีพ”
นโยบายที่ 3
3) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ
• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตั้งแต่การป้องกัน ปราบปรามและบ�ำบัด
1) เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกด้าน
4) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา
2) พัฒนา ปรับปรุงและบูรณะ ถนน สะพานและ 		
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางระบายน�้ำ
5) สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
3) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน�ำ้ สาธารณะ ให้เพียงพอ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ต่อการอุปโภคและบริโภค
6) สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและ
นโยบายที่ 4
อัคคีภัย (สาธารณภัย)
• ด้านการเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 7) สนับสนุนให้ความรูค้ วามเข้าใจกับพีน่ อ้ งประชาชน
เพือ่ ป้องกันการถูกหลอกลวงการใช้แรงงานใน
1) ผลักดันให้มกี ารตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ 		
ประเทศและต่างประเทศ
ก�ำหนดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
2) แก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้
นโยบายที่ 7
ลดรายจ่ายและกระจายรายได้
• ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3) ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจ�ำหน่ายสินค้า
และสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรม ทุกรูปแบบ
1) เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยการปลูกป่า
4) ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2) ลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ ด้วยการสร้าง
ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ฝายต้นน�้ำแบบพื้นเมือง การปลูกหญ้าแฝก
5) สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้และ
และการสร้างแนวป้องกันไฟป่า
กระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
6) ส่งเสริมและสนับสนุนในการปราบปรามสินค้า
หนีภาษีและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

นโยบายที่ 5
• ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

1) ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนทุกระดับและ
พัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง ทีจ่ ะไปสูแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
		
รวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
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นโยบายที่ 8

• ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์
และคุณภาพชีวิต

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ อย่างถูกวิธี
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มหี น่วยแพทย์เคลือ่ นทีอ่ อกให้
บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
3) การรณรงค์ การควบคุมและการป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ

ฝ่ายบริหาร
องค์
การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นายนิพนธ์ คนขยัน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายสมภพ สุนันทนาม

นายไพรวัลย์ อรกุล

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายเชาว์ ต้นดี

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางสมัย แสงนคร

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายวัฒนา นามสุโพธิ์

ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายประเชิญ โพนพุฒ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายสุระพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางชื่น ชัยสุวรรณ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายนิพนธ์ อันชื่น

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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ฝ่ายสภา
องค์
การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นายถวัลย์ ค�ำเชียงใหม่

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายวีระวัตร อุทา

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายอนุสรณ์ แกหลิ่ง

รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางฌาณิการ์ เมืองแทน

เลขาณุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ

นายแสง เพ็งทอง

ส.อบจ. อ.เมืองบึงกาฬ เขต 1

นายเอกชัย วงษ์คงค�ำ

ส.อบจ. อ.เมืองบึงกาฬ เขต 2

นายอุดร โคตรวงศ์

ส.อบจ. อ.เมืองบึงกาฬ เขต 4
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
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นายวรวิทย์ สุมังค์

ส.อบจ. อ.เมืองบึงกาฬ เขต 3

นายสุรพล นูค�ำดี

ส.อบจ. อ.เมืองบึงกาฬ เขต 5

อ�ำเภอเซกา

นายสันติ คมข�ำ

นายอัมพร ศรีทอง

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 1

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 2

นายอนุสรณ์ แกหลิ่ง
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 4

นายโชคสะอาด วีณโรจน์
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 3

นายถวัลย์ ค�ำเชียงใหม่
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 5

อ�ำเภอโซ่พิสัย

นายมนัส เขียวเซ็น
ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 1

นายทองเลื่อน มาตย์สมบัติ
ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 2

นายจาน พลโยธา

ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 3

นายทรงกช ทองค�ำ

ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 4

อ�ำเภอพรเจริญ

- ว่าง นายวีระวัตร อุทา

ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 1

นายวิโรจน์ สาระวงศ์
ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 2

ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 3

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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อ�ำเภอศรีวิไล

- ว่าง นายสนิท ค�ำบัว

ส.อบจ. อ.ศรีวิไล เขต 1

ส.อบจ. อ.ศรีวิไล เขต 2

อ�ำเภอบึงโขงหลง

- ว่าง ส.อบจ. อ.บึงโขงหลง เขต 1

อ�ำเภอปากคาด

นายภิรมย์ ยนต์พันธ์
ส.อบจ. อ.ปากคาด เขต 1

12

ส.อบจ. อ.บึงโขงหลง เขต 2

อ�ำเภอบุ่งคล้า

- ว่าง -

- ว่าง -

ส.อบจ. อ.ปากคาด เขต 2

ส.อบจ. อ.บุ่งคล้า เขต 1
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นางฌานิการ์ เมืองแทน

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

นายบัญญัติ มาศงามเมือง
รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการสภา

รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นางสุจิตรา ลุนอุบล

นายชินทัต แก้วกล้า

นางสุจิตรา ลุนอุบล

รักษาราชการแทนหัวหน้าส�ำนักปลัด

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา

นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์
รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง

นางสาววรินทร โคตรพัฒน์

รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวมาลา พรมอาด

รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นโยบายที่
นโยบายที่ 1

1

ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1) จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบอ�ำเภอละ 1 แห่งโดยการบูรณาการร่วมกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่มีความพร้อม
2) จัดท�ำโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ
3) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนา
ประชากรชาวบึงกาฬให้มีความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษา
มีคุณภาพและมาตรฐาน
4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สือ่ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้มคี ณ
ุ ภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนมาตรฐาน
5) ส่งเสริมสนับสนุน ท�ำนุบ�ำรุงและรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. อุดหนุนโครงการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนนักเรียนบกพร่อง
2. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อสื่อการสอนมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬ
3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อสื่อการสอนมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬ
4. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อสื่อการสอนมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬ
5. อุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬ
4. อุดหนุนโครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน
5. อุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนเหล่าคามวิทยา
6. อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
7. อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
8. อุดหนุนโครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดบึงกาฬ
10. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่าน
11. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม (Active Learning) ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
12. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่าน
13. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เบิกจ่าย (บาท)
150,000.00
1,894,600.00
200,000.00
200,000.00
2,400,250.00
1,350,000.00
100,000.00
300,000.00
500,000.00
480,000.00
500,000.00
1,210,000.00
230,000.00
350,000.00
150,000.00
147,253.40
150,000.00

