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สารจากนายก
วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ค�ำแถลงนโยบาย
ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นโยบายที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�ำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
นโยบายที่ 3 ด้านพัฒนาสังคม
นโยบายที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
นโยบายที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
นโยบายที่ 7 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 8 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นโยบายที่ 9 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน
บัญชีสรุปจ�ำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค�ำแถลงงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่พักในจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬร้านเด็ด
20 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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สารจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
จัดท�ำขึ้นเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้รับทราบ
ผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อจะได้ร่วมกัน
พัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำ� เนินงานโครงการทีส่ ำ� คัญ
ตามพันธกิจและนโยบายทีด่ ฉิ นั ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ที่มีวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้จงั หวัด
บึงกาฬ บรรลุคา่ นิยมในการ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวบึงกาฬในทุกด้าน
ในช่ ว งที่ ป ระเทศเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ
จากเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ได้ให้ความส�ำคัญและได้มสี ว่ นร่วมช่วยบรรเทาปัญหา ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและควบคุมจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อให้ลดลง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อท�ำโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนงบประมาณสั่งจองวัคซีน จัดหา
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายโรงพยาบาล สถานศึกษา และประชาชน ฯลฯ ท�ำให้จงั หวัดบึงกาฬ เป็นทีร่ จู้ กั
ทั่วประเทศ และเป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน
ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดิฉนั ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านตลอดจนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงหวัดบึงกาฬ ที่ร่วมกันสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทีใ่ ห้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านตลอดมา ซึง่ ท�ำให้
ดิฉันมีพลัง มีก�ำลังใจ และจะมุ่งมั่นท�ำงานอย่างหนัก เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดบึงกาฬ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้การพัฒนา
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬยังคงเป็นองค์กร
ที่บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้คนในท้องถิ่น และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่สำ� คัญส่วนหนึ่งของประเทศ
ในท้ายที่สุด ดิฉันหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันทดแทนบุญคุณจังหวัดบึงกาฬบ้านเกิด ด้วยการสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป
ขอขอบคุณจากใจจริง
นางแว่นฟ้า ทองศรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2564

วิสัยทัศน์ (Vision)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (ปี 2566 - 2570)

บึงกาฬน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า
วัฒนธรรมงามตา ประชามีสุข

พันธกิจ (Mission)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิน่
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างระบบบริหารจัดการทีด่ ี โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรกั ษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิ ญ
ั ญา
ของท้องถิ่น
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการบริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการทีด่ ี
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ�ำนาจจากรัฐบาล
8. พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำ� และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
10. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ค�ำแถลงนโยบาย ของนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่เคารพ
ดิฉนั นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดิฉนั มีปณิธานแน่วแน่
มาโดยตลอดว่าขอมีสว่ นร่วมในการสร้างบึงกาฬของพวกเรา ให้มคี วามเจริญเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ เพราะศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดบึงกาฬ ที่มีภูมิประเทศติดล�ำน�้ำโขง
ล�ำน�้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ติดประเทศเพื่อนบ้านอันสามารถเชื่อมต่อไปสู่อาเซียน
มีแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่หลากหลาย ประชาชนมีอาชีพที่โดดเด่นคือยางพาราที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดได้ และวันนี้ดิฉันได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขอขอบพระคุณพี่น้อง
ชาวจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านที่ไว้วางใจดิฉนั
และผู้บริหาร ให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และด้วยปณิธานที่ได้น�ำเรียนเบื้องต้น ดิฉันจึงได้
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานและขอแถลงนโยบายในการบริหารงานดังกล่าวต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ ก่อนเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ตามความมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานโดยมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะ “สร้างเมืองบึงกาฬ เพื่อคนบึงกาฬ”
เราจะร่วมกันขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬด้วยการ “สร้างคน สร้างเมือง
สร้างรายได้” เพื่อให้จังหวัดบึงกาฬเป็น “ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มน�้ำโขง” ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด บึงกาฬ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการจัดบริการสาธารณะให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตกิ ำ� หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎกระทรวง และระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์และความรูค้ วามสามารถทีม่ มี าพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้จงั หวัดบึงกาฬ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการแปรรูปยางพารา และยกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการประสานผู้น�ำท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ ไข น�ำมาซึ่งการแก้ ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิบาล
ดิฉนั และคณะผูบ้ ริหาร จึงได้กำ� หนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุม่ จังหวัด/จังหวัด/อ�ำเภอ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด เพือ่ ให้
การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือประโยชน์สุขของประชาชน โดยได้ก�ำหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้ง 8 อ�ำเภอ ไว้ 9 ด้าน ดังนี้
นโยบายด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�ำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) สนับสนุนการด�ำเนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี
งานรัฐพิธีต่างๆ
3) ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน�ำ้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนว
พระราชด�ำริ
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง รองรับระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การขนส่งสินค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และ
กระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ เชื่อมต่อไปยังระเบียงเศรษฐกิจและอาเซียน
2) บริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งของจังหวัดบึงกาฬให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย
3) สนับสนุน ส่งเสริม ก่อสร้าง บ�ำรุงรักษา โครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ อย่างทัว่ ถึงเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
4) สนับสนุนและส่งเสริมดูแลการจราจร การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
5) สนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ เพื่อจัดหาแหล่งน�้ำ
ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง เหมาะสมกับพืน้ ที่ และความต้องการ
ของประชาชน
6) สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ ทรัพยากรด้านต่างๆ ในการพัฒนา แก้ ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) พัฒนาระบบระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมขัง ส่งเสริมให้มกี ารกักเก็บน�ำ้ เพือ่ ป้องกันการขาดแคลนน�ำ้
สนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง น�้ำท่วม ร่วมแก้ ไขปัญหาไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่
8) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และการคมนาคม เพือ่ บูรณาการในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ ได้มากทีส่ ดุ
ตามศักยภาพและความเหมาะสมของงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งจะเสนอโครงการต่อรัฐบาลเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ ได้มากที่สุด

