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ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

บัญชีสรุปจ�านวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค�าแถลงงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่พักในจังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬร้านเด็ด

20 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ

เบอร์โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ค�าแถลงนโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission)

นโยบายที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�าริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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 นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปีงบประมาณ 2564 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ  

จัดท�าขึ้นเพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให้รับทราบ 

ผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลในการ 

สนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงาน เพ่ือจะได้ร่วมกัน 

พัฒนาการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลสนองความต้องการ 

ของประชาชนอย่างแท้จริง

 องค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ ได้ด�าเนนิงานโครงการทีส่�าคัญ 

ตามพันธกิจและนโยบายทีด่ฉินัได้แถลงต่อสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี ที่มีวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนนุให้จงัหวัด 

บงึกาฬ บรรลคุ่านยิมในการ “สร้างเมอืง สร้างคน สร้างรายได้” เพ่ือยกระดบั 

คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวบึงกาฬในทุกด้าน

 ในช่วงที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

จากเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อนัเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทีม่ผีลกระทบ 

ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนทุกพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

ได้ให้ความส�าคัญและได้มส่ีวนร่วมช่วยบรรเทาปัญหา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัและควบคุมจ�านวน

ผู้ติดเชื้อให้ลดลง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อท�าโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนงบประมาณสั่งจองวัคซีน จัดหา

หน้ากากอนามยั และเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายโรงพยาบาล สถานศึกษา และประชาชน ฯลฯ ท�าให้จังหวดับงึกาฬ เป็นทีรู่จ้กั 

ทั่วประเทศ และเป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน

 ในนามขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ดฉินัขอขอบคุณบคุลากรทกุท่านตลอดจนสมาชกิสภาองค์การ

บริหารส่วนจงหวัดบึงกาฬ ที่ร่วมกันสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ

หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน ทีใ่ห้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุการปฏบิตังิานตลอดมา ซึง่ท�าให้ 

ดิฉันมีพลัง มีก�าลังใจ และจะมุ่งมั่นท�างานอย่างหนัก เพ่ือขับเคล่ือนจังหวัดบึงกาฬ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้การพัฒนา 

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬยังคงเป็นองค์กร 

ที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้คนในท้องถิ่น และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของประเทศ

 ในท้ายที่สุด ดิฉันหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันทดแทนบุญคุณจังหวัดบึงกาฬบ้านเกิด ด้วยการสร้างสรรค์

ผลงานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป

ขอขอบคุณจากใจจริง

นางแว่นฟ้า  ทองศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

สารจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (ปี 2566 - 2570)

พันธกิจ (Mission)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ
 และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรบัการขยายตวัของเมอืงในอนาคตและเศรษฐกจิของท้องถิน่
2. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครวัและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
3. สร้างระบบบริหารจดัการทีด่ ี โดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ  การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกดิ 
 ความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. ปรับปรงุและพัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสขุ  ตลอดจนอนรุกัษ์และพัฒนาศิลปวฒันธรรมอันดงีามและภมูปัิญญา 
 ของท้องถิ่น
5. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการบรกิารให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจัดการทีด่ ี
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงนิการคลงั  โดยการปรบัปรงุกระบวนการบรหิารการเงนิการคลังให้สอดรบักบัอ�านาจ-
 หน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ�านาจจากรัฐบาล
8. พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น�าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
10. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บึงกาฬน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า
วัฒนธรรมงามตา ประชามีสุข
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ค�าแถลงนโยบาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ของนางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์8

เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่เคารพ
 ดฉินันางแว่นฟ้า ทองศร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ดฉินัมปีณธิานแน่วแน่ 
มาโดยตลอดว่าขอมส่ีวนร่วมในการสร้างบงึกาฬของพวกเรา ให้มคีวามเจรญิเป็นอนัดบัต้นๆ  
ของประเทศ เพราะศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดบึงกาฬ ที่มีภูมิประเทศติดล�าน�้าโขง  
ล�าน�้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ติดประเทศเพ่ือนบ้านอันสามารถเช่ือมต่อไปสู่อาเซียน  
มีแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่หลากหลาย ประชาชนมีอาชีพที่โดดเด่นคือยางพาราที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดได้ และวันนี้ดิฉันได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขอขอบพระคุณพ่ีน้อง 
ชาวจงัหวดับงึกาฬ ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่านที่ไว้วางใจดฉินั
และผู้บริหาร ให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และด้วยปณิธานที่ได้น�าเรียนเบื้องต้น ดิฉันจึงได ้
ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานและขอแถลงนโยบายในการบรหิารงานดงักล่าวต่อสภาอันทรงเกยีรตนิี ้ก่อนเข้าปฏบิตัหิน้าที่  
ตามความมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานโดยมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะ “สร้างเมืองบึงกาฬ เพื่อคนบึงกาฬ” 
เราจะร่วมกนัขับเคล่ือนการด�าเนนิงานตามภารกจิขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬด้วยการ “สร้างคน สร้างเมอืง  
สร้างรายได้” เพื่อให้จังหวัดบึงกาฬเป็น “ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และการท่องเที่ยว 
วิถีชีวิตลุ่มน�้าโขง” ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด บึงกาฬ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ บรหิารงานตามกรอบหน้าทีแ่ละอ�านาจในการจดับรกิารสาธารณะให้กบัประชาชนในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร
 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชมุชน
  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กฎกระทรวง และระเบยีบ 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์และความรูค้วามสามารถทีม่มีาพัฒนาจงัหวัดบงึกาฬ เพ่ือส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
ให้จงัหวัดบงึกาฬ เป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการแปรรูปยางพารา และยกระดับเปน็เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ลุ่มแม่น�้าโขง เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการประสานผู้น�าท้องถิ่น  
และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข น�ามาซึ่งการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนโดยใช้ทรพัยากรบคุคล และทมีบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ภายใต้การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลกัธรรมาภบิาล 
 ดฉินัและคณะผูบ้รหิาร จึงได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ ให้สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ินโยบายของรฐับาล แผนพัฒนาภาค แผนยทุธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจงัหวดั/จังหวดั/อ�าเภอ กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั เพือ่ให้ 
การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน คือประโยชน์สุขของประชาชน โดยได้ก�าหนดนโยบาย 
เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้ง 8 อ�าเภอ ไว้ 9 ด้าน ดังนี้         

นโยบายด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�าริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 

1) เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
2) สนบัสนนุการด�าเนินโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ การจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตพิระราชพิธี  
 งานรัฐพิธีต่างๆ
3) ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับชุมชน องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง  
4) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน�า้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนว 
 พระราชด�าริ  

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ารุงรักษา เส้นทางการคมนาคมที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 ให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง รองรับระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การขนส่งสินค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และ 
 กระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ เชื่อมต่อไปยังระเบียงเศรษฐกิจและอาเซียน  
2) บริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งของจังหวัดบึงกาฬให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย                
3) สนบัสนนุ ส่งเสรมิ ก่อสร้าง บ�ารงุรกัษา โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคต่างๆ  อย่างทัว่ถงึเพ่ือตอบสนอง 
 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ  
4) สนับสนุนและส่งเสริมดูแลการจราจร การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามภารกิจ 
 ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
5) สนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ เพ่ือจัดหาแหล่งน�้า 
 ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บรโิภค และการเกษตรอย่างพอเพียง เหมาะสมกบัพ้ืนที ่และความต้องการ 
 ของประชาชน  
6) สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ ทรัพยากรด้านต่างๆ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  
 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
7) พัฒนาระบบระบายน�า้เพ่ือป้องกนัน�า้ท่วมขงั  ส่งเสรมิให้มกีารกกัเกบ็น�า้ เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนน�า้   
 สนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง น�้าท่วม ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 
 ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
8) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 สาธารณปูโภค และการคมนาคม เพ่ือบรูณาการในการจัดบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนให้ได้มากทีส่ดุ  
 ตามศักยภาพและความเหมาะสมของงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งจะเสนอโครงการต่อรัฐบาลเพ่ือขอรับ 
 การสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ 
 ของประชาชนให้ได้มากที่สุด  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม   

นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  

1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ 
 อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
2) สนบัสนนุ การสร้างชุมชนให้มภีมูคิุม้กนัจากปัญหายาเสพตดิและอาชญากรรม ก้าวสูบ่งึกาฬเมอืงน่าอยู่  
 และชุมชนปลอดภัย  
3) สนับสนุนภาครัฐและเอกชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้โทษต่างๆ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู  
 บ�าบัดรักษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง  
4)  เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความอุ่นใจ 
 และปลอดภัย  
5) สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ  
 สนับสนนุกจิการของทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง อส. อปพร. อาสาสมคัรต�ารวจบ้าน และองค์กรอ่ืนๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หน่วยงานต่างๆ มีแต่ไม่เพียงพอ

1) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และการรวมกลุ่มสมาชิกของชุมชน   
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
 และสามารถแข่งขันในระดับสากล   
3) สนบัสนนุ ส่งเสรมิพืชเศรษฐกจิยางพาราของจงัหวดับงึกาฬ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และแปรรปูผลติภณัฑ์  
 ให้สามารถส่งออกและแข่งขันกับตลาดโลก
4) ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจัดตัง้ตลาดกลาง ตลาดชุมชน และตลาดการค้าชายแดน ที่ได้มาตรฐาน มัน่คง  
 ยัง่ยนื เป็นแหล่งกระจายรายได้และฐานเศรษฐกจิทีส่�าคัญของจงัหวดับงึกาฬ พร้อมรองรบัการยกระดบั 
 เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น�า้โขง  
5) สนบัสนนุการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชพีและกระจายรายได้ สูท้่องถิน่ ส่งเสรมิบทบาท 
 การพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ไปยังกลุ่มองค์กร  
 เครือข่ายฯ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัคร และผู้น�าชุมชน  
6) สนบัสนนุให้มช่ีองทางการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ การบรกิารและการน�าเสนอ ผลงานของชุมชนในรปูแบบ 
 ต่างๆ ทั้งการจัดงานเทศกาล การออกร้าน การเปิดตลาดกับคู่ค้า การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
7) ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ สนับสนุน 
 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มแม่น�า้โขง โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 
 และท้องถิ่น ร่วมกันสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยระบบข้อมูล 
 สารสนเทศ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ  
8) ส่งเสริมการน�าทนุทางวฒันธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกจิด้วยความคิด สร้างสรรค์สูก่ารคิดค้น 
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง  
9) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ  รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
 เพ่ือเพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วโดยการพฒันา ก่อสร้าง ปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ในจงัหวดับงึกาฬ 
 เพ่ืออ�านวยความสะดวก และความปลอดภยัให้กบัประชาชนผู้ใช้บรกิาร และสร้างรายได้ให้กบัประชาชน  
 และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 และทั่วถึงทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิชาทางเลือก และวิชาชีพเฉพาะทาง   
2) ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบัน 
 การศึกษาต่างๆ มคีวามพร้อมในการบรหิารจดัการ พัฒนาการเรยีนรูเ้พ่ิมขดีความสามารถของทรพัยากร 
 มนุษย์ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนการสอนให้มี 
 ประสิทธิภาพที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทั่วถึง  
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นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข   

3) สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีความเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมการ 
 รักการอ่านให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง  
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และน้อมน�าหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ท�านุบ�ารุงศาสนา ได้มีกิจกรรมด้านศาสนาอย่างทั่วถึง 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
 ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและภมูปัิญญาท้องถ่ินทีท่รงคุณค่าให้สบืทอดต่อไป และต่อยอดสู ่การพัฒนา 
 เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน   
7) ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนทุกระดับ ภายใต้กรอบอ�านาจหน้าที่ 
 ได้อย่างทั่วถึง   
8) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาและส่ิงอ�านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬาวัสดุอุปกรณ ์
 ทางการกีฬาที่ทันสมัย ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ได้มาตรฐานสากล
9) สนับสนุน ส่งเสริมทักษะเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อการ 
 ออกก�าลังกายในทุกระดับ
10) สนับสนุน ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถทางการกีฬา ได้มีโอกาสในการ 
 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงกาฬ และประเทศชาติ
11) สนับสนุน ส่งเสริม ความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
 ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ ได้บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการกีฬา
12) สนบัสนนุ ส่งเสรมิให้มกีารจดัการแข่งขันกฬีาในระดบัต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ตลอดจนสมาคมต่างๆ  
 เพื่อน�าไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
13) สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสถานที่ออกก�าลังกายและเพ่ือการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน และมีสถานที่ 
 แหล่งนันทนาการ มีอุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
14) ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชนรักและ 
 หวงแหน ร่วมกันพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด

1) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนาการด�าเนนิงานด้านสาธารณสขุให้กบัประชาชนอย่างมคุีณภาพ และทัว่ถงึ 
2)  ส่งเสรมิ สนบัสนนุการสร้างสุขภาพของประชาชนในรปูแบบต่างๆ  เช่น การออกก�าลงักายเพ่ือสขุภาพ  
 และห่างไกลยาเสพติด ออกบริการหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาพัฒนาสุขภาพและดูแลผู้สูงวัย  
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
3) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ พัฒนาขีดความสามารถของ เครอืข่ายด้านสาธารณสขุ พ้ืนฐานในชุมชน อาสาสมคัร 
 บรบิาลท้องถิน่ (อสบ.) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ให้เป็นนกัจัดการสุขภาพชุมชน 
 ที่มีประสิทธิภาพ  
4) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัด และในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์และ 
 แก้ไขปัญหายาเสพติด  
5) ส่งเสรมิ สนบัสนนุภาครฐั ภาคเอกชน เครอืข่าย ในการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ การเสรมิสร้าง บ�าบดั  
 รักษาสุขภาพของประชาชน
6) บูรณาการด้านการสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกัน  
 การรักษาโรคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง   
7) สนบัสนนุโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย 
  และหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
 ประชาชน ตลอดจนความร่วมมือทางการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
 เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

8) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ ์
 การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในระดับชุมชน  
 ระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี  
9) ส่งเสรมิการจัดให้มแีละปรบัปรงุภมูทิศัน์สวนสาธารณะหรอืสวนสขุภาพ รวมทัง้สร้างศูนย์การแสดง 
 ศิลปวฒันธรรม สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน บ�ารงุสวนสาธารณะ หรอืสวนสขุภาพ ให้มคีวามสะดวก  
 สะอาด และปลอดภัย   
10) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือยกระดับสู่มหกรรมกีฬา ระดับสากล 
 ที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับกลุ่มจังหวัดและจากเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 อย่างยั่งยืน   
2) สนบัสนนุการจัดการแบบมส่ีวนร่วมในภารกจิของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู ห้วย  
 หนอง คลอง บึงต่างๆ เพ่ือเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่สมบูรณ์ ควบคู่กับ วิถีชีวิตของชุมชน 
 อย่างยั่งยืน  
3) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู ้ของชุมชนท้องถ่ินให้มีศักยภาพและจิตส�านึก ในการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  
4) สนบัสนนุการใช้พลงังานทางเลือกทีเ่ป็นพลังงานจากธรรมชาต ิเช่น แสงอาทติย์ ลม น�า้ และอ่ืนๆ ทีส่ามารถ 
 น�านวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ในการผลิตพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
 และผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น เพ่ือแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด ตามนโยบายจังหวัดสะอาด  
 โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมกีารก�าจดัของเสยีและขยะมลูฝอยอนัตรายอย่างมมีาตรฐาน  
 และถูกสุขอนามัยที่ดี  
6) ส่งเสรมิการจัดการสิง่แวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควนั และมลพิษต่างๆ ทีม่ผีลต่อสขุภาพอนามยั 
 และคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างถูกต้อง
7) ส่งเสริมการดูแลและบ�ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกิจกรรม 
 ต่างๆ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและธรณีลุ่มแม่น�้าโขง กิจกรรมปลูกป่าทดแทน
8) ส่งเสริมการสร้างจิตส�านกึของประชาชน เยาวชน ภาครฐัและภาคเอกชนในการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ 
 จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

1) จัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาลที่ส�าคัญ โดยการบูรณาการ 
 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�าการท่องเที่ยว อาณัติสัญญาต่างๆ 
 ด้านการจราจร  
3) สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือ 
 เตรยีมพร้อมในการป้องกนัและช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การให้ความรูเ้รือ่งภยั และการป้องกนัภยัต่างๆ  
 ให้แก่ประชาชน เป็นต้น  
4) ส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตามยทุธศาสตร์ของรฐับาลในการด�าเนนิโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ  
5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ารวจ ทหาร ภาครัฐ  
 อาสาสมคัร เพ่ือเร่งรดัขจัดต้นตอปัญหา การลกัลอบจ�าหน่าย แหล่งพักยาและสถานทีม่ัว่สุมยาเสพตดิ  
 การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก
6) สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด การจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว 
 เพื่อคัดกรองบ�าบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด
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นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน

7) สนับสนุนกิจกรรมบ�าบัด การสร้างโอกาสทางอาชีพ คืนชีวิตใหม่ผู้เลิกยาเสพติดสู่สังคม  

8)  สนบัสนนุมาตรการกระชับความปลอดภยั ให้การสนบัสนนุเครือ่งมอือุปกรณ์การเพ่ิมก�าลงัสายตรวจ  

 ตั้งด่านสกัดและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย สร้างขวัญก�าลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร  

9) สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชน เสริมปราการความปลอดภัยให้ชุมชน  

 แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ต�ารวจและอาสาสมัคร  

10) สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม การบูรณาการแผนความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อม 

 ให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยให้กับท้องถ่ิน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 

 ให้ความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ด้วย

1) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การคลัง  

 โดยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ 

 มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

2) สนบัสนนุ ส่งเสรมิ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ร่วมคิดร่วมท�าร่วมแก้ไขปัญหา  

 และร่วมรกัษาประโยชน์ ผ่านกลไกลต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรม ศึกษาดงูานการให้ความรู ้การจัดแผนชมุชน  

 การจัดประชุมประชาคมการท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ 

 จังหวัด เป็นต้น  

3) ประสานความร่วมมือกับประชาชน ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการ 

 พัฒนาท้องถิน่ เพ่ือให้เกดิเป็นเครอืข่ายความร่วมมอื ผ่านศูนย์ประสานงาน ร่วมแก้ไขปัญหาประชาชน 

 องค์การบรหิารส่วนจังหวดับงึกาฬ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบั ประชาชนอย่างรวดเรว็ ตลอดจน 

 ประสานการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ เพ่ือให้สามารถแก้ ไขปัญหาและตอบสนอง 

 ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการและพนักงานจ้าง  

  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏบิตังิานในด้านต่าง ๆ  ให้มปีระสิทธภิาพและ ประสิทธผิล สนองตอบต่อภารกจิ 

 ของรัฐ  

5) สนับสนุนการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ ในการพัฒนาองค์กร  