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)
500,000.00

นโยบายที่ 1

16. โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
17. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา          
จังหวัดบึงกาฬ
18. โครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
19. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
20. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ ส�ำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ�ำจังหวัดบึงกาฬและหน่วยบริการ 8 อ�ำเภอ จังหวัดบึงกาฬ
21. โครงการส่งเสริมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติบึงกาฬ งานประเพณีสองฝั่งโขง
22. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
23. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีลอยกระทง
24. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ แสดงมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ
25. โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรมเชิงปฏิบัติการ
รวม

2,000,000.00
250,000.00
193,152.00
400,000.00
582,340.00
126,780.00
720,761.00
3,750.00
211,720.00
15,200,606.00

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ
นโยบายที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

16

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการส่งเสริมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติบึงกาฬ งานประเพณีสองฝั่งโขง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นโยบายที่ 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

17

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
นโยบายที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

18

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรมเชิงปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นโยบายที่ 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นโยบายที่

2

ด้านการเกษตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นโยบายที่ 2

1) ผลักดันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลูก (ผลิต) ยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้มกี ารปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น ปาล์มน�ำ้ มัน ในพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก
ข้าวที่มีปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซาก
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยจัดท�ำโครงการ โรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่ ซึ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดหาแหล่งน�้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น�้ำเพื่อการเกษตร

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 2 ด้านการเกษตร
1. อุดหนุนโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง           
ทางอาหาร”
2. อุดหนุนโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมอาชีพ ประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
และพระบรมวงศานุวงศ์
รวม

132,500.00
600,000.00
80,000.00
812,500.00

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นโยบายที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

21

โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง

นโยบายที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

22

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่

3

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1) เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครบทุกด้าน
2) พัฒนา ปรับปรุงและบูรณะ ถนน สะพานและทางระบายน�้ำ
3) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน�้ำสาธารณะ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)
1,290,000.00

นโยบายที่ 3

นโยบายที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต�ำบลโซ่
อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองพันทา อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ 12 ต�ำบลปากคาด
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านเจริญรัตน์ หมูท่ ี่ 14 ต�ำบลหอค�ำ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
3. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ  
บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าสะอาด อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านกุดสิมเหนือ หมู่ที่ 13
ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ 13 ต�ำบลป่งไฮ
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนเสียดใต้ หมู่ที่ 12
ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนส�ำราญ หมู่ที่ 7 (อบต.บ้านต้อง -       
อบต.โสกก่าม) ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านท่าส�ำราญ หมู่ที่ 2 ต�ำบลซาง
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าก้อน อ�ำเภออากาศอ�ำนวย  
จังหวัดสกลนคร
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาตาไก้ หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลโสกก่าม
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 7 ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนแก้ว หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลหนองพันทา
อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ - บ้านไร่โนนอุดม หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลบัวตูม อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสวาท หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลวังชมภู
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าสะอาด อ�ำเภอเซกา    
จังหวัดบึงกาฬ
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านพรสวรรค์ หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลโนนศิลา
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนงาม หมูท่ ี่ 15 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีเจริญ หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลป่าแฝก
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนตาผา หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีมงคล หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลป่าแฝก
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าเชียงเครือ หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ที่ 19
ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านต้อง
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอุดมสุข หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลพรเจริญ
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๘ ต�ำบลท่าสะอาด อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก.ถ.1 - 0012 บ้านโพธิห์ มากแข้ง
หมู่ที่ 1 ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1
ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านซ�ำบอน หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลเหล่าทอง
อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดงไร่ หมู่ที่ 11 ต�ำบลเซกา
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกบริการ หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลซาง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนน้อย หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลพรเจริญ
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาสาร หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนเสียด หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลบ้านต้อง
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนส�ำราญ หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
20. โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดอนเสียดใต้ หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ - บ้านโนนส�ำราญ หมู่ที่ 7 ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านต้าย หมู่ที่ 4 ต�ำบลนากั้ง
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านห้วยน�ำ้ ค�ำ หมูท่ ี่ 14 ต�ำบลปากคาด อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านตูม หมู่ที่ 1 ต�ำบลบัวตูม
อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าค�ำบง หมู่ที่ 5 ต�ำบลวังหลวง อ�ำเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทรายทอง หมูท่ ี่ 17 เขตเทศบาล
ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนสวนปอ หมูท่ ี่ 6 เขตเทศบาล
ต�ำบลบึงงาม อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
24. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านทรายทอง หมูท่ ี่ 17 ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดงชมภู หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทองหลาง หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลเหล่าทอง
อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโซ่ หมู่ที่1 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านท่าสะอาด หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลท่าสะอาด
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกโขง หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเทพมงคล หมูท่ ี่ 20 ต�ำบลเซกา
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านพันห่าว ต�ำบลนาทม จังหวัดนครพนม
28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางาม หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลศรีสำ� ราญ
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านห้วยลึก หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลชมภูพร อ�ำเภอศรีวไิ ล จังหวัดบึงกาฬ
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาดงน้อย หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลนาดง
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2 ต�ำบลนาทับไฮ อ�ำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาล้อม หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลหนองเลิง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนประเสริฐ หมู่ที่ 5 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนน หมู่ที่ 3 ต�ำบลศรีชมภู บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต�ำบลพรเจริญ อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนจ�ำปาทอง หมู่ที่ 10
ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง - บ้านค�ำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3        
ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนจ�ำปาทอง หมู่ที่ 10
ต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาโด ต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม
จังหวัดนครพนม
34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนชาด หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลโซ่ - บ้านค�ำแวง
หมู่ที่ 8 ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนไทยประสิทธิ์ หมู่ที่ 11
ต�ำบลศรีวไิ ล อ�ำเภอศรีวไิ ล - บ้านชุมภูทอง หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลค�ำนาดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนไทย ประสิทธิ์ หมู่ที่ 11
ต�ำบลชุมภูพร อ�ำเภอศรีวไิ ล - บ้านนางาม หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลศรีสำ� ราญ อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนม่วง หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลหนองพันทา
อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกสะอาด หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ต�ำบลเซกา
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกกระแซ หมูท่ 2ี่ ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 21 - บ้าน
ไทยเสรี หมู่ที่ 13 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนเหมือดแอ่ หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลเซกาฅ
- บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านปรารถนาดี หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลป่าแฝก
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนน หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านป่าไร่ หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลหนองพันทา
อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ต�ำบลบัวตูม อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ
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43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดาลบังบด หมู่ที่ 7 ต�ำบลนาดง อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีรงุ่ เรือง หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลปากคาด
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองเลิง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีวไิ ลพัฒนา หมูท่ ี่ 12 ต�ำบลศรีวไิ ล
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาสิงห์สาคร หมู่ที่ 1 ต�ำบลนาสิงห์ อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ที่ 11  
ต�ำบลศรีวไิ ล อ�ำเภอศรีวไิ ล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนม่วง หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลชุมภูพร อ�ำเภอศรีวไิ ล
จังหวัดบึงกาฬ
47. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีวไิ ลสามัคคี หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลศรีวไิ ล
- บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต�ำบลชุมภูพร อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศิรพิ ฒ
ั น์ หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลบ้านต้อง
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านถ�ำ้ พระ หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองจันทร์สาคร หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลศรีวไิ ล
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ที่ 4 ต�ำบลนาสิงห์ อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1
ต�ำบลหนองหัวช้าง อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโชคชัย หมู่ที่6 ต�ำบลศรีส�ำราญ
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 9 ต�ำบลเซกา
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านพันห่าว หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอิสานพัฒนา หมูท่ ี่ 16 ต�ำบลโซ่
อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ - บ้านค�ำแวง หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ
53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอู่ค�ำ หมู่ที่ 7 ต�ำบลศรีวิไล
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาสะแบง อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสรรเสริญ หมูท่ ี่ 9  ต�ำบลหนองเลิง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านชัยพร หมู่ที่ 1 ต�ำบลชัยพร อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกสว่าง หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลดอนหญ้านาง
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ-บ้านดงเสียด หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านบะยาวเหนือ หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลหนองยอง
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านศรีสขุ พัฒนา หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลสมสนุก อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ
57. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านปรารถนาดี หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลป่าแฝก อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ต�ำบลท่าสะอาด อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ 11
ต�ำบลปากคาด อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองเลิง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ต�ำบลเซกา
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกกระแซ หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอู่ค�ำ หมู่ที่ 7 ต�ำบลศรีวิไล
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาสะแบง อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก.ถ.1 - 0015 บ้านนาทราย หมูท่ ี่ 2
ต�ำบลนาสิงห์ อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6 ต�ำบลศรีวิไล
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกกระแช หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลถ�ำ้ เจริญ
อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ - บ้านค�ำไผ่ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ
63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทรายทอง หมูท่ ี่ 17 ต�ำบลบึงโขงหลง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ 16 ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง อ�ำเภอ
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านท่าแคนงาม หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลหนองทุม่
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 7 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนประเสริฐ หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลบึงกาฬ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลวิศษิ ฐ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
66. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองเดิน่ ทุง่ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลหนองเดิน่
อ�ำเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาจาน หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลบุง่ คล้า อ�ำเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ
67. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอู่ค�ำ หมู่ที่ 7 ต�ำบลศรีวิไล
อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาสะแบง อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
68. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กล�ำห้วยอาฮงตอนกลาง บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 1 ต�ำบลโนนสว่าง อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
69. โครงการขุดลอกห้วยค�ำหมากภู บ้านสร้างค�ำ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลวังชมภู อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
70. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาป่าน หมู่ที่ 4 ต�ำบลวิศิษฐ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6 ต�ำบลโป่งเปือย อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ   
จังหวัดบึงกาฬ
71. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกงาม หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลโนนสมบูรณ์   อำ� เภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ต�ำบลค�ำนาดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
72. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 12 ต�ำบลโนนสมบูรณ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ- บ้านอีแฮต หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลค�ำนาดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
73. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางาม หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลศรีสำ� ราญ อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ– บ้านนาซาว หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองหัวช้าง อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
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848,000.00