1
2

8

BuengKan Provincial Adminnistrative Organization

3
4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) สนับสนุน การสร้างชุมชนให้มภี มู คิ มุ้ กันจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ก้าวสูบ่ งึ กาฬเมืองน่าอยู่
และชุมชนปลอดภัย
3) สนับสนุนภาครัฐและเอกชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้โทษต่างๆ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู
บ�ำบัดรักษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความอุ่นใจ
และปลอดภัย
5) สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ
สนับสนุนกิจการของทหาร ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. อปพร. อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน และองค์กรอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หน่วยงานต่างๆ มีแต่ไม่เพียงพอ
นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และการรวมกลุ่มสมาชิกของชุมชน
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
และสามารถแข่งขันในระดับสากล
3) สนับสนุน ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ เพือ่ พัฒนาคุณภาพ และแปรรูปผลิตภัณฑ์
ให้สามารถส่งออกและแข่งขันกับตลาดโลก
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ ตลาดกลาง ตลาดชุมชน และตลาดการค้าชายแดน ที่ได้มาตรฐาน มัน่ คง
ยัง่ ยืน เป็นแหล่งกระจายรายได้และฐานเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองรับการยกระดับ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่นำ�้ โขง
5) สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ สูท่ อ้ งถิน่ ส่งเสริมบทบาท
การพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้และการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ไปยังกลุ่มองค์กร
เครือข่ายฯ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัคร และผู้นำ� ชุมชน
6) สนับสนุนให้มชี อ่ งทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการและการน�ำเสนอ ผลงานของชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดงานเทศกาล การออกร้าน การเปิดตลาดกับคู่ค้า การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
7) ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ สนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มแม่นำ�้ โขง โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
และท้องถิ่น ร่วมกันสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
8) ส่งเสริมการน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิด สร้างสรรค์สกู่ ารคิดค้น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง
9) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วโดยการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กบั ประชาชนผู้ใช้บริการ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิชาทางเลือก และวิชาชีพเฉพาะทาง
2) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบัน
การศึกษาต่างๆ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ พัฒนาการเรียนรูเ้ พิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทั่วถึง
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3) สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีความเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการ
รักการอ่านให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ได้มีกิจกรรมด้านศาสนาอย่างทั่วถึง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีท่ รงคุณค่าให้สบื ทอดต่อไป และต่อยอดสู่ การพัฒนา
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
7) ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทุกระดับ ภายใต้กรอบอ�ำนาจหน้าที่
ได้อย่างทั่วถึง
8) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬาวัสดุอุปกรณ์
ทางการกีฬาที่ทันสมัย ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ได้มาตรฐานสากล
9) สนับสนุน ส่งเสริมทักษะเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อการ
ออกก�ำลังกายในทุกระดับ
10) สนับสนุน ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถทางการกีฬา ได้มีโอกาสในการ
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงกาฬ และประเทศชาติ
11) สนับสนุน ส่งเสริม ความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ ได้บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการกีฬา
12) สนับสนุน ส่งเสริมให้มกี ารจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสมาคมต่างๆ
เพื่อน�ำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
13) สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสถานที่ออกก�ำลังกายและเพื่อการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน และมีสถานที่
แหล่งนันทนาการ มีอุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
14) ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ ให้คนในชุมชนรักและ
หวงแหน ร่วมกันพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กบั ประชาชนอย่างมีคณ
ุ ภาพ และทัว่ ถึง
2) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
และห่างไกลยาเสพติด ออกบริการหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาพัฒนาสุขภาพและดูแลผู้สูงวัย
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถของ เครือข่ายด้านสาธารณสุข พืน้ ฐานในชุมชน อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิน่ (อสบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด และในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์และ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด
5) ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การเสริมสร้าง บ�ำบัด
รักษาสุขภาพของประชาชน
6) บูรณาการด้านการสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน
การรักษาโรคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
7) สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย
และหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน ตลอดจนความร่วมมือทางการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
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8) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์
การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในระดับชุมชน
ระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
9) ส่งเสริมการจัดให้มแี ละปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ รวมทัง้ สร้างศูนย์การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน บ�ำรุงสวนสาธารณะ หรือสวนสุขภาพ ให้มคี วามสะดวก
สะอาด และปลอดภัย
10) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อยกระดับสู่มหกรรมกีฬา ระดับสากล
ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับกลุ่มจังหวัดและจากเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
2) สนับสนุนการจัดการแบบมีสว่ นร่วมในภารกิจของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู ห้วย
หนอง คลอง บึงต่างๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่สมบูรณ์ ควบคู่กับ วิถีชีวิตของชุมชน
อย่างยั่งยืน
3) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ศั ก ยภาพและจิ ต ส� ำ นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
4) สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกทีเ่ ป็นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น�ำ้ และอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ
น�ำนวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ในการผลิตพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
และผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด ตามนโยบายจังหวัดสะอาด
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมีการก�ำจัดของเสียและขยะมูลฝอยอันตรายอย่างมีมาตรฐาน
และถูกสุขอนามัยที่ดี
6) ส่งเสริมการจัดการสิง่ แวดล้อม การแก้ ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างถูกต้อง
7) ส่งเสริมการดูแลและบ�ำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและธรณีลุ่มแม่นำ�้ โขง กิจกรรมปลูกป่าทดแทน
8) ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกของประชาชน เยาวชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาลที่ส�ำคัญ โดยการบูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�ำการท่องเที่ยว อาณัติสัญญาต่างๆ
ด้านการจราจร
3) สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นโครงการอบรมบุคลากรเพื่อ
เตรียมพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การให้ความรูเ้ รือ่ งภัย และการป้องกันภัยต่างๆ
ให้แก่ประชาชน เป็นต้น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ
5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ำรวจ ทหาร ภาครัฐ
อาสาสมัคร เพือ่ เร่งรัดขจัดต้นตอปัญหา การลักลอบจ�ำหน่าย แหล่งพักยาและสถานทีม่ วั่ สุมยาเสพติด
การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก
6) สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด การจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว
เพื่อคัดกรองบ�ำบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
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7) สนับสนุนกิจกรรมบ�ำบัด การสร้างโอกาสทางอาชีพ คืนชีวิตใหม่ผู้เลิกยาเสพติดสู่สังคม
8) สนับสนุนมาตรการกระชับความปลอดภัย ให้การสนับสนุนเครือ่ งมืออุปกรณ์การเพิม่ ก�ำลังสายตรวจ
ตั้งด่านสกัดและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย สร้างขวัญก�ำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
9) สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชน เสริมปราการความปลอดภัยให้ชุมชน
แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและอาสาสมัคร
10) สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม การบูรณาการแผนความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อม
ให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ให้ความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ด้วย
นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน
1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การคลัง
โดยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2) สนับสนุน ส่งเสริม การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ร่วมคิดร่วมท�ำร่วมแก้ ไขปัญหา
และร่วมรักษาประโยชน์ ผ่านกลไกลต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานการให้ความรู้ การจัดแผนชุมชน
การจัดประชุมประชาคมการท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เป็นต้น
3) ประสานความร่วมมือกับประชาชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านศูนย์ประสานงาน ร่วมแก้ ไขปัญหาประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจน
ประสานการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการและพนักงานจ้าง
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สนองตอบต่อภารกิจ
ของรัฐ
5) สนับสนุนการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ ในการพัฒนาองค์กร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพือ่ ความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิน่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางแว่นฟ้า ทองศรี

นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายไตรภพ ร�ำเพยพล

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวนันทิกานต์ ว่องไว

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายสยาม เพ็งทอง

นางสาวกันยา อนันตทัศน์

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายเต็ม ค�ำสงฆ์

ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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ฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายฉลอง วิลาชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายเฉลิมพล บรรเทา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายนพดล สินธิสุทธิ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ

นางวรวรร บุญประสิทธิ์
ส.อบจ. อ.เมือง เขต 1

นายถิรเดช ไชยโภค
ส.อบจ. อ.เมือง เขต 2

นายณัฐพงศ์ เข็มศิริ

14

ส.อบจ. อ.เมือง เขต 4
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นายพิชัย พรมมา
ส.อบจ. อ.เมือง เขต 3

นางสมัย แสงนคร
ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ�ำเภอเซกา

ร.ต.อ.ไพศาล ข่าทิพย์พาที
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 1

นายทองค�ำ คุณาคม
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 2

นายปรีชา กุมภิโร
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 4

นายอาทิตย์ ทองลอด
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 3

นายฉลอง วิลาชัย
ส.อบจ. อ.เซกา เขต 5

อ�ำเภอโซ่พิสัย

นายพรเทพ อัคคะบุตร
ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 1

นายวุฒิชัย ศรีโนนยาง
ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 2

นายเฉลิมพล บรรเทา
ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 3

จ่าสิบตรีอาทิตย์ ตีระสี
ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 4

อ�ำเภอพรเจริญ

นายสมาน บุญเลิศ

ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 1

นายวิโรจน์ สาระวงศ์
ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 2

นางสาวแสงเพชร แผ่นทอง
ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 3
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อ�ำเภอศรีวิ ไล

นายธนากร อินศิริ

ส.อบจ. อ.ศรีวิไล เขต 1

นายพะยุง สนนา

ส.อบจ. อ.ศรีวิไล เขต 2

อ�ำเภอบึงโขงหลง

นายกฤษณะ จันทร์สว่าง
ส.อบจ. อ.บึงโขงหลง เขต 1

อ�ำเภอปากคาด

นายนพดล สิทธิสุทธิ์
ส.อบจ. อ.ปากคาด เขต 1

16

นายขวัญใจ ชมพันธ์

ส.อบจ. อ.ปากคาด เขต 2
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นายถิ่น แดวขุนทด