 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน และการเช่ือมโยง 

 เครือข่ายเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ 

 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนติบิญัญตั ิข้าราชการ และพนกังานจ้าง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิน่ 

6

9
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางแว่นฟ้า  ทองศรี

นายไตรภพ  ร�าเพยพล นางสาวกันยา  อนันตทัศน์

นางสาวนันทิกานต์  ว่องไว นายสยาม  เพ็งทอง นายเต็ม  ค�าสงฆ์

นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายบริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ



BuengKan Provincial Adminnistrative Organization14

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ�าปีงบประมาณ  2564

ฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายฉลอง  วิลาชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายเฉลิมพล  บรรเทา

นางวรวรร  บุญประสิทธิ์

นายณัฐพงศ์  เข็มศิริ

นายถิรเดช  ไชยโภค

นางสมัย  แสงนคร

นายพิชัย  พรมมา

นายนพดล  สินธิสุทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ส.อบจ. อ.เมือง เขต 1

ส.อบจ. อ.เมือง เขต 4

ส.อบจ. อ.เมือง เขต 2

ส.อบจ. อ.เมือง เขต 5

ส.อบจ. อ.เมือง เขต 3

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ร.ต.อ.ไพศาล  ข่าทิพย์พาที

นายสมาน  บุญเลิศ

นายปรีชา  กุมภิโร

นายพรเทพ  อัคคะบุตร นายเฉลิมพล  บรรเทา

นายทองค�า  คุณาคม

นายวิโรจน์  สาระวงศ์

นายฉลอง  วิลาชัย

นายวุฒิชัย  ศรีโนนยาง จ่าสิบตรีอาทิตย์  ตีระสี

นายอาทิตย์  ทองลอด

นางสาวแสงเพชร  แผ่นทอง

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 1

ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 1

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 4

ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 1 ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 3

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 2

ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 2

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 5

ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 2 ส.อบจ. อ.โซ่พิสัย เขต 4

ส.อบจ. อ.เซกา เขต 3

ส.อบจ. อ.พรเจริญ เขต 3

อ�าเภอเซกา

อ�าเภอพรเจริญ

อ�าเภอโซ่พิสัย
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นายธนากร  อินศิริ

นายนพดล  สิทธิสุทธิ์ นางบุญนาค  พระตลับ

นายพะยุง  สนนา

นายขวัญใจ  ชมพันธ์

ส.อบจ. อ.ศรีวิไล เขต 1

ส.อบจ. อ.ปากคาด เขต 1 ส.อบจ. อ.บุ่งคล้า เขต 1

ส.อบจ. อ.ศรีวิไล เขต 2

ส.อบจ. อ.ปากคาด เขต 2

อ�าเภอศรีวิไล

นายกฤษณะ  จันทร์สว่าง นายถิ่น  แดวขุนทด
ส.อบจ. อ.บึงโขงหลง เขต 1 ส.อบจ. อ.บึงโขงหลง เขต 2

อ�าเภอบึงโขงหลง

อ�าเภอปากคาด อ�าเภอบุ่งคล้า
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายวนาชาติ  วงศ์พุทธา

นางสาวจุฬาลักษณ์  เสนาะเสียง

จ่าเอกรุ่งโรจน์   โพธิมาตย์

นายชินทัต  แก้วกล้า

นายจักรกฤษณ์  หาญกลับ

นางสาวมาลา  พรมอาด

นางสาวสุกัญญา  หาไชย

นายจิรภัทร  หัสโนดาต

นางจิรารัตน์  จิตจักร

นายสายันต์  สุขโสม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ผู้อ�านวยกองการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการเเทนผู้อ�านวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการเเทนผู้อ�านวยการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้าส�านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการเเทนผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขบึงกาฬ

นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ
รักษาราชการเเทนผู้อ�านวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ9นโยบาย
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

1
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�าริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                     

2) สนับสนุนการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 พระราชพิธี งานรัฐพิธีต่างๆ

3) ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับชุมชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง              

4) ส่งเสรมิ สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมการเรยีนรูข้องประชาชน ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน�้า เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

 ตามแนวพระราชด�าริ

ชื่อโครงการ

นโยบายที่ 1 ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด�าริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รวม

1. โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมการเรยีนรูข้องประชาชนตามแนวทางหลกัปรชัญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

89,950.00

600,000.00

689,950.00

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่

โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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2
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ารุงรักษา  เส้นทางการคมนาคมที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถ่ินให้มมีาตรฐานอย่างทัว่ถงึ รองรบัระบบโลจสิตกิส์ เพ่ือให้การขนส่งสนิค้า มคีวามสะดวก  

 รวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ เชื่อมต่อไปยังระเบียงเศรษฐกิจและอาเซียน 

2) บริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งของจังหวัดบึงกาฬให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัย 

3) สนับสนุน ส่งเสริม ก่อสร้าง บ�ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ อย่างทั่วถึง 

 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ                   

4) สนับสนุนและส่งเสริมดูแลการจราจร การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

 ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ

5) สนบัสนนุ และส่งเสรมิให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้แบบบรูณาการ เพ่ือจดัหาแหล่งน�า้ 

 ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง เหมาะสมกับพ้ืนที่ และ 

 ความต้องการของประชาชน                     

6) สนบัสนนุและส่งเสรมิองค์ความรู ้ทรพัยากรด้านต่างๆ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 สาธารณูปโภคและสาธารณปูการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

7) พัฒนาระบบระบายน�า้เพ่ือป้องกันน�า้ท่วมขัง  ส่งเสรมิให้มกีารกักเก็บน�า้ เพ่ือป้องกัน การขาดแคลนน�า้   

 สนับสนุนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการป้องกันภัยแล้ง น�้าท่วม ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า 

 และปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 

8) ประสานงานและร่วมมอืกับหน่วยงานภาครฐัทีม่ภีารกิจเก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 สาธารณูปโภค และการคมนาคม เพ่ือบรูณาการในการจดับรกิารสาธารณะแก่ประชาชนให้ได้มาก 

 ที่สุด ตามศักยภาพและความเหมาะสมของงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งจะเสนอโครงการต่อรัฐบาล 

 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนอง 

 ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด  

ชื่อโครงการ

นโยบายที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม   

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแคนงาม หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองทุ่ม 
   อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต�าบลป่งไฮ อ�าเภอเซกา 
 จังหวัดบึงกาฬ

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบ้านถ�า้เจรญิ หมูท่ี ่1 ต�าบลถ�า้เจรญิ 
     - บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 
 ต�าบลหนองหัวช้าง - บ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ต�าบลศรีส�าราญ อ�าเภอพรเจริญ 
 จังหวัดบึงกาฬ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6 
 ต�าบลศรีวิไล - บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ที่ 4 ต�าบลนาสิงห์ อ�าเภอศรีวิไล 
 จังหวัดบึงกาฬ

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายบ้านสามหนอง หมูท่ี ่9 ต�าบลบวัตมู 
     อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านท่าหายโศก ต�าบลเฝ่าไร่ อ�าเภอเฝ้าไร่ 
 จังหวัดหนองคาย

3,380,000.00

485,000.00

485,000.00

263,000.00

485,000.00

เบิกจ่าย (บาท)

นโยบายที่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ชื่อโครงการ

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ้านห้วยไม้ซอด 
 บ้านนากั้ง บก.2037 อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

8. โครงการขุดลอกหนองจันทร์และปรับภูมิทัศน์ ต�าบลศรีวิไล อ�าเภอศรีวิไล 
 จังหวัดบึงกาฬ

10. โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านสามพาดพัฒนา หมู่ที่ 18 ต�าบลปากคาด 
  อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

12. โครงการขุดลอกหนองบือบ้านแสนส�าราญ หมู่ที่ 10 ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมือง
  บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

14. โครงการขุดลอกหนองหม ูบ้านหนองหม ูหมูท่ี ่5 ต�าบลหนองเลิง อ�าเภอเมอืงบงึกาฬ 
      จังหวัดบึงกาฬ

16. โครงการขุดลอกห้วยก้านเหลือง บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 21 ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา 
      จังหวัดบึงกาฬ

18. โครงการขุดลอกห้วยขึ้นแตก บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 10 ต�าบลโซ่ อ�าเภอโซ่พิสัย 
       จังหวัดบึงกาฬ

20. โครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3 ต�าบลพรเจริญ อ�าเภอพรเจริญ 
  จังหวัดบึงกาฬ

22. โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต�าบลโป่งเปือย อ�าเภอเมือง 
  บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

11. โครงการขุดลอกหนองบ่อออง  หมู่ที่ 4 บ้านดอนเสียด ต�าบลค�าแก้ว อ�าเภอโซ่พิสัย 
      จังหวัดบึงกาฬ

13. โครงการขุดลอกหนองพอก บ้านหนองปลาโด หมู่ที่ 9 ต�าบลน�้าจั้น อ�าเภอเซกา 
      จังหวัดบึงกาฬ

15. โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านซ�าบอน หมู่ที่ 8 ต�าบลบุ่งคล้า อ�าเภอบุ่งคล้า 
  จังหวัดบึงกาฬ

17. โครงการขดุลอกห้วยขีน้าค บ้านเหล่าสวนกล้วย หมูท่ี ่3 ต�าบลหนองทุม่ - ต�าบลซาง  
  อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

19. โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ต�าบลวิศิษฐ์ - บ้านแสนส�าราญ 
     หมู่ที่ 10 ลงหนองกุดทุ่ง ต�าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

21. โครงการขุดลอกห้วยนาโคก บ้านท่าดอกค�า หมูท่ี ่9 ต�าบลท่าดอกค�า อ�าเภอบงึโขงหลง 
      จังหวัดบึงกาฬ