3,005,000.00
725,000.00
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945,000.00

455,000.00
500,000.00
141,000.00

470,000.00
470,000.00
450,260.00
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74. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังชมภู
อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าสะอาด อ�ำเภอเซกา     
จังหวัดบึงกาฬ
75. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรนิยม หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลโนนสว่าง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ต�ำบลโป่งเปือย อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
76. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านศรีเจริญ หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลป่าแฝก อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนตาผา หมู่ที่ 12 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
77. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บก.ถ.1 - 0012 บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1
ต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดอนกลาง หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลบึงโขงหลง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
78. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองพันทา อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
79. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสะอาด หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พสิ ยั จังหวัดบึงกาฬ
- บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3 ต�ำบลบัวตูม อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
80. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านชัยพร หมู่ที่ 12 ต�ำบลโนนศิลา อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองเลิง อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
81. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต�ำบลซาง - บ้านปิยชน หมู่ที่ 11
ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
82. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเซกาเหนือ หมู่ที่ 14 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
83. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงเสียด หมู่ที่ 1 ต�ำบลศรีชมภู อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ – บ้านโคกสว่าง หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลดอนหญ้านาง อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
84. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 เขตเทศบาลต�ำบลบึงโขงหลง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลต�ำบลบึงงาม   
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
85. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเทพมงคล หมู่ที่ 20 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านเซกาใต้ หมู่ที่ 10 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
86. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาค�ำ หมู่ที่ 1 ต�ำบลศรีส�ำราญ อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 ต�ำบลชุมภูพร อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
87. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนจ�ำปาทอง หมู่ที่ 10 ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านค�ำสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
88. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนจ�ำปาทอง หมู่ที่ 10 ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - เชื่อมต่อ ต�ำบลนาทม อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
89. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนบุญมี หมู่ที่ 2 ต�ำบลสมสนุก อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 4 ต�ำบลโนนศิลา อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

28

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เบิกจ่าย (บาท)
338,400.00

291,400.00
451,200.00
470,000.00

394,800.00
470,000.00
448,380.00
451,200.00
313,000.00
449,320.00
470,000.00

470,000.00
470,000.00
450,300.00

376,000.00
448,380.00

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)
470,000.00
470,000.00
449,320.00
470,000.00
448,380.00
376,000.00