ส.อบจ. อ.บึงโขงหลง เขต 2

อ�ำเภอบุ่งคล้า

นางบุญนาค พระตลับ
ส.อบจ. อ.บุ่งคล้า เขต 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

หัวหน้าส�ำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการเเทนผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขบึงกาฬ

นางสาวมาลา พรมอาด

ผู้อ�ำนวยกองการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการเเทนผู้อ�ำนวยการกองช่าง

นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการ
รักษาราชการเเทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นายชินทัต แก้วกล้า

นางสาวสุกัญญา หาไชย

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการเเทนผู้อ�ำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน

นายจิรภัทร หัสโนดาต

เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางจิรารัตน์ จิตจักร

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นายสายันต์ สุขโสม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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นโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

1

นโยบายที่ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�ำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) สนับสนุนการด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ
3) ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
4) ส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมการเรียนรูข้ องประชาชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
ตามแนวพระราชด�ำริ
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�ำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการเรียนรูข้ องประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

89,950.00
600,000.00
689,950.00

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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2

นโยบายที่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ำรุงรักษา เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มมี าตรฐานอย่างทัว่ ถึง รองรับระบบโลจิสติกส์ เพือ่ ให้การขนส่งสินค้า มีความสะดวก
รวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ เชื่อมต่อไปยังระเบียงเศรษฐกิจและอาเซียน
2) บริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งของจังหวัดบึงกาฬให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย
3) สนับสนุน ส่งเสริม ก่อสร้าง บ�ำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ อย่างทั่วถึง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
4) สนับสนุนและส่งเสริมดูแลการจราจร การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
5) สนับสนุน และส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ เพือ่ จัดหาแหล่งน�ำ้
ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง เหมาะสมกับพื้นที่ และ
ความต้องการของประชาชน
6) สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ ทรัพยากรด้านต่างๆ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาโครงสร้างพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
7) พัฒนาระบบระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมขัง ส่งเสริมให้มกี ารกักเก็บน�ำ้ เพือ่ ป้องกัน การขาดแคลนน�ำ้
สนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง น�้ำท่วม ร่วมแก้ ไขปัญหาไฟป่า
และปัญหาหมอกควันในพื้นที่
8) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
สาธารณูปโภค และการคมนาคม เพือ่ บูรณาการในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ ได้มาก
ที่สุด ตามศักยภาพและความเหมาะสมของงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งจะเสนอโครงการต่อรัฐบาล
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้ ได้มากที่สุด
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแคนงาม หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองทุ่ม
อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6
ต�ำบลศรีวิไล - บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ที่ 4 ต�ำบลนาสิงห์ อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ�ำ้ เจริญ หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลถ�ำ้ เจริญ
- บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามหนอง หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลบัวตูม
อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าหายโศก ต�ำบลเฝ่าไร่ อ�ำเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1
ต�ำบลหนองหัวช้าง - บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต�ำบลศรีส�ำราญ อ�ำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ
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3,380,000.00
263,000.00
485,000.00
485,000.00
485,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ้านห้วยไม้ซอด
บ้านนากั้ง บก.2037 อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
7. โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง บก 3043 บ้านทองสาย - บ้านโนนสา อ�ำเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
8. โครงการขุดลอกหนองจันทร์และปรับภูมิทัศน์ ต�ำบลศรีวิไล อ�ำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
9. โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม บ้านวังด่าน หมู่ 10 ต�ำบลหอค�ำ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
10. โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านสามพาดพัฒนา หมู่ที่ 18 ต�ำบลปากคาด
		อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
11. โครงการขุดลอกหนองบ่อออง หมู่ที่ 4 บ้านดอนเสียด ต�ำบลค�ำแก้ว อ�ำเภอโซ่พิสัย
		จังหวัดบึงกาฬ
12. โครงการขุดลอกหนองบือบ้านแสนส�ำราญ หมู่ที่ 10 ต�ำบลบึงกาฬ อ�ำเภอเมือง
		บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
13. โครงการขุดลอกหนองพอก บ้านหนองปลาโด หมู่ที่ 9 ต�ำบลน�้ำจั้น อ�ำเภอเซกา
		จังหวัดบึงกาฬ

490,000.00

14. โครงการขุดลอกหนองหมู บ้านหนองหมู หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลหนองเลิง อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ
		จังหวัดบึงกาฬ
15. โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านซ�ำบอน หมู่ที่ 8 ต�ำบลบุ่งคล้า อ�ำเภอบุ่งคล้า
		จังหวัดบึงกาฬ

476,000.00

16. โครงการขุดลอกห้วยก้านเหลือง บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 21 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา
		จังหวัดบึงกาฬ
17. โครงการขุดลอกห้วยขีน้ าค บ้านเหล่าสวนกล้วย หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลหนองทุม่ - ต�ำบลซาง
		อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
18. โครงการขุดลอกห้วยขึ้นแตก บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 10 ต�ำบลโซ่ อ�ำเภอโซ่พิสัย
		จังหวัดบึงกาฬ
19.โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ต�ำบลวิศิษฐ์ - บ้านแสนส�ำราญ
		หมู่ที่ 10 ลงหนองกุดทุ่ง ต�ำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

477,000.00

20. โครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3 ต�ำบลพรเจริญ อ�ำเภอพรเจริญ
		จังหวัดบึงกาฬ
21.โครงการขุดลอกห้วยนาโคก บ้านท่าดอกค�ำ หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลท่าดอกค�ำ อ�ำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ

476,687.94

22. โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต�ำบลโป่งเปือย อ�ำเภอเมือง
		บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

477,000.00

23.โครงการขุดลอกห้วยไม้งาม บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 11 ต�ำบลป่งไฮ อ�ำเภอเซกา
		จังหวัดบึงกาฬ

476,000.00

490,000.00
478,686.64
477,000.00
480,000.00
477,000.00
478,000.00
478,000.00

232,523.10

477,000.00
476,000.00
476,000.00

476,000.00
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ชื่อโครงการ
24.โครงการขุดลอกห้วยหิน บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ต�ำบลเซกา อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

476,000.00

25.โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง (บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ต�ำบลดงบัง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ)

476,000.00

26.โครงการขุดลอกห้วยอังฮ้า บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 10 ต�ำบลโนนศิลา
อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
27.โครงการขุดลอกห้วยอาฮง หมู่ที่ 1,6,7,9 ต�ำบลโนนสว่าง อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

476,000.00

28.โครงการขุดห้วยขมิ้น บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านต้อง อ�ำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ
29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17
		เขตเทศบาลต�ำบลบึงโขงหลง - บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลต�ำบลบึงงาม
		อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

476,000.00

478,000.00

2,000,000.00

30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮู หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลท่าดอกค�ำ
- บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ต�ำบลดงบัง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค�ำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3
		เขตเทศบาลบึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง - บ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17 ต�ำบลเซกา
		อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000.00

32.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยเจริญ หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลท่าดอกค�ำ
		– บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000.00

33.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน ข้างโรงพยาบาลพรเจริญ
บ้านวังยาว บก.2053 อ�ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

549,900.00

34.โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสีย่ งบนถนน บ้านทุง่ สว่าง - บ้านศรีมงคล
บก.2029 อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

599,900.00

35.โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสีย่ งบนถนน บ้านโคกกลาง - บ้านถ�ำ้ เจริญ
		บก3112 อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