23. โครงการขุดลอกห้วยไม้งาม บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 11 ต�าบลป่งไฮ อ�าเภอเซกา
   จังหวัดบึงกาฬ

7. โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง บก 3043 บ้านทองสาย - บ้านโนนสา อ�าเภอเมอืง 
 บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

9. โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม บ้านวังด่าน หมู่ 10 ต�าบลหอค�า อ�าเภอเมือง 
     จังหวัดบึงกาฬ

490,000.00

478,686.64

480,000.00

478,000.00

476,000.00

477,000.00

476,000.00

476,687.94

477,000.00

477,000.00

478,000.00

232,523.10

477,000.00

476,000.00

476,000.00

476,000.00

490,000.00

477,000.00

เบิกจ่าย (บาท)
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รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ�าปีงบประมาณ  2564

รวม 23,248,497.68

ชื่อโครงการ

24. โครงการขุดลอกห้วยหิน บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ต�าบลเซกา อ�าเภอเซกา 
 จังหวัดบึงกาฬ

26. โครงการขุดลอกห้วยอังฮ้า บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 10 ต�าบลโนนศิลา
 อ�าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

28. โครงการขุดห้วยขมิ้น บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านต้อง อ�าเภอเซกา 
 จังหวัดบึงกาฬ

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองฮู หมูท่ี ่8 ต�าบลท่าดอกค�า  
 - บ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ต�าบลดงบัง อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายบ้านไทยเจรญิ หมูท่ี ่3 ต�าบลท่าดอกค�า
  – บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 ต�าบลโสกก่าม อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

34. โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณจุดเสีย่งบนถนน บ้านทุง่สว่าง - บ้านศรมีงคล 
     บก.2029 อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

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

25. โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง (บ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ต�าบลดงบัง 
 อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ)

27. โครงการขุดลอกห้วยอาฮง หมู่ที่ 1,6,7,9 ต�าบลโนนสว่าง อ�าเภอเมืองบึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 
     เขตเทศบาลต�าบลบึงโขงหลง - บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลต�าบลบึงงาม
     อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านค�าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
  เขตเทศบาลบึงโขงหลง อ�าเภอบึงโขงหลง - บ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17 ต�าบลเซกา 
  อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

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

35. โครงการติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณจุดเสีย่งบนถนน บ้านโคกกลาง - บ้านถ�า้เจรญิ 
  บก3112 อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

476,000.00

476,000.00

476,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

599,900.00

649,900.00

476,000.00

478,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

549,900.00

599,900.00

เบิกจ่าย (บาท)
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างส.3043 บ.ทองสาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ท่าแคนงาม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ.หนองหัวช้าง

โครงการขุดลอกหนองกุดก่าม บ.วังด่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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โครงการขุดลอกหนองบือ บ.แสนส�าราญ

โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ บ.ดอนเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการขุดลอกหนองหมู บ.หนองหมู

โครงการขุดลอกห้วยทราย บ.ศรีอุดม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ.ห้วยผักขะ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงบนถนน บ.ห้วยผักขะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โคกกลาง-บ.ถ�้าเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ�าปีงบประมาณ  2564

รวม 1,020,076.00

3
ด้านการพัฒนาสังคม    
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ  

 อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                      

2) สนับสนุน การสร้างชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ก้าวสู่บึงกาฬ 

 เมืองน่าอยู่ และชุมชนปลอดภัย                     

3) สนบัสนนุภาครฐัและเอกชนเพ่ือลดปัญหายาเสพติดให้โทษต่างๆ ทัง้การป้องกัน ปราบปราม ฟ้ืนฟู  

 บ�าบัดรักษา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และกลุ่มเสี่ยง                     

4) เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความอุ่นใจ  

 และปลอดภัย                    

5) สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ  

 สนบัสนนุกิจการของทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง อส. อปพร. อาสาสมคัรต�ารวจบ้าน และองค์กรอ่ืนๆ  

 ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หน่วยงานต่างๆ มีแต่ไม่เพียงพอ

ชื่อโครงการ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม   

1. สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดบึงกาฬ

3. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

20,076.00

500,000.00 

500,000.00

เบิกจ่าย (บาท)

โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

นโยบายที่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ�าปีงบประมาณ  2564

4
นโยบายที่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1) สนบัสนนุ ส่งเสรมิการพัฒนาทกัษะอาชีพ พัฒนาฝีมอืแรงงาน และการรวมกลุม่สมาชิกของชุมชน  
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ  
 และสามารถแข่งขันในระดับสากล                      
3) สนับสนุน ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และแปรรูป 
 ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถส่งออกและแข่งขันกับตลาดโลก
4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง ตลาดชุมชน และตลาดการค้าชายแดน ที่ได้มาตรฐาน  
 มัน่คง ยัง่ยนื เป็นแหล่งกระจายรายได้และฐานเศรษฐกิจทีส่�าคัญของจงัหวดับงึกาฬ พร้อมรองรบั
 การยกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น�า้โขง                    
5) สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่น ส่งเสริม 
 บทบาทการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ไปยัง       
 กลุ่มองค์กร เครือข่ายฯ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัคร และผู้น�าชุมชน                    
6) สนับสนุนให้มีช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการและการน�าเสนอ ผลงานของชุมชน 
 ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดงานเทศกาล การออกร้าน การเปิดตลาดกับคู่ค้า การประชาสัมพันธ์ 
 และสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
7) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ การท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ พัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ว เชิงธรรมชาต ิสนบัสนนุ 
 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มแม่น�้าโขง โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง 
 ชุมชนและท้องถิน่ ร่วมกันสร้างมาตรฐานการบรหิารจดัการ  การท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพด้วยระบบ 
 ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ                    
8) ส่งเสริมการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิด สร้างสรรค์สู่การ 
 คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง                    
9) สนบัสนนุ ส่งเสรมิ พัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเทีย่วในจังหวดับงึกาฬ  รวมถงึพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วใหม่  
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเทีย่วโดยการพัฒนา ก่อสร้าง ปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ในจังหวดั 
 บึงกาฬ  เพื่ออ�านวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ และสร้างรายได้ 
 ให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งใน 
 และต่างประเทศ 

รวม 475,200.00

ชื่อโครงการ

นโยบายที่  4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

1. โครงการก่อสร้างลานประมูลยางพารา ภายในจังหวัดบึงกาฬ

2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     และพระบรมวงศานุวงศ์

456,000.00

19,200.00

เบิกจ่าย (บาท)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

5
นโยบายที่ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  

1) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนาการศึกษาสูม่าตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

 และทัว่ถงึทัง้ในระบบและนอกระบบ รวมถงึการส่งเสรมิการศึกษาวชิาทางเลอืก และวชิาชพีเฉพาะทาง  

2) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ การศึกษาในทกุระดบั ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีน จนถงึระดบัอุดมศกึษา เพ่ือให้สถาบนั 

 การศึกษาต่างๆ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถ 

 ของทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์เสริมสร้าง 

 การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทั่วถึง                    

3) สร้างโอกาสทางการศกึษา ให้มคีวามเสมอภาค เท่าเทยีมและทัว่ถงึอย่างมคุีณภาพและส่งเสรมิการ 

 รักการอ่านให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง                    

4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันการศึกษาชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และน้อมน�าหลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน                    

5) ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ประชาชนทกุภาคส่วน ท�านบุ�ารงุศาสนา ได้มกิีจกรรมด้านศาสนาอย่างทัว่ถงึ 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

6) ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้ประชาชน และชุมชน มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูสบืสานศิลปวัฒนธรรม  

 ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและภมูปัิญญาท้องถิน่ทีท่รงคุณค่าให้สบืทอดต่อไป และต่อยอดสูก่ารพัฒนา 

 เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน                     

7) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีามของชุมชนทกุระดบั ภายใต้กรอบอ�านาจหน้าที่ 

 ได้อย่างทั่วถึง                     

8)  สนบัสนนุโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาและสิง่อ�านวยความสะดวก เช่น สนามกีฬาวสัดอุุปกรณ์ 

 ทางการกีฬาที่ทันสมัย ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ได้มาตรฐานสากล

9) สนับสนุน ส่งเสริมทักษะเล่นกีฬาพื้นฐานให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

 เพื่อการออกก�าลังกายในทุกระดับ

10) สนับสนุน ส่งเสริม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสามารถทางการกีฬา ได้มีโอกาสในการ 

 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบึงกาฬ และประเทศชาติ

11) สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  

 ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ ได้บูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการกีฬา

12) สนบัสนนุ ส่งเสรมิให้มกีารจดัการแข่งขนักีฬาในระดบัต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ตลอดจนสมาคมต่างๆ 

  เพื่อน�าไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

13) สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีสถานที่ออกก�าลังกายและเพื่อการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน และมีสถานที่ 

 แหล่งนันทนาการ มีอุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

14) ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนต่างๆ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้คนในชุมชนรัก 

 และหวงแหน ร่วมกันพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด

ชื่อโครงการ

นโยบายที่  5  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  

1. โครงการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนนักเรียนบกพร่อง

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

150,000.00

150,000.00

300,000.00

เบิกจ่าย (บาท)
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รวม 3,983,548.00

ชื่อโครงการ

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
     ส�าหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา  เยาวชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ

6. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง

5. โครงการพัฒนากีฬาไทยจังหวัดบึงกาฬ (สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ)

7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ

201,388.00

736,160.00

2,420,000.00

26,000.00

เบิกจ่าย (บาท)