นโยบายที่ 3

90. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสูง หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
- บ้านท่าแคนงาม หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองทุ่ม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
91. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 21 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา        
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
92. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเสถียร หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลโนนศิลา อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 ต�ำบลปากคาด อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
93. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนสวนหม่อน หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
94. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองยอง อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านศรีสขุ พัฒนา หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลสมสนุก อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
95. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบัวโคก เชือ่ มสามแยก บ้านโนนจ�ำปาทอง หมูท่ ี่ 10
ต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - เชือ่ มต่อบ้านนาสามัคคี ต�ำบลนาทม
อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
96. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ 16 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านค�ำสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
97. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงใน หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลสมสนุก อ�ำเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองยอง หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลหนองยอง อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
98. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองเลิง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านสมประสงค์หมู่ที่ 12 ต�ำบลหอค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
99. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 ต�ำบลบัวตูม อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
100. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ต�ำบลท่าสะอาด อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนตาผา หมู่ที่ 12 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
101. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 2 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ- บ้านทองหลาง หมู่ที่ 7 ต�ำบลเหล่าทอง อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
102. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าโรงเรียนโสกก่ามวิทยา
รวม

376,000.00
450,260.00
329,000.00
470,000.00
448,380.00
470,000.00
490,000.00
56,201,980.00

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

29

ถนน คสล. สายโคกกระแช - ค�ำไผ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

ถนน คสล. สายท่าแคนงาม - ท่าสวรรค์
นโยบายที่ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

ถนน คสล. สายอู่ค�ำ - หนองบัวงาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

30

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่

4

ด้านการเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ผลักดันให้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการก�ำหนดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้
ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม ทุกรูปแบบ
ขับเคลือ่ นพลังเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
ส่งเสริมและสนับสนุนในการปราบปรามสินค้าหนีภาษีและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)
1,077,250.00
480,615.00
16,592,000.00
18,149,865.00

นโยบายที่ 4

นโยบายที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการเรียนรูข้ องประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. โครงการจัดงาน วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ
รวม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

31

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

นโยบายที่ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ

อ�ำเภอเซกา

32

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ�ำเภอโซ่พิสัย

นโยบายที่ 4
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

33

วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

34

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ 4
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

35

นโยบายที่ 4

36

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่

5

ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1)
2)
3)
4)
5)

ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนทุกระดับและพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง ที่จะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก�ำลังกาย
ให้การประสานความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมสนับสนุน สมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)
225,480.00
108,690.00
164,338.00
500,000.00
500,000.00
4,000,000.00
19,565.00
718,985.00
6,237,058.00

นโยบายที่ 5

นโยบายที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
1. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว และอาณัติ
สัญญาณต่างๆ ด้านการจราจร
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาส�ำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา
และเยาวชนมหกรรมแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ จังหวัดบึงกาฬ
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันส�ำหรับประชาชน
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ
4. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ปาริชาติเกมส์” ครั้งที่ 13 ต้านยาเสพติด
ปีการศึกษา 2562 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. โครงการมหกรรมกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาและส่งเสริมกีฬาจังหวัดบึงกาฬไปสู่ความเป็นเลิศ
7. โครงการวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
รวม

โครงการการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน...ปาริชาติเกมส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

37

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

38

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่

6

ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1) จัดตั้งศูนย์เยาวชนต้นแบบอ�ำเภอละหนึ่งแห่ง
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ประชาชนในด้าน สาธารณสุขและสุขภาพ ด้านการกีฬา
“โดยการส่งเสริมการออกก�ำลังกายทุกประเภท เพื่อสุขภาพ ความเป็นเลิศ ความเข้มแข็ง
และอาชีพ”
3) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกัน ปราบปรามและบ�ำบัด
4) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
5) สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6) สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
และอัคคีภัย (สาธารณภัย)
7) สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
การใช้แรงงานในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)
7,910.00
498,000.00
468,100.00
674,800.00
64,800.00
274,695.00
500,000.00
500,000.00
603,470.00
3,591,775.00

นโยบายที่ 6

นโยบายที่ 6 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
1. โครงการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม To be number one จังหวัดบึงกาฬ
3. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จังหวัดบึงกาฬ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี จังหวัดบึงกาฬ
5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
6. โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ
8. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
9. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
รวม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม To be number one จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ 6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

40

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

อ�ำเภอโซ่พิสัย

นโยบายที่ 6

อ�ำเภอบึงโขงหลง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นโยบายที่ 6

อ�ำเภอปากคาด

อ�ำเภอพรเจริญ

อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ

42

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่

7

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1) เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยการปลูกป่า
2) ลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ ด้วยการสร้างฝายต้นน�ำ้ แบบพืน้ เมือง การปลูกหญ้าแฝก
และการสร้างแนวป้องกันไฟป่า
3) ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการ ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะใน อบจ.บึงกาฬ
27,675.00
2. โครงการรวบรวมและก�ำจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ
95,580.00
3. โครงการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ 
146,920.00
4. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์และการบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
188,105.00
และทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
458,280.00

ก�ำจัดผักตบชวา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นโยบายที่ 7
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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โครงการแยกขยะ

นโยบายที่ 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

44

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการรวบรวมและก�ำจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

นโยบายที่ 7
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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นโยบายที่

8

ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

BOARD OF DIRECTORS OF BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ อย่างถูกวิธี
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล
3) การรณรงค์ การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ

ชื่อโครงการ
นโยบายที่ 8 ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต
1. โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ
จังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการอุดหนุนจัดซื้อเครื่องตรวจทางอณูชีวโมเลกุล
รวม

เบิกจ่าย (บาท)
86,200.00
2,500,000.00
2,586,200.00

โครงการรวมพลังเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ 8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

46

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

แจกหน้ากากผ้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION

อ�ำเภอบึงโขงหลง

นโยบายที่ 8

อ�ำเภอบุ่งคล้า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

47

นโยบายที่ 8

อ�ำเภอศรีวิไล

อ�ำเภอเซกา

48

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ�ำเภอโซ่พิสัย

นโยบายที่ 8

อ�ำเภอพรเจริญ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

49

โครงการอุดหนุนจัดซื้อเครื่องตรวจทางอณูชีวโมเลกุล

นโยบายที่ 8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ l BUENG KAN PROVINCIAL ADMINNISTRATIVE ORGANIZATION
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

บัญชีสรุป

จ�ำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด�ำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ด�ำเนินการ
ทั้งหมด

จ�ำนวน

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
รวม

27

20.61%

73,200,000

49.06%

27

20.61%

73,200,000

49.06%

5
44
3
4

3.81%
33.58%
2.29%
3.02%

1,600,000
14,334,850
1,150,000
1,400,000

1.07%
9.60%
0.77%
0.93%

8

6.10%

2,480,000

1.66%

64

49%

20,964,850

14%

3

2.29%

380,000

0.25%

3

2%

380,000

0%

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน		
การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
รวม