599,900.00

36.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ้านห้วยผักขะ - บ้านโคก
กระแซ บก 2035 อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

649,900.00

รวม

22

เบิกจ่าย (บาท)
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1,000,000.00

23,248,497.68

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างส.3043 บ.ทองสาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ.หนองหัวช้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ท่าแคนงาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการขุดลอกหนองกุดก่าม บ.วังด่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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โครงการขุดลอกหนองบือ บ.แสนส�ำราญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการขุดลอกหนองหมู บ.หนองหมู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ บ.ดอนเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการขุดลอกห้วยทราย บ.ศรีอุดม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

24

BuengKan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ.ห้วยผักขะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โคกกลาง-บ.ถ�้ำเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ.ห้วยผักขะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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3

นโยบายที่ ด้านการพัฒนาสังคม
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) สนับสนุน การสร้างชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ก้าวสู่บึงกาฬ
เมืองน่าอยู่ และชุมชนปลอดภัย
3) สนับสนุนภาครัฐและเอกชนเพือ่ ลดปัญหายาเสพติดให้โทษต่างๆ ทัง้ การป้องกัน ปราบปราม ฟืน้ ฟู
บ�ำบัดรักษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความอุ่นใจ
และปลอดภัย
5) สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ
สนับสนุนกิจการของทหาร ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. อปพร. อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน และองค์กรอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หน่วยงานต่างๆ มีแต่ไม่เพียงพอ
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
1. สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

500,000.00

3. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

500,000.00

รวม
โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

26

20,076.00
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1,020,076.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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4

นโยบายที่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาฝีมอื แรงงาน และการรวมกลุม่ สมาชิกของชุมชน
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
และสามารถแข่งขันในระดับสากล
3) สนับสนุน ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถส่งออกและแข่งขันกับตลาดโลก
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง ตลาดชุมชน และตลาดการค้าชายแดน ที่ได้มาตรฐาน
มัน่ คง ยัง่ ยืน เป็นแหล่งกระจายรายได้และฐานเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมรองรับ
การยกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่นำ�้ โขง
5) สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่น ส่งเสริม
บทบาทการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้และการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ไปยัง
กลุ่มองค์กร เครือข่ายฯ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัคร และผู้นำ� ชุมชน
6) สนับสนุนให้มีช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการและการน�ำเสนอ ผลงานของชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดงานเทศกาล การออกร้าน การเปิดตลาดกับคู่ค้า การประชาสัมพันธ์
และสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
7) ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ พัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ ว เชิงธรรมชาติ สนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มแม่น�้ำโขง โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและท้องถิน่ ร่วมกันสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ การท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
8) ส่งเสริมการน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิด สร้างสรรค์สู่การ
คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง
9) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ฟืน้ ฟู แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วโดยการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ในจังหวัด
บึงกาฬ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งใน
และต่างประเทศ
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. โครงการก่อสร้างลานประมูลยางพารา ภายในจังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์
รวม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสูม่ าตรฐานสากล เพือ่ เพิม่ โอกาสการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
และทัว่ ถึงทัง้ ในระบบและนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิชาทางเลือก และวิชาชีพเฉพาะทาง
2) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกระดับ ตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา เพือ่ ให้สถาบัน
การศึกษาต่างๆ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมสร้าง
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทั่วถึง
3) สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มคี วามเสมอภาค เท่าเทียมและทัว่ ถึงอย่างมีคณ
ุ ภาพและส่งเสริมการ
รักการอ่านให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ท�ำนุบำ� รุงศาสนา ได้มกี จิ กรรมด้านศาสนาอย่างทัว่ ถึง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน และชุมชน มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสบื สานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีท่ รงคุณค่าให้สบื ทอดต่อไป และต่อยอดสูก่ ารพัฒนา
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
7) ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทุกระดับ ภายใต้กรอบอ�ำนาจหน้าที่
ได้อย่างทั่วถึง
8) สนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการกีฬาและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬาวัสดุอปุ กรณ์
ทางการกีฬาที่ทันสมัย ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ได้มาตรฐานสากล
9) สนับสนุน ส่งเสริมทักษะเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เพื่อการออกก�ำลังกายในทุกระดับ
10) สนับสนุน ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถทางการกีฬา ได้มีโอกาสในการ
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงกาฬ และประเทศชาติ
11) สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ ได้บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการกีฬา
12) สนับสนุน ส่งเสริมให้มกี ารจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสมาคมต่างๆ
เพื่อน�ำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
13) สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสถานที่ออกก�ำลังกายและเพื่อการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน และมีสถานที่
แหล่งนันทนาการ มีอุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
14) ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ ให้คนในชุมชนรัก
และหวงแหน ร่วมกันพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
1. โครงการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนนักเรียนบกพร่อง
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล
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ชื่อโครงการ
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ส�ำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ
5. โครงการพัฒนากีฬาไทยจังหวัดบึงกาฬ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ)
6. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ
รวม
โครงการพัฒนากีฬาไทยใน จ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอบกระทง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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เบิกจ่าย (บาท)
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3,983,548.00
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายที่ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง
2) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
และห่างไกลยาเสพติด ออกบริการหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาพัฒนาสุขภาพและดูแลผูส้ งู วัย
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถของ เครือข่ายด้านสาธารณสุข พื้นฐานในชุมชน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ (อสบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ให้เป็นนักจัดการ
สุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด และในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์
และแก้ ไขปัญหายาเสพติด
5) ส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การเสริมสร้าง
บ�ำบัด รักษา สุขภาพของประชาชน
6) บูรณาการด้านการสาธารณสุขกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการป้องกัน
การรักษาโรคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
7) สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์
แพทย์แผนไทย และหน่วยงานด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มขี ดี ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในการให้บริการประชาชน ตลอดจนความร่วมมือทางการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
8) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สนับสนุน เครือ่ งมือ อุปกรณ์
การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในระดับชุมชน
ระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
9) ส่งเสริมการจัดให้มีและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ รวมทั้งสร้างศูนย์การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน บ�ำรุงสวนสาธารณะ หรือสวนสุขภาพ ให้มี
ความสะดวก สะอาด และปลอดภัย
10) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา เพือ่ ยกระดับสูม่ หกรรมกีฬา ระดับสากล
ที่ได้มาตรฐาน เชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นกับกลุม่ จังหวัดและจากเมืองต่างๆ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
1. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (อสม.) เชิงรุกในการปฏิบตั งิ านจังหวัดบึงกาฬ

8,861,780.00
699,800.00

3. โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ
จังหวัดบึงกาฬ
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBERONE จังหวัดบึงกาฬ

267,600.00

5. โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิกพร้อมภาค
วัดออกซิเจนในเลือด ส�ำหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ

327,500.00

443,339.00
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ชื่อโครงการ
6. โครงการอุดหนุนการจัดซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจส�ำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถีส่ งู
ส�ำหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ
7. โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดส�ำหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ
8. โครงการอุดหนุนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดล�ำไส้ใหญ่ด้วยระบบส่องกล้อง
ส�ำหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ
9. โครงการอุดหนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดบึงกาฬ
รวม
โครงการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (อสม.) เชิงรุกในการปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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เบิกจ่าย (บาท)
1,397,500.00
397,500.00
197,500.00
10,000,000.00
22,592,519.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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7