โครงการพัฒนากีฬาไทยใน จ.บึงกาฬ

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอบกระทง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอล
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

6
นโยบายที่ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

 และทั่วถึง                     

2) ส่งเสรมิ สนบัสนนุการสร้างสุขภาพของประชาชนในรปูแบบต่างๆ  เช่น การออกก�าลงักายเพ่ือสขุภาพ  

 และห่างไกลยาเสพติด ออกบรกิารหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรกัษาพัฒนาสขุภาพและดแูลผูส้งูวยั  

 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส                      

3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถของ เครือข่ายด้านสาธารณสุข พ้ืนฐานในชุมชน  

 อาสาสมคัรบรบิาลท้องถิน่ (อสบ.) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ให้เป็นนกัจัดการ 

 สุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ                     

4) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัด และในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์ 

 และแก้ไขปัญหายาเสพติด                     

5) ส่งเสรมิ สนบัสนนุภาครฐั ภาคเอกชน เครอืข่าย ในการป้องกันและระงบัโรคตดิต่อ การเสริมสร้าง  

 บ�าบัด รักษา สุขภาพของประชาชน

6) บรูณาการด้านการสาธารณสขุกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกัน  

 การรักษาโรคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง                      

7) สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์  

 แพทย์แผนไทย และหน่วยงานด้านสาธารณสขุทีเ่ก่ียวข้อง ให้มขีีดความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที่ 

 ในการให้บริการประชาชน ตลอดจนความร่วมมือทางการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ 

 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

8)  ส่งเสรมิการดแูลสุขภาพและการให้บรกิารสาธารณสขุที่ได้มาตรฐาน  สนบัสนนุ เครือ่งมอื อุปกรณ์ 

 การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในระดับชุมชน  

 ระดับอ�าเภอและระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี                     

9) ส่งเสริมการจัดให้มีและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ รวมทั้งสร้างศูนย์การ 

 แสดงศิลปวัฒนธรรม สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน บ�ารุงสวนสาธารณะ หรือสวนสุขภาพ ให้มี 

 ความสะดวก สะอาด และปลอดภัย                      

10) ส่งเสรมิและพฒันาการกฬีา และการจดัการแข่งขนักฬีา เพือ่ยกระดบัสูม่หกรรมกฬีา ระดบัสากล 

 ที่ได้มาตรฐาน เช่ือมโยงแลกเปลีย่นกับกลุม่จงัหวดัและจากเมอืงต่างๆ ทัง้ในประเทศ  และต่างประเทศ   

ชื่อโครงการ

นโยบายที่  6  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   

1. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

3. โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ
     จังหวัดบึงกาฬ

5. โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิกพร้อมภาค 
 วัดออกซิเจนในเลือด ส�าหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ

2.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (อสม.) เชิงรกุในการปฏิบตังิานจังหวดับงึกาฬ

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBERONE จังหวัดบึงกาฬ

8,861,780.00

267,600.00

327,500.00

699,800.00

443,339.00

เบิกจ่าย (บาท)
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ชื่อโครงการ

7. โครงการอุดหนุนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดส�าหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ

9. โครงการอุดหนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดบึงกาฬ

6. โครงการอุดหนนุการจดัซือ้เครือ่งช่วยหายใจส�าหรบัทารกแรกเกิด ชนดิความถีส่งู 
 ส�าหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ

8. โครงการอุดหนุนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดล�าไส้ใหญ่ด้วยระบบส่องกล้อง 
     ส�าหรับโรงพยาบาลบึงกาฬ

397,500.00

10,000,000.00

1,397,500.00

197,500.00

เบิกจ่าย (บาท)

รวม 22,592,519.00

โครงการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ (อสม.) เชิงรุกในการปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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7
นโยบายที่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   

1) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อย่างยั่งยืน                      
2) สนบัสนนุการจดัการแบบมส่ีวนร่วมในภารกิจของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู  
 ห้วย หนอง คลอง บงึต่างๆ เพ่ือเป็นองค์ประกอบของธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ควบคู่กับ วถิชีวีติของชุมชน 
 อย่างยั่งยืน                     
3) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและจิตส�านึก ในการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน                     
4) สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติ เช่นแสงอาทิตย์ ลม น�า้ และอื่นๆ  
 ที่สามารถน�านวัตกรรมเข้ามาร่วมใช้ในการผลิตพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 รวมและผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยในระดบัจงัหวดั ตามนโยบายจงัหวดั 
 สะอาด โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการก�าจัดของเสียและขยะมูลฝอยอันตราย 
 อย่างมีมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่ดี           
6) ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ 
 อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างถูกต้อง
7) ส่งเสรมิการดแูลและบ�ารงุรกัษาป่าไม้ ทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ  
 เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและธรณีลุ่มแม่น�า้โขง กิจกรรมปลูกป่าทดแทน
8) ส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกของประชาชน เยาวชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์ 
 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

รวม 1,910,322.00

ชื่อโครงการ

นโยบายที่ 7 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

1. โครงการรวบรวมและก�าจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ

3. โครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�า้

2. โครงการสนับสนุนเรือนจ�าในการบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย เรือนจ�าจังหวัด 
 บึงกาฬ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

4. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์และการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
  และทรัพยากรธรรมชาติ

95,810.00

1,187,730.00

587,002.00

39,780.00

เบิกจ่าย (บาท)

โครงการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์และการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนเรือนจ�าในการบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�า้เสีย

โครงการรวบรวมและก�าจัดขยะอันตรายของจ.บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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8
นโยบายที่ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) จดัตัง้ศูนย์อ�านวยการป้องกันและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ในช่วงเทศกาลทีส่�าคัญ โดยการ บรูณาการ 

 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2)  จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�าการท่องเที่ยว อาณัติสัญญาต่างๆ  

 ด้านการจราจร                     

3)  สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นโครงการอบรมบุคลากร 

 เพ่ือเตรยีมพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย การให้ความรูเ้รือ่งภัย และการป้องกันภยั 

 ต่างๆ ให้แก่ประชาชน เป็นต้น                     

4) ส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายตามยทุธศาสตร์ของรฐับาลในการด�าเนนิโครงการป้องกันและแก้ไข 

 ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ                     

5)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ารวจ ทหาร ภาครัฐ  

 อาสาสมัคร เพ่ือเร่งรัดขจัดต้นตอปัญหา การลักลอบจ�าหน่าย แหล่งพักยาและสถานที่มั่วสุม 

 ยาเสพติด การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก                     

6)  สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด การจัดกิจกรรม โรงเรียนสีขาว  

 เพื่อคัดกรองบ�าบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

7)  สนับสนุนกิจกรรมบ�าบัด การสร้างโอกาสทางอาชีพ คืนชีวิตใหม่ผู้เลิกยาเสพติดสู่สังคม 

8)  สนบัสนนุมาตรการกระชับความปลอดภยั ให้การสนบัสนุนเครือ่งมอือุปกรณ์การเพ่ิมก�าลงัสายตรวจ 

  ตั้งด่านสกัดและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย สร้างขวัญก�าลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร                     

9)  สนบัสนนุการเพ่ิมพ้ืนทีต่ดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชมุชน  เสรมิปราการความปลอดภยัให้ชุมชน  

 แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ต�ารวจและอาสาสมัคร                     

10) สนบัสนนุและส่งเสรมิการฝึกอบรม การบรูณาการแผนความปลอดภยัและการเตรยีมความพร้อม 

 ให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 

 ให้ความรู้ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ด้วย

รวม 402,896.80

ชื่อโครงการ

นโยบายที่  8  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.  โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3.  โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายแนะน�าแหล่งท่องเที่ยว 
     และอาณัติสัญญาณต่างๆด้านการจราจร

29,200.00

76,022.80

297,674.00

เบิกจ่าย (บาท)
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โครงการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร

โครงการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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9
นโยบายที่ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน   

1) ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการองค์กร  การบรหิารงานบคุคล งบประมาณ การเงนิ  การคลงั  

 โดยหลักธรรมาภบิาล อนัประกอบด้วย หลักนติธิรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการ 

 มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

2) สนบัสนนุ ส่งเสรมิ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ร่วมคดิร่วมท�า ร่วมแก้ไขปัญหา  

 และร่วมรักษาประโยชน์ ผ่านกลไกลต่างๆ เช่น จดัฝึกอบรม ศึกษาดงูานการให้ความรู ้การจดัแผน 

 ชุมชน การจัดประชุมประชาคมการท�าแผนพัฒนาท้องถิน่ระดบัจงัหวดั ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 ระดับจังหวัด เป็นต้น                     

3) ประสานความร่วมมอืกับประชาชน ผูน้�าชมุชน ผูน้�าท้องถิน่ กลุม่องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการ 

 พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ผ่านศูนย์ประสานงาน ร่วมแก้ไขปัญหา 

 ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ ประชาชนอย่าง 

 รวดเรว็ ตลอดจนประสานการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิน่ และโครงการ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา 

 และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง                     

4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการและพนักงานจ้าง   

 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สนองตอบ 

 ต่อภารกิจของรัฐ                     

5) สนบัสนนุการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัและมปีระสิทธภิาพมาใช้ ในการพัฒนาองค์กร  

 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพือ่สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงาน และการเชือ่มโยง 

 เครือข่ายเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์  

 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการพัฒนา 

 ท้องถิ่น

รวม 143,195.56

ชื่อโครงการ

นโยบายที่  9  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน  

1.  โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามการทจุรติ

2.  โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ

78,000.00

65,195.56

เบิกจ่าย (บาท)
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปราบปรามการทุจริต

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฎิบัติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ - Bueng Kan Provincial Adminnistrative Organization
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บัญชีสรุปจ�านวนโครงการพัฒนา
กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด�าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ    

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

รวม

จ�านวน
โครงการ

ที่ด�าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
จ�านวน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 13

13

15.12%

15.12%

55.88%

55.88%

 94,500,000 

 94,500,000 

รวม  37 43.02% 10.27% 17,370,000 

รวม 4 4.65% 0.38% 650,000 

รวม  8 9.30% 17.00% 28,750,000 

1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

 5 

15

2.1 แผนงานการเกษตร 5.81% 1.12% 1,900,000 

43.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน 4.65% 0.38% 650,000 

14.1 แผนงานการพาณิชย์ 1.16% 10.05% 17,000,000 

7
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ

8.14% 6.95% 11,750,000 

2.2 แผนงานการศึกษา 17.44% 6.17% 10,430,000 

32.3  แผนงานสาธารณสุข 3.49% 0.50% 850,000 

42.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4.65% 0.83% 1,400,000 

 10 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11.63% 1.65% 2,790,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าการเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า  
การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
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รวมทั้งสิ้น  86 100% 100% 169,100,000 

รวม 2 2.33% 0.47% 800,000 

รวม  9 10.47% 3.19% 5,380,000 

รวม  12 13.95% 12.69% 21,450,000 

รวม  1 1.16% 0.12% 200,000 

บัญชีสรุปจ�านวนโครงการพัฒนา
กิจกรรม และงบประมาณ (ต่อ)
แผนการด�าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

อ�าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ    

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
จ�านวน

โครงการ
ที่ด�าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด
จ�านวน

5.1 แผนงานการเกษตร

5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 2 2.33% 0.47% 800,000 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  12 13.95% 12.69% 21,450,000 

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ

 1 1.16% 0.12% 200,000 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ

 9 10.47% 3.19% 5,380,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร
จัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบ
การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ค�าแถลงงบประมาณ    
ประกอบงบประมาณรายรับ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�าเเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายรับ

หมวดภาษีอากร 12,424,337.19 15,757,074.79 12,500,000.00

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

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 180,897,000.00 177,575,000.00 60,270,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 929,011.97 686,571.23 626,000.00

หมวดรายได้จากทุน 20,000.00 34,331.00 20,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใอนุญาต 2,364,656.41 3,609,344.60 2,050,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,324,725.00 1,526,565.01 850,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 17,062,730.57 21,613,886.63 16,046,000.00

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

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

153,780,157.69

180,897,000.00

166,766,650.85

177,575,000.00

162,684,000.00

60,270,000.00

รายรับจริง 
ปี  2563

รายรับจริง 
ปี  2564

รายรับจริง 
ปี  2565

รายได้จัดเก็บเอง  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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ค�าแถลงงบประมาณ    
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อ�าเเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายจ่าย

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

งบลงทุน 30,321,534.40 17,646,094.18 47,161,450.00

งบด�าเนินงาน 142,600,301.03 138,936,836.08 53,768,455.00

งบเงินอุดหนุน 22,694,603.40 17,527,002.00 13,000,000.00

เงินเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ 31,978,344.42 33,738,076.52 58,684,930.00

ค่าตอบแทน 97,188,153.10 90,089,602.54 6,573,455.00

ค่าครุภัณฑ์ 1,359,554.40 2,799,196.50 805,150.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,961,980.00 14,846,897.68 46,356,300.00

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

ค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ 27,152,258.16 25,951,012.12 30,981,780.00

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

รายจ่ายจริง 
ปี  2563

รายจ่ายจริง 
ปี  2564

รายจ่ายจริง 
ปี  2565

จ่ายจากงบประมาณ 
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 อันประดิษฐาน ณ ที่วัด โพธาราม นับเป็นหลวงพ่อ

คู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงกาฬมาแต่ช้านาน หลวงพ่อพระใหญ่ 

วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม บ้านท่าใคร้ ต.บึงกาฬ 

อ.เมอืง จ.บงึกาฬ เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัโบกฉาบด้วยปนู สงูประมาณ 2 เมตรหน้าตกักว้าง 2 เมตรจากพระฌาน ุ(เข่า) 

ถึงพระศอ (คอ) สูง 0.90 เมตร พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว�า่วางทับพระฌานุ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 5 

เหยียดลงอย่างมีระเบียบเหมือนพระพุทธรูปทั่วๆ ไป ประดิษฐานบนแท่น 4 เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 2537 นี้  

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�าเมืองบึงกาฬที่ตั้งโบราณ ชาวบึงกาฬจัดงานสมโภชช่วงวันเพ็ญเดือน 3 และช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ตามต�านานและค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่หลายรุน่ หลายสมยัเล่าสบืต่อกันมาประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว 

และมีผู้ที่มาขอพรจากหลวงพ่อเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็ได้น�าสีทองมาทาสมโภชหลวงพ่อ จึงท�าให้องค์หลวงพ่อ

เหลืองอร่ามเป็นสีทองทั้งองค์

หลวงพอ่พระใหญ่
1
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           ศาลเจ้าแม่สองนางเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและขอพร 

ให้เจริญรุง่เรือง ต�านานเรือ่งเจ้าแม่สองนางเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกับพระธดิาหรอืลกูหลานของเจ้าเมอืงนกัรบเวยีงจันทน์สมยั

โบราณ เป็นบคุคลส�าคัญทีช่าวบ้านในอสีานหลายจงัหวดัเช่ือว่าเป็นบรรพบรุษุของตนและมคีวามศักดิส์ทิธิ ์สามารถปกป้อง

คุ้มครองตนและชุมชนให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวงได้ ต�านานเจ้าแม่สองนางหลายต�านานมีโครงเรื่องที่คล้ายกัน  

คือ พระธิดาหรือลูกหลาน (เป็นพี่น้องกันหรือไม่ก็เป็นฝาแฝด)

ของเจ้าเมืองหรือนักรบ ได้ล่องเรืออพยพมาตามแม่น�้าโขงแล้วเรือล่มเสียชีวิตในแม่น�้าโขง ต่อมาวิญญาณของทั้งคู ่

ได้ปรากฏให้ชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ  เหน็ ชาวบ้านจงึได้ตัง้ศาลข้ึน เรือ่งราวเก่ียวกับเจ้าแม่สองนาง นอกจากเป็นความเชือ่ 

ร่วมกันของผูค้นทีอ่พยพมาจากนครเวยีงจนัทน์แล้ว ยงัสะท้อนความสมัพันธ์ของกลุม่ชนในแต่ละกลุม่ว่ามบีรรพบรุษุร่วม

กันหรอืได้อพยพหนภียัสงครามมาจากนครเวยีงจนัทน์เหมอืนกัน ชุมชนทีน่บัถอืเจ้าแม่สองนางจงึบวงสรวงและเซ่นไหว้ 

เจ้าแม่เป็นประจ�าทกุ ๆ  ปีเพ่ือแสดงความกตัญญตู่อบรรพบรุษุของตน รวมทัง้ร้องขอความอดุมสมบรูณ์และความสันตสิขุ

ของชุมชน โดยถือปฏิบัติการบวงสรวงเซ่นไหว้ในช่วงเดือน 6 เป็นประจ�าทุกปี 

ศาลเจ้าแมส่องนาง2
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 “ถ�้านาคา” ถูกส�ารวจพบบริเวณ “วัดถ�้าชัยมงคล” 

ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

โดยมีนักส�ารวจกลุ่มหนึ่งเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เข้าใจว่าเป็นการส�ารวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ จึงได้ไป

ค้นพบ “ถ�้านาคา” แห่งนี้เข้า และได้ท�าการบันทึกภาพในถ�้า นอกถ�้า และสภาพภูมิประเทศโดยรอบไว้

 ด้วยลกัษณะทางกายภาพของกลุม่หนิทีพ่บภายในถ�า้พบว่ามรีปูร่างเหมอืนล�าตวังขูดเล้ือยไปมา พร้อมทัง้มผีวิด้านนอก 

ทีม่ลีกัษณะเหมอืนเกลด็งอูกีด้วย จนท�าให้หลายคนทีเ่หน็รปูภาพเหล่านีต่้างก็จินตนาการไปว่าสิง่นีม้องดแูล้วเหมอืนกับ “งยูกัษ์ 

ที่กลายเป็นหิน”

ถ้�านาคา
3
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      ปู่อือลือ นาคราชบนพ้ืนที่ชุ่มน�้าโลก เป็นที่เล่าขานของชาวจังหวัดบึงกาฬ  

มีต�าหนักองค์เจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัยนาคราชา (ปู่อือถือ) ตั้งอยู่ใกล้กับวัดสว่างวารี ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง นอกจาก 

จะเป็นทีเ่คารพบชูาของคนในพ้ืนทีแ่ล้ว นกัท่องเทีย่วก็ยงันยิมมากราบไหว้ขอพรอกีด้วย เนือ่งด้วยความศรทัธาในเรือ่ง

พญานาค...

ปูอ่อืลอืนาคราช4
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 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู มีลักษณะ

เป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน 

มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ  

ทีป่ระกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลกูวาฬ ซึง่เรยีกตามขนาดของหนิแต่ละก้อน ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในภสูงิห์  

มองเหน็ผนืป่า ทศันยีภาพของป่าภวูวั ห้วยบงับาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น�า้โขงและภเูขาเมอืงปากกระดงิ ประเทศลาว 

สวยงามเกินค�าบรรยาย...