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ด�ำเนินการ
ทั้งหมด

จ�ำนวน

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

1

0.76%

17,000,000

11.39%

10

7.63%

10,750,000

7.20%

11

8%

27,750,000

19%

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
รวม

4
4

3.05%
3%

650,000
650,000

0.43%
0%

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

9
4

6.87%
3%

5,380,000
650,000

3.60%
0%

12
12

9.16%
9.16%

20,550,000
20,550,000

13.77%
13.77%

1

0.76%

30,000

0.20%

1

1%

30,000

0%

131

100%

149,174,850

100%

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนา
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ค�ำแถลงงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายรับ

รายรับจริง ปี
พ.ศ. 2561

รายรับจริง ปี
พ.ศ. 2562

รายรับจริง ปี
พ.ศ. 2563

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

10,262,502.10
773,094.70

14,500,000.00
2,250,000.00

10,500,000.00
1,400,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน		
รวมรายได้จัดเก็บเอง		

1,244,994.58
1,500,000.00 1,080,000.00
741,034.00
550,000.00
760,000.00
427,391.00
13,449,016.38 18,800,000.00 13,740,000.00

รายได้จัดเก็บเอง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

167,929,610.76 165,000,000.00 168,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

167,929,610.76 165,000,000.00 168,600,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

128,491,803.00 143,153,240.00 166,332,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น		

128,491,803.00 143,153,240.00 166,332,000.00

รวม

309,870,430.14 326,953,240.00 348,672,000.00
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ค�ำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายจ่าย

รายจ่ายจริง ปี รายจ่ายจริง ปี รายจ่ายจริง ปี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ
ค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ
งบด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม
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12,714,423.70
53,241,719.42

33,025,600.00
80,300,740.00

11,632,220.00
79,461,720.00

26,737,167.16 49,379,780.00 48,751,720.00
26,504,552.26 30,920,960.00 30,710,000.00
103,177,885.03 145,907,200.00 180,687,010.00
59,398,386.50
37,395,079.23

66,429,200.00 104,029,010.00
59,058,000.00 66,498,000.00

4,245,196.06
2,139,223.24
64,369,110.00

17,520,000.00
2,900,000.00
55,376,200.00

7,410,000.00
2,750,000.00
58,556,200.00

967,250.00
7,076,200.00 16,056,200.00
63,401,860.00 48,300,000.00 42,500,000.00
7,900,000.00 10,043,500.00 18,134,850.00
241,403,138.15 324,653,240.00 348,472,000.00
241,403,138.15 324,653,240.00 348,472,000.00
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1

ถ�้ำนาคา

“ถ�ำ้ นาคา” ถูกส�ำรวจพบบริเวณ “วัดถ�ำ้ ชัยมงคล” ในเขต
อุท ยานแห่ง ชาติภูลัง กา  อ.บึง โขงหลง จ.บึง กาฬ โดยมี
นักส�ำรวจกลุม่ หนึง่ เดินทางไปเทีย่ วทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภลู งั กา
เข้ า ใจว่ า เป็ น การส� ำ รวจเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วใหม่ จึ ง ได้ ไ ป
ค้นพบ “ถ�้ำนาคา” แห่งนี้เข้า  และได้ท�ำการบันทึกภาพในถ�้ำ
นอกถ�้ำ และสภาพภูมิประเทศโดยรอบไว้
ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ�้ำ
พบว่ามีรูปร่างเหมือนล�ำตัวงูขดเลื้อยไปมา พร้อมทั้งมีผิว
ด้านนอกทีม่ ลี กั ษณะเหมือนเกล็ดงูอกี ด้วย จนท�ำให้หลายคน
ที่เห็นรูปภาพเหล่านี้ต่างก็จินตนาการไปว่าสิ่งนี้มองดูแล้ว
เหมือนกับ “งูยักษ์ที่กลายเป็นหิน”...
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2

หินสามวาฬ

ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบ
กะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่
ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี
หนึ่งเดียวของโลก เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้
จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ
แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่ เรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน ทัง้ ยัง
เป็น หนึ่ง ในจุด ชมวิว ที่สวยที่สุดในภูสิง ห์ มองเห็น ผืน ป่า 
ทัศนียภาพของป่าภูววั ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทราย
แม่น�้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิง ประเทศลาว สวยงาม
เกินค�ำบรรยาย...
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3

ภูสิงห์

ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบ
กะลา ป่าภูสงิ ห์ และป่าดงสีชมพู โดยเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ทางธรณีวทิ ยาของเปลือกโลก เกิดเป็นหน้าผา ถ�ำ้ และกลุม่ หิน
รูปทรงต่างๆ กระจายอยูท่ วั่ พืน้ ทีข่ องภูสงิ ห์ จนเกิดเป็นความงดงามของธรรมชาติทนี่ า่ สนใจ ภูสงิ ห์มจี ดุ เด่นทางธรรมชาติ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ลานธรรมภูสงิ ห์, จุดชมวิวลานธรรม, จุดชมวิว
ถ�ำ้ ฤาษี, หินช้าง, หินรถไฟ, ลานหินลาย และก�ำแพงหินภูสงิ ห์
เป็นต้น
เรียกได้ว่ามาเที่ยวภูสิงห์ที่เดียวเที่ยวได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ...
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4

ภูทอก

เป็นทีต่ งั้ ของวัดเจติยาคีรวี หิ าร (วัดภูทอก) อยูใ่ นอาณาเขต
บ้านค�ำแคน ต�ำบลนาสะแบง บริเวณโดยรอบภูทอกล้อม
รอบด้วยทัศนียภาพทีส่ วยงามและเงียบสงบ และมีสะพานไม้
สร้างวนขึ้นไปสู่ยอดเขารวมทั้งหมด 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดิน
ขึน้ ไปยังกุฏแิ ละถ�ำ้ ทีอ่ ยูต่ ามหลืบผา จากด้านบนนักท่องเทีย่ ว
จะมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ ไกล
สุดลูกหูลูกตา ยิ่งถ้าในวันที่อากาศแจ่มใส อาจมองได้ ไกล
ถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนมเลยด้วย...
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5