นโยบายที่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
2) สนับสนุนการจัดการแบบมีสว่ นร่วมในภารกิจของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ เพือ่ เป็นองค์ประกอบของธรรมชาติทสี่ มบูรณ์ ควบคูก่ บั วิถชี วี ติ ของชุมชน
อย่างยั่งยืน
3) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและจิตส�ำนึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
4) สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติ เช่นแสงอาทิตย์ ลม น�ำ้ และอื่นๆ
ที่สามารถน�ำนวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ในการผลิตพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมและผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ เพือ่ แก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด ตามนโยบายจังหวัด
สะอาด โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการก�ำจัดของเสียและขยะมูลฝอยอันตราย
อย่างมีมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่ดี
6) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม การแก้ ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างถูกต้อง
7) ส่งเสริมการดูแลและบ�ำรุงรักษาป่าไม้ ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและธรณีลุ่มแม่นำ�้ โขง กิจกรรมปลูกป่าทดแทน
8) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ของประชาชน เยาวชน ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการอนุ รั ก ษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 7 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1. โครงการรวบรวมและก�ำจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ
2. โครงการสนับสนุนเรือนจ�ำในการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เรือนจ�ำจังหวัด
บึงกาฬ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. โครงการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ
4. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์และการบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
โครงการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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95,810.00
587,002.00
1,187,730.00
39,780.00
1,910,322.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์และการบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการรวบรวมและก�ำจัดขยะอันตรายของจ.บึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการสนับสนุนเรือนจ�ำในการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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8

นโยบายที่ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) จัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ในช่วงเทศกาลทีส่ ำ� คัญ โดยการ บูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�ำการท่องเที่ยว อาณัติสัญญาต่างๆ
ด้านการจราจร
3) สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นโครงการอบรมบุคลากร
เพือ่ เตรียมพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การให้ความรูเ้ รือ่ งภัย และการป้องกันภัย
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน เป็นต้น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ
5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ำรวจ ทหาร ภาครัฐ
อาสาสมัคร เพื่อเร่งรัดขจัดต้นตอปัญหา การลักลอบจ�ำหน่าย แหล่งพักยาและสถานที่มั่วสุม
ยาเสพติด การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก
6) สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด การจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว
เพื่อคัดกรองบ�ำบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
7) สนับสนุนกิจกรรมบ�ำบัด การสร้างโอกาสทางอาชีพ คืนชีวิตใหม่ผู้เลิกยาเสพติดสู่สังคม
8) สนับสนุนมาตรการกระชับความปลอดภัย ให้การสนับสนุนเครือ่ งมืออุปกรณ์การเพิม่ ก�ำลังสายตรวจ
ตั้งด่านสกัดและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย สร้างขวัญก�ำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
9) สนับสนุนการเพิม่ พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชน เสริมปราการความปลอดภัยให้ชมุ ชน
แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำ� รวจและอาสาสมัคร
10) สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม การบูรณาการแผนความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อม
ให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ให้ความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ด้วย
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 8 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. โครงการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว
และอาณัติสัญญาณต่างๆด้านการจราจร
3. โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
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29,200.00
297,674.00
76,022.80
402,896.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการจัดตั้งศูนย์อำ� นวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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9

นโยบายที่ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การคลัง
โดยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2) สนับสนุน ส่งเสริม การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ร่วมคิดร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหา
และร่วมรักษาประโยชน์ ผ่านกลไกลต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานการให้ความรู้ การจัดแผน
ชุมชน การจัดประชุมประชาคมการท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่
ระดับจังหวัด เป็นต้น
3) ประสานความร่วมมือกับประชาชน ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ กลุม่ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านศูนย์ประสานงาน ร่วมแก้ ไขปัญหา
ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนอย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนประสานการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ และโครงการ เพือ่ ให้สามารถแก้ ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการและพนักงานจ้าง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สนองตอบ
ต่อภารกิจของรัฐ
5) สนับสนุนการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ ในการพัฒนาองค์กร
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางราชการ เพือ่ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และการเชือ่ มโยง
เครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่น
ชื่อโครงการ

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่ 9 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
2. โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ
รวม
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78,000.00
65,195.56
143,195.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฎิบัติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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บัญชีสรุปจ�ำนวนโครงการพัฒนา
กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด�ำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ				
จ�ำนวน
คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ทั้งหมด
ที่ดำ� เนินการ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

จ�ำนวน

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

13

15.12%

94,500,000

55.88%

13

15.12%

94,500,000

55.88%

5
15
3
4
10

5.81%
17.44%
3.49%
4.65%
11.63%

1,900,000
10,430,000
850,000
1,400,000
2,790,000

1.12%
6.17%
0.50%
0.83%
1.65%

37

43.02%

17,370,000

10.27%

4
4

4.65%
4.65%

650,000
650,000

0.38%
0.38%

4.1 แผนงานการพาณิชย์
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

1

1.16%

17,000,000

10.05%

7

8.14%

11,750,000

6.95%

รวม

8

9.30%

28,750,000

17.00%

1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าการเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

บัญชีสรุปจ�ำนวนโครงการพัฒนา
กิจกรรม และงบประมาณ (ต่อ)

แผนการด�ำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ				
จ�ำนวน
คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ทั้งหมด
ที่ดำ� เนินการ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จ�ำนวน

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
จัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

2

2.33%

800,000

0.47%

2

2.33%

800,000

0.47%

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

9

10.47%

5,380,000

3.19%

รวม

9

10.47%

5,380,000

3.19%

12

13.95%

21,450,000

12.69%

12

13.95%

21,450,000

12.69%

1

1.16%

200,000

0.12%

รวม

1

1.16%

200,000

0.12%

รวมทั้งสิ้น

86

100%

169,100,000

100%

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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ค�ำแถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายรับ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�ำเเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2563

รายรับจริง
ปี 2564

รายรับจริง
ปี 2565

12,424,337.19

15,757,074.79

12,500,000.00

2,364,656.41

3,609,344.60

2,050,000.00

929,011.97

686,571.23

626,000.00

1,324,725.00

1,526,565.01

850,000.00

20,000.00

34,331.00

20,000.00

17,062,730.57

21,613,886.63

16,046,000.00

รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

153,780,157.69 166,766,650.85 162,684,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

153,780,157.69 166,766,650.85 162,684,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
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180,897,000.00 177,575,000.00

60,270,000.00

180,897,000.00 177,575,000.00

60,270,000.00

351,739,888.26 365,955,537.48 239,000,000.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ค�ำแถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�ำเเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
รายจ่ายจริง
ปี 2563

รายจ่ายจริง
ปี 2564

รายจ่ายจริง
ปี 2565

งบกลาง

20,927,190.25

12,205,796.93

35,403,385.00

งบบุคลากร

59,130,602.58

59,689,088.64

89,666,710.00

เงินเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ

31,978,344.42

33,738,076.52

58,684,930.00

ค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ

27,152,258.16

25,951,012.12

30,981,780.00

142,600,301.03 138,936,836.08

53,768,455.00

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ

งบด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทน

97,188,153.10

90,089,602.54

6,573,455.00

ค่าใช้สอย

35,329,194.77

39,729,829.91

31,975,000.00

ค่าวัสดุ

7,950,341.18

6,896,418.60

12,270,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

2,132,611.98

2,220,985.03

2,950,000.00

30,321,534.40

17,646,094.18

47,161,450.00

1,359,554.40

2,799,196.50

805,150.00

28,961,980.00

14,846,897.68

46,356,300.00

22,694,603.40

17,527,002.00

13,000,000.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
รวม

275,674,231.66 246,004,817.83 239,000,000.00
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1