หนิสามวาฬ5
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                            ตัง้อยูใ่นเขตพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าดงดบิกะลา ป่าภสูงิห์ และป่าดงสชีมพู โดยเกิดข้ึน 

  จากการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก เกิดเป็นหน้าผา ถ�้า และกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ กระจาย 

อยู่ทั่วพ้ืนที่ของภูสิงห์ จนเกิดเป็นความงดงามของธรรมชาติที่น่าสนใจ ภูสิงห์มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่ส�าคัญ ได้แก่  

ลานธรรมภูสิงห์, จุดชมวิวลานธรรม, จุดชมวิวถ�้าฤาษี, หินช้าง, หินรถไฟ, ลานหินลาย และก�าแพงหินภูสิงห์ เป็นต้น 

เรียกได้ว่ามาเที่ยวภูสิงห์ที่เดียวเที่ยวได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ...

ภูสงิห์6
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 เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ใน

อาณาเขตบ้านค�าแคน ต�าบลนาสะแบง บริเวณโดยรอบ

ภูทอกล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและเงียบสงบ 

และมีสะพานไม้สร้างวนขึ้นไปสู่ยอดเขารวมทั้งหมด 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ�า้ที่อยู่ตามหลืบผา จากด้านบน

นักท่องเที่ยวจะมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ยิ่งถ้าในวันที่อากาศแจ่มใส อาจมอง

ได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนมเลยด้วย

ภูทอก7
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                  วัดสว่างอารมณ์  หรือ วัดถ�้าศรีธน ตั้งอยู่ในพื้นที่อ�าเภอปากคาด เป็นวัดที ่

  ส�าคัญอีกแห่งหนึง่ของจังหวดับงึกาฬ เป็นวดัทีม่ทีวิทศัน์สวยงาม มลี�าธารเล็กๆ ไหลผ่านในบรเิวณวดั เต็มไปด้วย 

ก้อนหินน้อยใหญ่ และเงียบสงบ มีโบสถ์ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ถ�้าด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ 

ปางปรนิพิพาน บรเิวณด้านบนก้อนหนิเป็นจดุชมววิแม่น�า้โขงทีส่วยงาม รวมถงึยงัเป็นสถานทีจ่ดังานประจ�าปี ทัง้ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และออกพรรษา โดยจะมีคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

วดัสวา่งอารมณ์8
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 ตั้งอยู่บ้านถ�้าพระ ต�าบลโสกก่าม อ�าเภอเซกา 

ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตัวน�า้ตกถ�้าพระแบ่งออกเป็น

3 ช่วงหลักๆ ได้แก่ ช่วงแรกจะเป็นธารน�า้ตกไหลลดหลั่นลง

สูแ่อ่งน�า้กว้าง (นกัท่องเทีย่วคนไหนจะเล่นน�า้ตรงส่วนนี ้ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะน�า้จดัได้ว่าค่อนข้างลกึพอสมควร) 

ถัดมาช่วงกลางของน�้าตก มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่กินพ้ืนที่ยาวไปจนถึงฝายทดน�้า น�้าค่อนข้างตื้น และส่วนสุดท้ายเป็นบริเวณ

เหนอืฝายข้ึนไป จดุนีถ้อืเป็นไฮไลท์เดด็ของน�า้ตก เพราะคุณจะได้เหน็น�า้ตกกว้างสขีาวลอยฟูฟ่อง ซึง่เป็นต้นธารที่ไหลลงสู่ 

แอ่งน�้าเบื้องล่าง จุดนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวที่ทั้งขึ้นมาชมน�้าตก และลงเล่นน�้ากันเป็นจ�านวนมาก

น�าตกถ้�าพระ9
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     ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นหนึ่งในน�า้ตกสวย ๆ ของบึงกาฬที่เป็นที่ 

  นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวเล่นน�้าด้วยกันหลายจุด ท้ังยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ 

นกัท่องเทีย่ว ทัง้ส่วนของร้านค้าและเครือ่งดืม่มากมาย หากแต่นกัท่องเทีย่วควรเพ่ิมความระมดัระวงั เพราะเส้นทางเดนิ

ค่อนข้างชัน บางช่วงทางเดนิค่อนข้างลืน่ ดงันัน้อย่าได้ประมาทเวลาเดนิเดด็ขาด โดยช่วงทีเ่หมาะส�าหรบัการมาเทีย่วน�า้ตก

เจ็ดสี จะอยู่ในช่วงฤดูฝน - ต้นฤดูหนาว รับรองว่าคุณจะได้ชมน�า้ตกสวยๆ อย่างแน่นอนเลยค่ะ 

น�าตกเจด็สี10
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         ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง และได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยว  เพราะมีข้อจ�ากัดมาเที่ยวได้ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

ท�าให้ในช่วงวันหยุด น�้าตกแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่อยาก

จะมาชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติ และบรรยากาศอันบริสุทธิ์

 น�้าตกชะแนน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เดิมช่ือน�้าตกตาดสะแนน ค�าว่า ตาด หมายถึง ที่ซึ่งมีน�้าไหล   

ส่วนค�าว่า สะแนน มคีวามหมายว่า สูงสดุยอด หรอืเยีย่มยอด เกิดจากล�าห้วยสะแนนไหลลงมาลดหล่ัน 2 ช้ัน กว้าง 100 เมตร 

มีความสวยงามอลังการ บริเวณทางเดินไปน�้าตกชะแนน จะต้องผ่านขัวหิน หรือสะพานหินความพิเศษบริเวณนี้ อยู่ตรง 

ปรากฏการณ์น�้าลอดผ่านใต้สะพานหินแล้วหายไปโดยเมื่อมองจากด้านซ้ายจะเห็นสายน�้าทอดยาวออกไปบรรจบกับ 

แนวป่าละเมาะซึ่งเมื่อพ้นจากตรงนั้นไป ก็มีแต่โขดหิน และเนินหินซ้อนทับกันเป็นแนวยาวบริเวณช้ันล่างน�้าตกเป็นบึงใหญ่  

ที่มีชื่อว่า บึงชะแนน หรือห้วยชะแนน ในช่วงฤดูฝนน�้าตกจะไหลลงจากลาดหินที่แผ่เป็นแผงกว้าง หากจะเดินขึ้นไปชั้น 2  

ของน�า้ตกชะแนน จะผ่านล�าธารทีเ่ตม็ไปด้วยโขดหนิทะลอุอกไปยงัลานกว้างรมิแอ่งน�า้ใหญ่ บรเิวณเหนอืแอ่งน�า้ขึน้ไปจะเป็น

น�้าตกไม่สูงมากนัก เรียกว่า น�า้ตกบึงจระเข้ชั้นนี้เหมาะสุดส�าหรับการตั้งแคมป์พักแรมใกล้ริมน�า้
 นกัท่องเทีย่วทีส่นใจเข้าไปชมความสวยงามทางธรรมชาต ิต้องขออนญุาตเจ้าหน้าทีป่่าไม้ล่วงหน้าไม่เหมาะในการเล่นน�า้  
และทางบางช่วงเป็นดินเลน รถที่เหมาะกับการเดินทางเข้าไปชมคือ รถขับเคลื่อนส่ีล้อ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ททท.บึงกาฬ โทร. 0 4232 5406-7

น�าตกชะแนน11
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        โดยรอบบริเวณเป็นป่าโปร่งร่มรื่น มีลานหินให้นั่งเล่นพัก  

        บรเิวณใกล้เคียงมถี�า้ภายในมพีระพุทธรปูตัง้อยู ่และมพีระ

ธุดงค์มาปฏิบัติธรรมเป็นระยะเปิดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.  ค่าธรรมเนียมเข้าชม 10 บาทต่อคน   

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าภวูวั โทร. 08 9862 3389  การเดนิทาง ด้วยรถยนต์ พิกัด :  18.266440,  

103.903361 ใช้เส้นทางรมิทางหลวงหมายเลข 2013  ห่างจากตวัเมอืงราว 30 กิโลเมตร จากนัน้ให้ขบัรถเข้าไปอกี 3 กิโลเมตร 

จะถึงลานจอดรถน�า้ตกถ�้าฝุ่น...

                                                           สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก เพราะติดถนนใหญ่และเข้าไป 

  ไม่ไกลลองมายลความงามของสายนทีที่ไหลผ่านลานหิน สัมผัสบรรยากาศชุ่มฉ�่าของสายน�า้กลางป่าเขาเหมาะ 

มาพักผ่อนในช่วงวนัหยดุให้เพลดิเพลนิใจเป็นอย่างยิง่  น�า้ตกถ�า้ฝุน่ ตัง้อยูใ่นเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าภวูวั บริเวณหน่วยพิทกัษ์ 

ป่าถ�า้ฝุน่ บ้านภสูวาท ต�าบลหนองเดิน่อ�าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ สามารถเดนิทางเข้ามาได้อย่างสะดวก จากถนนใหญ่

เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตรที่มาขอชื่อมาจากถ�้าบริเวณใกล้กับน�า้ตกที่มีดินเป็นฝุ่น

 บรเิวณตวัน�า้ตกมลัีกษณะเป็นน�า้ตกขนาดกลาง ประกอบด้วยน�า้ตก 4 สายไหลตกลงจากหน้าผาส่วนเบือ้งล่างสามารถ 

ลงเล่นน�า้ได้ โดยสายน�า้จะไหลผ่านลานหินทีม่รีะนาบความลาดชันต�า่เสมอืนสปาธรรมชาต ินกัท่องเทีย่วนยิมมาเล่นสไลเดอร์หนิ 

 และนั่งแช่ตัวอยู่ในบ่อหิน ตามล�าธารน�้าตก  ซึ่งเป็นลักษณะทางธรรมชาติอีกอย่างที่สวยงามมาก