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์  หรือ วัดถ�้ำศรีธน ตั้งอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
ปากคาด เป็นวัดที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ
เป็นวัดทีม่ ที วิ ทัศน์สวยงาม มีลำ� ธารเล็กๆ ไหลผ่าน ในบริเวณวัด
เต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ และเงียบสงบ มีโบสถ์ตั้งอยู่บน
ก้อนหินใหญ่ ถ�้ำด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ไสยาสน์ปางปรินพ
ิ พาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมวิว
แม่น�้ำโขงที่สวยงาม รวมถึงยังเป็นสถานที่จัดงานประจ�ำปี
ทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และออกพรรษา โดยจะมี
คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก...
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6

น�้ำตกถ�้ำพระ

ตั้งอยู่บ้านถ�้ำพระ ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา  ภายใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตัวน�้ำตกถ�้ำพระแบ่งออกเป็น
3 ช่วงหลักๆ ได้แก่ ช่วงแรกจะเป็นธารน�้ำตกไหลลดหลั่น
ลงสู่แอ่งน�้ำกว้าง (นักท่องเที่ยวคนไหนจะเล่นน�้ำตรงส่วนนี้
ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะน�้ำจัดได้ว่าค่อนข้างลึก
พอสมควร) ถัดมาช่วงกลางของน�้ำตก มีพื้นที่ขนาดใหญ่
กินพื้นที่ยาวไปจนถึงฝายทดน�้ำ น�้ำค่อนข้างตื้น และส่วน
สุดท้ายเป็นบริเวณเหนือฝายขึ้นไป จุดนี้ถือเป็นไฮไลท์เด็ด
ของน�้ำตก เพราะคุณจะได้เห็นน�้ำตกกว้างสีขาวลอยฟูฟ่อง
ซึง่ เป็นต้นธารที่ไหลลงสูแ่ อ่งน�ำ้ เบือ้ งล่าง จุดนีจ้ ะเห็นนักท่องเทีย่ ว
ที่ทั้งขึ้นมาชมน�้ำตก และลงเล่นน�้ำกันเป็นจ�ำนวนมาก...
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7

น�้ำตกเจ็ดสี

ตั้ ง อยู ่ ภ ายในเขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า ภู วั ว เป็ น หนึ่ ง ใน
น�ำ้ ตกสวยๆ ของบึงกาฬทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว ทัง้ ยังมี
จุดให้นกั ท่องเทีย่ วเล่นน�ำ้ ด้วยกันหลายจุด ทัง้ ยังมีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว ทัง้ ส่วนของร้านค้าและเครือ่ งดืม่
มากมาย หากแต่นักท่องเที่ยวควรเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะเส้นทางเดินค่อนข้างชัน บางช่วงทางเดินค่อนข้างลื่น
ดังนั้นอย่าได้ประมาทเวลาเดินเด็ดขาด โดยช่วงที่เหมาะ
ส�ำหรับการมาเทีย่ วน�ำ้ ตกเจ็ดสี จะอยูใ่ นช่วงฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว
รับรองว่าคุณจะได้ชมน�้ำตกสวยๆ อย่างแน่นอนเลยค่ะ...
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8

น�้ำตกชะแนน

ทีเ่ ทีย่ วอินเทรนด์ แหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดัง และได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว  เพราะมีขอ้ จ�ำกัดมาเทีย่ วได้ใน
ช่วงฤดูฝนเท่านัน้ ท�ำให้ในช่วงวันหยุด น�ำ้ ตกแห่งนีจ้ ะเต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ ว ทีอ่ ยากจะมาชืน่ ชมกับความงดงาม
ของธรรมชาติ และบรรยากาศอันบริสุทธิ์
น�ำ้ ตกชะแนน ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูววั เดิมชือ่ น�ำ้ ตกตาดสะแนน ค�ำว่า ตาด หมายถึง ทีซ่ งึ่ มี
น�ำ้ ไหล  ส่วนค�ำว่า สะแนน มีความหมายว่า สูงสุดยอด หรือเยีย่ มยอด เกิดจากล�ำห้วยสะแนนไหลลงมาลดหลัน่
2 ชัน้ กว้าง 100 เมตรมีความสวยงามอลังการ บริเวณทางเดินไปน�ำ้ ตกชะแนน จะต้องผ่านขัวหิน หรือสะพานหิน
ความพิเศษบริเวณนี้ อยู่ตรงปรากฏการณ์น�้ำลอดผ่านใต้สะพานหินแล้วหายไปโดยเมื่อมองจากด้านซ้าย
จะเห็นสายน�ำ้ ทอดยาวออกไปบรรจบกับแนวป่าละเมาะซึง่ เมือ่ พ้นจากตรงนัน้ ไป ก็มแี ต่โขดหิน และเนินหินซ้อน
ทับกันเป็นแนวยาวบริเวณชั้นล่างน�้ำตกเป็นบึงใหญ่ ที่มีชื่อว่า บึงชะแนน หรือห้วยชะแนน ในช่วงฤดูฝนน�้ำตก
จะไหลลงจากลาดหินทีแ่ ผ่เป็นแผงกว้าง หากจะเดินขึน้ ไปชัน้ 2 ของน�ำ้ ตกชะแนน จะผ่านล�ำธารทีเ่ ต็มไปด้วยโขดหิน
ทะลุออกไปยังลานกว้างริมแอ่งน�้ำใหญ่ บริเวณเหนือแอ่งน�้ำขึ้นไปจะเป็นน�้ำตกไม่สูงมากนัก เรียกว่า น�้ำตกบึง
จระเข้ชั้นนี้เหมาะสุดส�ำหรับการตั้งแคมป์พักแรมใกล้ริมน�้ำ
นักท่องเทีย่ วทีส่ นใจเข้าไปชมความสวยงามทางธรรมชาติ ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ลว่ งหน้าไม่เหมาะ
ในการเล่นน�้ำ และทางบางช่วงเป็นดินเลน รถที่เหมาะกับการเดินทางเข้าไปชมคือ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.บึงกาฬ  โทร. 042-3254067
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9