หลวงพอพระใหญ
่
่

อันประดิษฐาน ณ ที่วัด โพธาราม นับเป็นหลวงพ่อ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงกาฬมาแต่ช้านาน หลวงพ่อพระใหญ่
วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม บ้านท่าใคร้ ต.บึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั โบกฉาบด้วยปูน สูงประมาณ 2 เมตรหน้าตักกว้าง 2 เมตรจากพระฌานุ (เข่า)
ถึงพระศอ (คอ) สูง 0.90 เมตร พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว�ำ่ วางทับพระฌานุ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5
เหยียดลงอย่างมีระเบียบเหมือนพระพุทธรูปทั่วๆ ไป ประดิษฐานบนแท่น 4 เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 2537 นี้
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำเมืองบึงกาฬที่ตั้งโบราณ ชาวบึงกาฬจัดงานสมโภชช่วงวันเพ็ญเดือน 3 และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ตามต�ำนานและค�ำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่หลายรุน่ หลายสมัยเล่าสืบต่อกันมาประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว
และมีผู้ที่มาขอพรจากหลวงพ่อเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็ได้น�ำสีทองมาทาสมโภชหลวงพ่อ จึงท�ำให้องค์หลวงพ่อ
เหลืองอร่ามเป็นสีทองทั้งองค์
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ศาลเจ้าแมสองนาง
่

						
ศาลเจ้าแม่สองนางเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและขอพร
ให้เจริญรุง่ เรือง ต�ำนานเรือ่ งเจ้าแม่สองนางเป็นเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองนักรบเวียงจันทน์สมัย
โบราณ เป็นบุคคลส�ำคัญทีช่ าวบ้านในอีสานหลายจังหวัดเชือ่ ว่าเป็นบรรพบุรษุ ของตนและมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ สามารถปกป้อง
คุ้มครองตนและชุมชนให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวงได้ ต�ำนานเจ้าแม่สองนางหลายต�ำนานมีโครงเรื่องที่คล้ายกัน
คือ พระธิดาหรือลูกหลาน (เป็นพี่น้องกันหรือไม่ก็เป็นฝาแฝด)

ของเจ้าเมืองหรือนักรบ ได้ล่องเรืออพยพมาตามแม่น�้ำโขงแล้วเรือล่มเสียชีวิตในแม่น�้ำโขง ต่อมาวิญญาณของทั้งคู่
ได้ปรากฏให้ชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ เห็น ชาวบ้านจึงได้ตงั้ ศาลขึน้ เรือ่ งราวเกีย่ วกับเจ้าแม่สองนาง นอกจากเป็นความเชือ่
ร่วมกันของผูค้ นทีอ่ พยพมาจากนครเวียงจันทน์แล้ว ยังสะท้อนความสัมพันธ์ของกลุม่ ชนในแต่ละกลุม่ ว่ามีบรรพบุรษุ ร่วม
กันหรือได้อพยพหนีภยั สงครามมาจากนครเวียงจันทน์เหมือนกัน ชุมชนทีน่ บั ถือเจ้าแม่สองนางจึงบวงสรวงและเซ่นไหว้
เจ้าแม่เป็นประจ�ำทุก ๆ ปีเพือ่ แสดงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ ของตน รวมทัง้ ร้องขอความอุดมสมบูรณ์และความสันติสขุ
ของชุมชน โดยถือปฏิบัติการบวงสรวงเซ่นไหว้ในช่วงเดือน 6 เป็นประจ�ำทุกปี
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ถ้�ำนาคา

“ถ�้ำนาคา” ถูกส�ำรวจพบบริเวณ “วัดถ�ำ้ ชัยมงคล”
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โดยมีนักส�ำรวจกลุ่มหนึ่งเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เข้าใจว่าเป็นการส�ำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ จึงได้ ไป
ค้นพบ “ถ�้ำนาคา” แห่งนี้เข้า และได้ทำ� การบันทึกภาพในถ�้ำ นอกถ�้ำ และสภาพภูมิประเทศโดยรอบไว้
ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุม่ หินทีพ
่ บภายในถ�ำ้ พบว่ามีรปู ร่างเหมือนล�ำตัวงูขดเลือ้ ยไปมา พร้อมทัง้ มีผวิ ด้านนอก
ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนเกล็ดงูอกี ด้วย จนท�ำให้หลายคนทีเ่ ห็นรูปภาพเหล่านีต้ า่ งก็จนิ ตนาการไปว่าสิง่ นีม้ องดูแล้วเหมือนกับ “งูยกั ษ์
ที่กลายเป็นหิน”
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ปู่ออื ลอื นาคราช

						
ปู่อือลือ นาคราชบนพื้นที่ชุ่มน�้ำโลก เป็นที่เล่าขานของชาวจังหวัดบึงกาฬ
มีต�ำหนักองค์เจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัยนาคราชา (ปู่อือถือ) ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสว่างวารี ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง นอกจาก
จะเป็นทีเ่ คารพบูชาของคนในพืน้ ทีแ่ ล้ว นักท่องเทีย่ วก็ยงั นิยมมากราบไหว้ขอพรอีกด้วย เนือ่ งด้วยความศรัทธาในเรือ่ ง
พญานาค...
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หนิ สามวาฬ

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู มีลักษณะ
เป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน
มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ
ทีป่ ระกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึง่ เรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน ทัง้ ยังเป็นหนึง่ ในจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ในภูสงิ ห์
มองเห็นผืนป่า ทัศนียภาพของป่าภูววั ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่นำ�้ โขงและภูเขาเมืองปากกระดิง ประเทศลาว
สวยงามเกินค�ำบรรยาย...
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ภูสงิ ห์

		
ตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสงิ ห์ และป่าดงสีชมพู โดยเกิดขึน้
		 จากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก เกิดเป็นหน้าผา ถ�้ำ และกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ กระจาย
อยู่ทั่วพื้นที่ของภูสิงห์ จนเกิดเป็นความงดงามของธรรมชาติที่น่าสนใจ ภูสิงห์มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่ส�ำคัญ ได้แก่
ลานธรรมภูสิงห์, จุดชมวิวลานธรรม, จุดชมวิวถ�้ำฤาษี, หินช้าง, หินรถไฟ, ลานหินลาย และก�ำแพงหินภูสิงห์ เป็นต้น
เรียกได้ว่ามาเที่ยวภูสิงห์ที่เดียวเที่ยวได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ...
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ภูทอก

เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ใน
อาณาเขตบ้านค�ำแคน ต�ำบลนาสะแบง บริเวณโดยรอบ
ภูทอกล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและเงียบสงบ
และมีสะพานไม้สร้างวนขึ้นไปสู่ยอดเขารวมทั้งหมด 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ�้ำที่อยู่ตามหลืบผา จากด้านบน
นักท่องเที่ยวจะมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ ไกลสุดลูกหูลูกตา ยิ่งถ้าในวันที่อากาศแจ่มใส อาจมอง
ได้ ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนมเลยด้วย
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์
ั างอารมณ
วดสว
่

					
วัดสว่างอารมณ์ หรือ วัดถ�้ำศรีธน ตั้งอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอปากคาด เป็นวัดที่
		 ส�ำคัญอีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดทีม่ ที วิ ทัศน์สวยงาม มีลำ� ธารเล็กๆ ไหลผ่านในบริเวณวัด เต็มไปด้วย
ก้อนหินน้อยใหญ่ และเงียบสงบ มีโบสถ์ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ถ�้ำด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ไสยาสน์
ปางปรินพ
ิ พาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมวิวแม่นำ�้ โขงทีส่ วยงาม รวมถึงยังเป็นสถานทีจ่ ดั งานประจ�ำปี ทัง้ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และออกพรรษา โดยจะมีคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
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น้�ำตกถ้�ำพระ