น�าตกถ้�าฝุน่12
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 น�้าตกตาดวิมานทิพย์ ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

 บ้านดงสว่าง ต�าบลโพธิ์หมากแข้ง อ�าเภอบึงโขงหลง 

จังหวัดบึงกาฬ เป็นน�้าตกสูงใหญ่ กว้าง 150 เมตร สูง 70 เมตร 

สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลย มีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายลุย สายเดินป่า ที่ชื่นชอบแนวผจญภัย 

การท่องเที่ยวแปลกใหม่ในธรรมชาติสวยๆ  

 บรรยากาศโดยรอบของ น�า้ตกตาดวมิานทพิย์ จะถกูล้อมไปด้วยภเูขาและป่าไม้สเีขยีวสดทีม่คีวามชุ่มชืน้ อุดมสมบรูณ์มากๆ  

มองไปทางไหนก็จะเจอแต่ความสดช่ืนของต้นไม้  น�า้ตกตาดวมิานทพิย์พ่ึงจะเป็นทีรู่จั้กได้ไม่นานมากนกั และทีส่�าคัญเลยคือ 

จะมีน�้าหลังจากฝนตกเพียงเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปในน�า้ตกชั้นที่ 7 ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่น�าทางในการเดินทางเพราะเส้น

ทางเดนิค่อนข้างล�าบาก แต่ก็สวยงดงามอลงัการมากเช่นเดยีวกัน ถอืว่าเป็นหนึง่ในน�า้ตกทีส่วยทีส่ดุในภาคอสีานเลยก็ว่าได้

น�าตกตาดวมิานทพิย์13
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           แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นหนองน�้าขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นพื้นที่ชุ่มน�้า 

  ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาตไิว้อย่างแท้จรงิ อีกทัง้ยงัได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นพ้ืนทีชุ่่มน�า้ส�าคัญระดบัโลก (พ้ืนที่

แรมซาร์) แห่งที่ 11 ของประเทศไทย ด้วยเพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�า้หลากหลาย

สายพันธุ์ รวมถึงนกสายพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะส�าหรับเป็นที่เที่ยวพักผ่อน เอาไว้ชื่นชมธรรมชาติในวันสบายๆ

หนองกุดทงิ14
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 ตัง้อยูบ่รเิวณหน้าวดัอาฮงศิลาวาส ถอืเป็นจดุทีแ่ม่น�า้โขงมคีวามลกึทีส่ดุและจะยิง่เชีย่วในช่วงฤดนู�า้หลาก กระแสน�า้จะไหลวน 

เป็นรปูกรวยขนาดใหญ่ ซึง่ชาวบ้านต่างเช่ือกันว่าเป็น “สะดอืแม่น�า้โขง” อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วไว้ส�าหรบัพักผ่อนหย่อนใจ  

เดินเล่นชิลๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงประเพณีออกพรรษา  

ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมปรากฏการณ์นี้กันเป็นจ�านวนมาก...

แกง่อาฮง
15
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                             ตัง้อยูใ่นบรเิวณหนองเลงิ ต�าบลดอนหญ้านาง อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่ว 

  พักผ่อนที่ได้รบัความนยิมในช่วงหน้าร้อน มลีกัษณะเป็นหนองน�า้ขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยทศันยีภาพทีส่วยงาม 

กิจกรรมท่องเทีย่วทีเ่กิดข้ึนทีน่ีส่่วนใหญ่ นกัท่องเทีย่วจะลงมาเล่นน�า้เยน็ ๆ  หรอืไม่ก็มาล่องแพ เพ่ือหลบอากาศร้อน โดยจะมี 

แพไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้ล่องชมธรรมชาติสวย เพลินตากับบัวแดง บัวขาว และนกนานาชนิด รวมถึงมีอาหาร

พื้นบ้านอร่อยๆ ไว้คอยบริการยามหิวอีกด้วยค่ะ...

ล่องแพหนองเลงิ16
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 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่

อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน�้าที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว

เรยีกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก ในน�า้ก็อุดมไปด้วยสตัว์น�า้นานาชนดิ 

 บรเิวณบงึยงัมหีาดค�าสมบรูณ์ทีม่หีาดทรายทอดยาวในช่วงฤดหูนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมววิทวิทศัน์ มองเหน็ภลูงักา

เป็นฉากหลัง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในจังหวัดนครพนมได้อย่างชัดเจน...

บึงโขงหลง17
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                       ตัง้อยูท่ีต่�าบลหนองพันทา อ�าเภอโซ่พิสยั พิพิธภณัฑ์เล็ก ๆ   

  ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางวถิชีวีติชุมชน โดยอาคารเป็นบ้านไม้เก่าแก่รปูทรงอสีานทีม่อีายกุว่า 60 ปี และได้น�ามาปรบัปรงุ 

ให้มีสไตล์ที่ร่วมสมัย ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีอีสานอินสไตล์ ที่มีกลิ่นอายทั้งเรื่องประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม  

และศลิปะทอ้งถิน่ผสมผสานกนั ซึง่เปน็อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของชมุชนแห่งนี ้ทัง้ยงัมกีจิกรรมต่าง ๆ  ให้คณุไดร้ว่มสนกุอกี

มากมาย...

เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086 229 7626 และเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ)

พพิธิภณัฑ์ชุมชนมชีวีติ18
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  ตัง้อยูบ่รเิวณ ส�านกัสงฆ์ห้วยหนิแหบ (หนิแข่) วงัแก้วกุมภล์ี บ้านโนนศลิา ต�าบลโพธิห์มากแข้ง อ�าเภอบงึโขงหลง จงัหวดั

บงึกาฬ ทีน่ีน่บัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีเ่ชือ่กันว่าเก่ียวพันกับสายนาคา เพราะมกีารพบก้อนหนิลกัษณะแปลกตา มองไปมองมา 

ดูคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งคนโบราณของที่นี่เรียกว่า “หินแข่” (หินจรเข้) แต่หากมองอีกแง่หนึ่งแล้วก็ดูมีความคล้ายงู

ขนาดใหญ่หรอืพญานาคนัน่เอง ซึง่จะมองเห็นเป็นเช่นไรนัน้ขึน้อยูกั่บวจิารณญาณของบคุลนัน้ๆ ทัง้นี ้มคีวามเช่ือว่าสถานที่ 

แห่งนี้มีรูปปั้นปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาอยู่ นับเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว

ของบึงกาฬที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม

ห้วยหนิแหบ19
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        อทุยานแห่งชาตภิลูงักาครอบคลมุพ้ืนทีข่องต�าบลไผ่ล้อม  

  อ�าเภอบ้านแพง จังหวดันครพนม และอ�าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ช่วงฤดทู่องเทีย่วจะอยูร่ะหว่างเดอืนพฤษภาคม-

ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีดอกไม้ กล้วยไม้ป่า และรองเท้านารีบานสะพรั่งบนยอดภูลังกา ภายในอุทยานมีจุดท่องเที่ยว 

ทีน่่าสนใจอยูห่ลายแห่ง ทัง้เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิเทีย่วถ�า้ต่าง ๆ  เช่น ถ�า้ยา ถ�า้พ่อหง่า ถ�า้ตาทดั ถ�า้เกีย และถ�า้อาจารย์วงั  

เป็นต้น หรือจะเป็นน�า้ตก เช่น น�้าตกกินรี น�้าตกตาดขาม น�า้ตกตาดโพธิ์ เป็นต้น หรือจะเดินทางพิชิตยอดภูลังกา ชมวิว

พระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน...

อุทยานแห่งชาตภิูลงักา20

(ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่จะพิชิตยอดภูลังกา จ�าเป็นที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081 725 2684, 084 792 3505
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เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

042-492754-55
เบอร์ติดต่อภายใน สถานที่ตั้ง

ประชาสัมพันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ธุรการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย

หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1

ธุรการ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ฝ่ายนิติการ 2

กองคลัง (ฝ่ายการเงิน)

ธุรการ ส�านักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ฝ่ายส�ารวจและออกแบบ กองช่าง

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายนิติการ 1

กองคลัง (ฝ่ายจัดเก็บรายได้)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2

กองช่าง

ธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ธุรการ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้าห้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

Website : www.buengkanpao.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
E-mail : buengkan@buengkanpao.go.th
โทรศัพท์ : 042-492754 ต่อ 144

นางแว่นฟ้า  ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นายไตรภพ  ร�าเพยพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นางกันยา  แต้เจริญวิริยะกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นายเต็ม  ค�าสงฆ ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นายสยาม  เพ็งทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวนันทิกานต์  ว่องไว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นายวนาชาติ  วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวจุฬาลักษณ์  เสนาะเสียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายจักรกฤษณ์  หาญกลับ หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อ�านวยกองสาธารณสุข
นายจิรภัทร  หัสโนดาต เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวมาลา  พรมอาด นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองคลัง
จ่าเอกรุ่งโรจน์  โพธิมาตย์ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองช่าง
นางจิรารัตน์  จิตจักร ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชินทัต  แก้วกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม
นางสาวสุกัญญา  หาไชย หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นายสายันต์  สุขโสม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
   รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางจิรารัตน์  จิตจักร ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววรินทร  โคตรพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นายทศพร  รายา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
   รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวละอองดาว  แซ่ค ู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐภัทร  ริ่มไทยสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรานิษฐ์  ใฝ่ช�านาญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอภิวัฒน์  คนขยัน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายยุทธนา  ค�้าพันธุ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญนภา  ชางฉิ่ง คนงานทั่วไป
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