น�้ำตกถ�้ำฝุ่น

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก เพราะติดถนนใหญ่และเข้าไปไม่ไกลลองมายลความงาม
ของสายนทีที่ไหลผ่านลานหิน สัมผัสบรรยากาศชุม่ ฉ�ำ่ ของสายน�ำ้ กลางป่าเขาเหมาะมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ให้เพลิดเพลินใจเป็นอย่างยิง่ น�ำ้ ตกถ�ำ้ ฝุน่ ตัง้ อยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูววั บริเวณหน่วยพิทกั ษ์ปา่ ถ�ำ้ ฝุน่
บ้านภูสวาท ต�ำบลหนองเดิน่ อ�ำเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ สามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก จากถนนใหญ่
เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรที่มาขอชื่อมาจากถ�้ำบริเวณใกล้กับน�้ำตกที่มีดินเป็นฝุ่น
บริเวณตัวน�ำ้ ตกมีลกั ษณะเป็นน�ำ้ ตกขนาดกลาง ประกอบด้วยน�ำ้ ตก 4 สายไหลตกลงจากหน้าผา ส่วนเบือ้ งล่าง
สามารถลงเล่นน�ำ้ ได้ โดยสายน�ำ้ จะไหลผ่านลานหินทีม่ รี ะนาบความลาดชันต�ำ่ เสมือนสปาธรรมชาติ นักท่องเทีย่ ว
นิยมมาเล่นสไลเดอร์หิน และนั่งแช่ตัวอยู่ในบ่อหิน ตามล�ำธารน�้ำตก ซึ่งเป็นลักษณะทางธรรมชาติอีกอย่าง
ที่สวยงามมาก
โดยรอบบริเวณเป็นป่าโปร่งร่มรืน่ มีลานหินให้นง่ั เล่นพัก บริเวณใกล้เคียงมีถำ�้ ภายในมีพระพุทธรูปตัง้ อยู่
และมีพระธุดงค์มาปฏิบตั ธิ รรมเป็นระยะเปิดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม
10 บาทต่อคน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โทร. 08 9862 3389  การเดินทาง
ด้วยรถยนต์ พิกดั :  18.266440, 103.903361 ใช้เส้นทางริมทางหลวงหมายเลข 2013  ห่างจากตัวเมืองราว
30 กิโลเมตร จากนั้นให้ขับรถเข้าไปอีก 3 กิโลเมตรจะถึงลานจอดรถน�้ำตกถ�้ำฝุ่น
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10 น�้ำตก

ตาดวิมานทิพย์

น�้ำตกตาดวิมานทิพย์ ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา 
บ้านดงสว่าง ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ เป็นน�้ำตกสูงใหญ่ กว้าง 150 เมตร สูง 70 เมตร
สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลย มีดว้ ยกันทัง้ หมด 7 ชัน้ เหมาะกับ
นักท่องเที่ยวสายลุย สายเดินป่า  ที่ชื่นชอบแนวผจญภัย
การท่องเที่ยวแปลกใหม่ในธรรมชาติสวยๆ  
บรรยากาศโดยรอบของ น�ำ้ ตกตาดวิมานทิพย์ จะถูกล้อม
ไปด้วยภูเขาและป่าไม้สเี ขียวสดทีม่ คี วามชุม่ ชืน้ อุดมสมบูรณ์
มากๆ มองไปทางไหนก็จะเจอแต่ความสดชืน่ ของต้นไม้  นำ�้ ตก
ตาดวิมานทิพย์พงึ่ จะเป็นทีร่ จู้ กั ได้ไม่นานมากนัก และทีส่ ำ� คัญเลย
คือ จะมีนำ�้ หลังจากฝนตกเพียงเท่านัน้ ส่วนการเดินทางไปใน
น�ำ้ ตกชัน้ ที่ 7 ก็จะต้องมีเจ้าหน้าทีน่ ำ� ทางในการเดินทางเพราะ
เส้นทางเดินค่อนข้างล�ำบาก แต่ก็สวยงดงามอลังการมาก
เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นหนึง่ ในน�ำ้ ตกทีส่ วยทีส่ ดุ ในภาคอีสาน
เลยก็ว่าได้...
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11

หนองกุดทิง

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ท่ี มี ลั ก ษณะเป็ น หนองน�้ ำ
ขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ
ไว้อย่างแท้จริง อีกทัง้ ยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ส�ำคัญระดับโลก (พื้นที่แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทย
ด้วยเพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นำ�้ หลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงนกสายพันธุต์ า่ ง ๆ
เหมาะส�ำหรับเป็นที่เที่ยวพักผ่อน เอาไว้ชื่นชมธรรมชาติใน
วันสบายๆ...
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12

แก่งอาฮง

ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส ถือเป็นจุดที่แม่น�้ำโขง
มีความลึกที่สุดและจะยิ่งเชี่ยวในช่วงฤดูน�้ำหลาก กระแสน�้ำ
จะไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่า
เป็น “สะดือแม่น้�ำโขง” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไว้ส�ำหรับ
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เดิ น เล่ น ชิ ล ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สถานที่
เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง “บั้งไฟพญานาค”
ในช่วงประเพณีออกพรรษา  ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชมปรากฏการณ์นี้กันเป็นจ�ำนวนมาก...
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13

ล่องแพหนองเลิง

ตั้งอยู่ในบริเวณหนองเลิง ต�ำบลดอนหญ้านาง อีกหนึ่ง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วพักผ่อนที่ได้รบั ความนิยมในช่วงหน้าร้อน
มีลักษณะเป็นหนองน�้ำขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยทัศนียภาพ
ทีส่ วยงาม กิจกรรมท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ สี่ ว่ นใหญ่นกั ท่องเทีย่ ว
จะลงมาเล่นน�ำ้ เย็น ๆ หรือไม่กม็ าล่องแพ เพือ่ หลบอากาศร้อน
โดยจะมีแพไว้ให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว ได้ลอ่ งชมธรรมชาติ
สวย เพลินตากับบัวแดง บัวขาว และนกนานาชนิด รวมถึงมี
อาหารพื้นบ้านอร่อยๆ ไว้คอยบริการยามหิวอีกด้วยค่ะ...