ตั้งอยู่บ้านถ�้ำพระ ต�ำบลโสกก่าม อ�ำเภอเซกา
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตัวน�ำ้ ตกถ�้ำพระแบ่งออกเป็น
3 ช่วงหลักๆ ได้แก่ ช่วงแรกจะเป็นธารน�ำ้ ตกไหลลดหลั่นลง
สูแ่ อ่งน�ำ้ กว้าง (นักท่องเทีย่ วคนไหนจะเล่นน�ำ้ ตรงส่วนนี้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะน�ำ้ จัดได้วา่ ค่อนข้างลึกพอสมควร)
ถัดมาช่วงกลางของน�้ำตก มีพื้นที่ขนาดใหญ่กินพื้นที่ยาวไปจนถึงฝายทดน�้ำ น�้ำค่อนข้างตื้น และส่วนสุดท้ายเป็นบริเวณ
เหนือฝายขึน้ ไป จุดนีถ้ อื เป็นไฮไลท์เด็ดของน�ำ้ ตก เพราะคุณจะได้เห็นน�ำ้ ตกกว้างสีขาวลอยฟูฟอ่ ง ซึง่ เป็นต้นธารที่ไหลลงสู่
แอ่งน�้ำเบื้องล่าง จุดนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวที่ทั้งขึ้นมาชมน�ำ้ ตก และลงเล่นน�้ำกันเป็นจ�ำนวนมาก
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น้�ำตกเจด็ สี

					
ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นหนึ่งในน�ำ้ ตกสวย ๆ ของบึงกาฬที่เป็นที่
		 นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวเล่นน�้ำด้วยกันหลายจุด ทั้งยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเทีย่ ว ทัง้ ส่วนของร้านค้าและเครือ่ งดืม่ มากมาย หากแต่นกั ท่องเทีย่ วควรเพิม่ ความระมัดระวัง เพราะเส้นทางเดิน
ค่อนข้างชัน บางช่วงทางเดินค่อนข้างลืน่ ดังนัน้ อย่าได้ประมาทเวลาเดินเด็ดขาด โดยช่วงทีเ่ หมาะส�ำหรับการมาเทีย่ วน�ำ้ ตก
เจ็ดสี จะอยู่ในช่วงฤดูฝน - ต้นฤดูหนาว รับรองว่าคุณจะได้ชมน�้ำตกสวยๆ อย่างแน่นอนเลยค่ะ
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น้�ำตกชะแนน

ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง และได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยว เพราะมีข้อจ�ำกัดมาเที่ยวได้ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
ท�ำให้ในช่วงวันหยุด น�้ำตกแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่อยาก
จะมาชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติ และบรรยากาศอันบริสุทธิ์
น�้ำตกชะแนน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เดิมชื่อน�้ำตกตาดสะแนน ค�ำว่า ตาด หมายถึง ที่ซึ่งมีน�้ำไหล
ส่วนค�ำว่า สะแนน มีความหมายว่า สูงสุดยอด หรือเยีย่ มยอด เกิดจากล�ำห้วยสะแนนไหลลงมาลดหลัน่ 2 ชัน้ กว้าง 100 เมตร
มีความสวยงามอลังการ บริเวณทางเดินไปน�ำ้ ตกชะแนน จะต้องผ่านขัวหิน หรือสะพานหินความพิเศษบริเวณนี้ อยู่ตรง
ปรากฏการณ์น�้ำลอดผ่านใต้สะพานหินแล้วหายไปโดยเมื่อมองจากด้านซ้ายจะเห็นสายน�้ำทอดยาวออกไปบรรจบกับ
แนวป่าละเมาะซึ่งเมื่อพ้นจากตรงนั้นไป ก็มีแต่โขดหิน และเนินหินซ้อนทับกันเป็นแนวยาวบริเวณชั้นล่างน�้ำตกเป็นบึงใหญ่
ที่มีชื่อว่า บึงชะแนน หรือห้วยชะแนน ในช่วงฤดูฝนน�้ำตกจะไหลลงจากลาดหินที่แผ่เป็นแผงกว้าง หากจะเดินขึ้นไปชั้น 2
ของน�ำ้ ตกชะแนน จะผ่านล�ำธารทีเ่ ต็มไปด้วยโขดหินทะลุออกไปยังลานกว้างริมแอ่งน�ำ้ ใหญ่ บริเวณเหนือแอ่งน�ำ้ ขึน้ ไปจะเป็น
น�้ำตกไม่สูงมากนัก เรียกว่า น�ำ้ ตกบึงจระเข้ชั้นนี้เหมาะสุดส�ำหรับการตั้งแคมป์พักแรมใกล้ริมน�้ำ
นักท่องเทีย่ วทีส่ นใจเข้าไปชมความสวยงามทางธรรมชาติ ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ลว่ งหน้าไม่เหมาะในการเล่นน�ำ้
และทางบางช่วงเป็นดินเลน รถที่เหมาะกับการเดินทางเข้าไปชมคือ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท.บึงกาฬ โทร. 0 4232 5406-7
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น้�ำตกถ้�ำฝุ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก เพราะติดถนนใหญ่และเข้าไป

		 ไม่ไกลลองมายลความงามของสายนทีที่ไหลผ่านลานหิน สัมผัสบรรยากาศชุ่มฉ�่ำของสายน�้ำกลางป่าเขาเหมาะ
มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดให้เพลิดเพลินใจเป็นอย่างยิง่ น�ำ้ ตกถ�ำ้ ฝุน่ ตัง้ อยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูววั บริเวณหน่วยพิทกั ษ์
ป่าถ�ำ้ ฝุน่ บ้านภูสวาท ต�ำบลหนองเดิน่ อ�ำเภอบุง่ คล้า จังหวัดบึงกาฬ สามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก จากถนนใหญ่
เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรที่มาขอชื่อมาจากถ�้ำบริเวณใกล้กับน�ำ้ ตกที่มีดินเป็นฝุ่น
บริเวณตัวน�ำ้ ตกมีลกั ษณะเป็นน�ำ้ ตกขนาดกลาง ประกอบด้วยน�ำ้ ตก 4 สายไหลตกลงจากหน้าผาส่วนเบือ้ งล่างสามารถ
ลงเล่นน�ำ้ ได้ โดยสายน�ำ้ จะไหลผ่านลานหินทีม่ รี ะนาบความลาดชันต�ำ่ เสมือนสปาธรรมชาติ นักท่องเทีย่ วนิยมมาเล่นสไลเดอร์หนิ
และนั่งแช่ตัวอยู่ในบ่อหิน ตามล�ำธารน�้ำตก ซึ่งเป็นลักษณะทางธรรมชาติอีกอย่างที่สวยงามมาก

								
โดยรอบบริเวณเป็นป่าโปร่งร่มรื่น มีลานหินให้นั่งเล่นพัก
								
บริเวณใกล้เคียงมีถำ�้ ภายในมีพระพุทธรูปตัง้ อยู่ และมีพระ
ธุดงค์มาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเปิดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม 10 บาทต่อคน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูววั โทร. 08 9862 3389 การเดินทาง ด้วยรถยนต์ พิกดั : 18.266440,
103.903361 ใช้เส้นทางริมทางหลวงหมายเลข 2013 ห่างจากตัวเมืองราว 30 กิโลเมตร จากนัน้ ให้ขบั รถเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร
จะถึงลานจอดรถน�ำ้ ตกถ�้ำฝุ่น...
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ิ ย์
น้�ำตกตาดวมิ านทพ

น�้ำตกตาดวิมานทิพย์ ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
บ้านดงสว่าง ต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ เป็นน�้ำตกสูงใหญ่ กว้าง 150 เมตร สูง 70 เมตร
สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลย มีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายลุย สายเดินป่า ที่ชื่นชอบแนวผจญภัย
การท่องเที่ยวแปลกใหม่ในธรรมชาติสวยๆ
บรรยากาศโดยรอบของ น�ำ้ ตกตาดวิมานทิพย์ จะถูกล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้สเี ขียวสดทีม่ คี วามชุม่ ชืน้ อุดมสมบูรณ์มากๆ
มองไปทางไหนก็จะเจอแต่ความสดชืน่ ของต้นไม้ น�ำ้ ตกตาดวิมานทิพย์พงึ่ จะเป็นทีร่ จู้ กั ได้ไม่นานมากนัก และทีส่ ำ� คัญเลยคือ
จะมีน�้ำหลังจากฝนตกเพียงเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปในน�ำ้ ตกชั้นที่ 7 ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่น�ำทางในการเดินทางเพราะเส้น
ทางเดินค่อนข้างล�ำบาก แต่กส็ วยงดงามอลังการมากเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นหนึง่ ในน�ำ้ ตกทีส่ วยทีส่ ดุ ในภาคอีสานเลยก็วา่ ได้
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หนองกุดทงิ

				
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นหนองน�้ำขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ
		 ทีย่ งั คงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างแท้จริง อีกทัง้ ยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ส�ำคัญระดับโลก (พืน้ ที่
แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทย ด้วยเพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำหลากหลาย
สายพันธุ์ รวมถึงนกสายพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะส�ำหรับเป็นที่เที่ยวพักผ่อน เอาไว้ชื่นชมธรรมชาติในวันสบายๆ
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แกงอาฮง
่

ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาส ถือเป็นจุดทีแ่ ม่นำ�้ โขงมีความลึกทีส่ ดุ และจะยิง่ เชีย่ วในช่วงฤดูนำ�้ หลาก กระแสน�ำ้ จะไหลวน
เป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ ซึง่ ชาวบ้านต่างเชือ่ กันว่าเป็น “สะดือแม่นำ�้ โขง” อีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วไว้สำ� หรับพักผ่อนหย่อนใจ
เดินเล่นชิลๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงประเพณีออกพรรษา
ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมปรากฏการณ์นี้กันเป็นจ�ำนวนมาก...
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ล่องแพหนองเลงิ

				
ตัง้ อยูใ่ นบริเวณหนองเลิง ต�ำบลดอนหญ้านาง อีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
		 พักผ่อนที่ได้รบั ความนิยมในช่วงหน้าร้อน มีลกั ษณะเป็นหนองน�ำ้ ขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยทัศนียภาพทีส่ วยงาม
กิจกรรมท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ สี่ ว่ นใหญ่ นักท่องเทีย่ วจะลงมาเล่นน�ำ้ เย็น ๆ หรือไม่กม็ าล่องแพ เพือ่ หลบอากาศร้อน โดยจะมี
แพไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้ล่องชมธรรมชาติสวย เพลินตากับบัวแดง บัวขาว และนกนานาชนิด รวมถึงมีอาหาร
พื้นบ้านอร่อยๆ ไว้คอยบริการยามหิวอีกด้วยค่ะ...
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บึงโขงหลง

ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่
อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน�้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว
เรียกได้วา่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทมี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก ในน�ำ้ ก็อดุ มไปด้วยสัตว์นำ�้ นานาชนิด
บริเวณบึงยังมีหาดค�ำสมบูรณ์ทมี่ หี าดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลงั กา
เป็นฉากหลัง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในจังหวัดนครพนมได้อย่างชัดเจน...
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ั ฑ์ชุมชนมชี วี ติ
ิ ธิ ภณ
พพ

							
ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลหนองพันทา อ�ำเภอโซ่พสิ ยั พิพธิ ภัณฑ์เล็ก ๆ
		 ทีต่ งั้ อยูท่ า่ มกลางวิถชี วี ติ ชุมชน โดยอาคารเป็นบ้านไม้เก่าแก่รปู ทรงอีสานทีม่ อี ายุกว่า 60 ปี และได้นำ� มาปรับปรุง
ให้มีสไตล์ที่ร่วมสมัย ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีอีสานอินสไตล์ ที่มีกลิ่นอายทั้งเรื่องประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และศิลปะท้องถิน่ ผสมผสานกัน ซึง่ เป็นอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ ทัง้ ยังมีกจิ กรรมต่าง ๆ ให้คณ
ุ ได้รว่ มสนุกอีก
มากมาย...

เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086 229 7626 และเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ)
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ห้วยหนิ แหบ

ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ส�ำนักสงฆ์หว้ ยหินแหบ (หินแข่) วังแก้วกุมภีล์ บ้านโนนศิลา ต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ ทีน่ นี่ บั เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ เี่ ชือ่ กันว่าเกีย่ วพันกับสายนาคา เพราะมีการพบก้อนหินลักษณะแปลกตา มองไปมองมา
ดูคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งคนโบราณของที่นี่เรียกว่า “หินแข่” (หินจรเข้) แต่หากมองอีกแง่หนึ่งแล้วก็ดูมีความคล้ายงู
ขนาดใหญ่หรือพญานาคนัน่ เอง ซึง่ จะมองเห็นเป็นเช่นไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั วิจารณญาณของบุคลนัน้ ๆ ทัง้ นี้ มีความเชือ่ ว่าสถานที่
แห่งนี้มีรูปปั้นปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาอยู่ นับเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว
ของบึงกาฬที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม
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ั
อุทยานแห่งชาตภิ ูลงกา

								
อุทยานแห่งชาติภลู งั กาครอบคลุมพืน้ ทีข่ องต�ำบลไผ่ลอ้ ม
		 อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ วจะอยูร่ ะหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีดอกไม้ กล้วยไม้ป่า และรองเท้านารีบานสะพรั่งบนยอดภูลังกา ภายในอุทยานมีจุดท่องเที่ยว
ทีน่ า่ สนใจอยูห่ ลายแห่ง ทัง้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เทีย่ วถ�ำ้ ต่าง ๆ เช่น ถ�ำ้ ยา ถ�ำ้ พ่อหง่า ถ�ำ้ ตาทัด ถ�ำ้ เกีย และถ�ำ้ อาจารย์วงั
เป็นต้น หรือจะเป็นน�ำ้ ตก เช่น น�้ำตกกินรี น�้ำตกตาดขาม น�ำ้ ตกตาดโพธิ์ เป็นต้น หรือจะเดินทางพิชิตยอดภูลังกา ชมวิว
พระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน...

(ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่จะพิชิตยอดภูลังกา จ�ำเป็นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081 725 2684, 084 792 3505
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สถานที่ตั้ง
ประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายนิติการ 1
ฝ่ายนิติการ 2
กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ธุรการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองคลัง (ฝ่ายจัดเก็บรายได้)
กองคลัง (ฝ่ายการเงิน)
ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ธุรการ กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
ฝ่ายส�ำรวจและออกแบบ กองช่าง
โรงซ่อม กองช่าง
ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ธุรการ ส�ำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ธุรการ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เจ้าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ที่ปรึกษา
นางแว่นฟ้า ทองศรี
นายไตรภพ ร�ำเพยพล
นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล
นายเต็ม ค�ำสงฆ์
นายสยาม เพ็งทอง
นางสาวนันทิกานต์ ว่องไว

Website
Facebook
E-mail
โทรศัพท์

:
:
:
:

www.buengkanpao.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
buengkan@buengkanpao.go.th
042-492754 ต่อ 144

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

กองบรรณาธิการ
นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง
นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ
นายจิรภัทร หัสโนดาต
นางสาวมาลา พรมอาด
จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์
นางจิรารัตน์ จิตจักร
นายชินทัต แก้วกล้า
			

นางสาวสุกัญญา หาไชย
นายสายันต์ สุขโสม
			

ฝ่ายด�ำเนินการ

นางจิรารัตน์ จิตจักร
นางสาววรินทร โคตรพัฒน์
นายทศพร รายา
			

นางสาวละอองดาว แซ่คู
นายณัฐภัทร ริ่มไทยสงค์
นางสาวภัทรานิษฐ์ ใฝ่ช�ำนาญ
นายอภิวัฒน์ คนขยัน
นายยุทธนา ค�้ำพันธุ์
นางสาวเพ็ญนภา ชางฉิ่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำ� นวยกองสาธารณสุข
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองช่าง
ผู้อำ� นวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง รักษาราชการแทนผู้อำ� นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำ� นวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คนงานทั่วไป
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
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