68

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

14

บึงโขงหลง

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่
อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน�้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วง
ฤดู ห นาว เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ที่ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก ในน�ำ้ ก็อดุ มไปด้วย
สัตว์นำ�้ นานาชนิด บริเวณบึงยังมีหาดค�ำสมบูรณ์ทมี่ หี าดทราย
ทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์
มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในจังหวัด
นครพนมได้อย่างชัดเจน...
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15 พิพิธภัณฑ์

ชุมชนมีชีวิต

ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลหนองพันทา อ�ำเภอโซ่พสิ ยั พิพธิ ภัณฑ์เล็ก ๆ
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตชุมชน โดยอาคารเป็นบ้านไม้เก่า
แก่รูปทรงอีสานที่มีอายุกว่า  60 ปี และได้น�ำมาปรับปรุง
ให้มีสไตล์ที่ร่วมสมัย ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีอีสาน
อินสไตล์ ที่มีกลิ่นอายทั้งเรื่องประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และศิลปะท้องถิ่นผสมผสานกัน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของชุมชนแห่งนี้ ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้คุณได้ร่วมสนุก
อีกมากมาย
เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.0017.00 น. ไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย (สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โทรศัพท์ 086 229 7626 และเฟซบุก๊ พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนมีชวี ติ
จ.บึงกาฬ)
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16

หาดทรายขาว

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ น ่ า สนใจของจั ง หวั ด
บึ ง กาฬ มี ลั ก ษณะเป็ น หาดทรายขาวริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ โขง
เป็นระยะทางยาวกว่า  2 กิโลเมตร โดยทุกช่วงประมาณ
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูน�้ำลง จะเกิดเป็น
เนินทราย ทอดตัวเรียงยาวตั้งแต่วัดป่าบ้านพันล�ำเรื่อย
ไปจนถึงบ้านนาโนน และจะจมหายไปช่วงประมาณเดือน
มิถนุ ายน โดยในช่วงเวลาเย็น ทีน่ จี่ ะเป็นเหมือนสถานทีช่ มุ ชน
เพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเล่นกีฬา เล่นน�้ำ หรือนั่งพักผ่อน
ชมทัศนียภาพต่างๆ เรียกได้ว่าชิลสุดๆ ไปเลย...
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17 อุทยานแห่งชาติ

ภูลังกา

อุทยานแห่งชาติภลู งั กาครอบคลุมพืน้ ทีข่ องต�ำบลไผ่ลอ้ ม
อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอ�ำเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ ช่วงฤดูท่องเที่ยวจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีดอกไม้ กล้วยไม้ป่า  และรองเท้านารี
บานสะพรั่งบนยอดภูลังกา  ภายในอุทยานมีจุดท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ�้ำ
ต่างๆ  เช่น ถ�ำ้ ยา ถ�ำ้ พ่อหง่า ถ�ำ้ ตาทัด ถ�ำ้ เกีย และถ�ำ้ อาจารย์วงั
เป็นต้น หรือจะเป็นน�้ำตก เช่น น�้ำตกกินรี น�้ำตกตาดขาม
น�้ำตกตาดโพธิ์ เป็นต้น หรือจะเดินทางพิชิตยอดภูลังกา 
ชมวิวพระอาทิตย์ขนึ้ และตกดิน (ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะพิชติ
ยอดภูลังกา จ�ำเป็นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเป็น
เวลา 7 วัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-7252684,
084-7923505
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1

ครัวเสวย

ร้านใหญ่รมิ แม่นำ�้ โขงในบรรยากาศสวน มีววิ แม่นำ�้ สวยๆ มีภเู ขา
เป็นฉากหลังสุดโรแมนติก บรรยากาศเงียบสงบ เสิร์ฟอาหาร
หลากหลายเมนู โดยเฉพาะสารพัดเมนูปลาแม่นำ�้ โขงที่ ไม่ควรพลาด
ทั้งต้มย�ำ ท�ำแกง ต้มโคล้ง ลวกจิ้ม ก็เข้มข้นสะใจ
สถานที่ : 295/6 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
เบอร์โทร : 081- 778 5949 เวลาท�ำการ : 11.00 - 22.00 น.

2

ร้านอาหารคลองส�ำราญ

คลองส�ำราญ บรรยากาศเรียบง่ายติดริมคลองน�ำ้ ใสเย็นสบาย ใกล้
ชิดธรรมชาติ ออกแบบสไตล์เป็นส่วนตัว น่านัง่ รสชาติอาหารอร่อย
ราคากันเอง มีหอ้ งจัดเลีย้ งเป็นหมูค่ ณะ และห้องส่วนตัว พร้อมเครือ่ งเสียง
ชั้นเยี่ยมไว้บริการ(คาราโอเกะ)
สถานที่ : 187 ม.10 ถ.พังโคน - บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
เบอร์โทร : 086-483 9465 เวลาท�ำการ : 10.00 - 22.00 น.
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3

ร้านอาหารกินลมชมโขงปากคาด
ร้านอาหารกินลมชมโขงปากคาด ร้านอร่อยริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง จาก
ด้านหน้าร้านจะมีการต่อเติมระเบียงทอดยาวเพื่อ ให้เราได้สัมผัส
บรรยากาศสายน�้ำ ลมเย็น ภูเขา ป่าไม้ และผืนน�้ำโขงอันกว้างใหญ่
ได้อย่างเต็มที่นอกจากรสชาติอาหารที่อร่อยแล้ว ร้านอาหาร
กินลมชมโขงปากคาด ยังเป็นจุดชมวิวอีกแห่ง ของอ�ำเภอปากคาด
ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ”
สถานที่ : 72 หมู่ 5 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190
เบอร์โทร : 042-086 686 เวลาท�ำการ : 10.30 - 21.00 น.

4

ริเวอร์ไซค์ บึงกาฬ

ร้านอาหารกึง่ ผับริมแม่นำ�้ โขง ร้านสะอาด โปร่งตานัง่ สบาย มีดนตรี
ให้ฟังเพลินๆ เสิร์ฟอาหารหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารนานาชาติ
อาหารพืน้ ถิน่ อาหารเมนูปลา รสชาติดี อาทิ ขาหมูเยอรมัน เนือ้ แน่น
ปริมาณเยอะจุใจ หรือจะเป็นย�ำต่างๆ ก็ท�ำออกมาได้แซ่บดีจริงๆ
ส่วนบรรยากาศร้าน แม้ ไม่ ได้นั่งอยู่ชิดริมโขงเลย แต่ตัวร้านก็อยู่บน
ถนนเส้นริมโขงทีเ่ มือ่ มองออกจากหน้าร้านแล้วก็เห็นวิวสวยงามของ
แม่น�้ำโขงได้เช่นกัน
สถานที่ : 100 ม.7 ต.วิศษิ ฐ์ ถ.ชานสินธุ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
เบอร์โทร : 042-082082, 087-2229899
เวลาท�ำการ : 15.30 - 00.00 น.

74

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

5

ร้านอาหารครัวเคียงตะวัน

ร้านครัวเคียงตะวัน ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ
สไตล์การตกแต่งร้านเรียบง่าย เมนูอาหารหลากหลายให้เลือก
รับประทานมากมาย เมนูแนะน�ำ ปลาช่อนลุยสวน แกงส้มชะอม
ไข่กุ้ง ปลาเผา
สถานที่ : ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ
		
จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 089-0028668
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