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ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง โครงสร้างอานาจหน้าที่ วิธกี ารดาเนินการ และสถานทีต่ ิดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดบึงกาฬ
เพื่อให้เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึง
และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดาเนินงานของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมู ลข่าวสาร
ในจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
๑. การจัดทาโครงสร้างองค์กรในการดาเนินการ อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงสร้างและองค์กรในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๒ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๓ กองแผนและงบประมาณ
๒.๔ กองคลัง
๒.๕ กองช่าง
๒.๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๗ กองพัสดุและทรัพย์สิน
๒.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน
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๓. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิท ธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทั้ ง นี้ โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบผลของงานในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ภารกิจและให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด
๔. อานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย
๔.๑ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปได้ ดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
(๒) จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๓) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตหิ น้าที่ของสภาตาบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(๖) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตาบล
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗ ทวิ) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
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(๘) จัดทากิจการใด ๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๙) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่น
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๐) อานาจหน้าใดซึง่ ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคได้มอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้
๒) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อาจท ากิ จ การใด ๆ อั น เป็ น อ านาจหน้ า ที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอม
จากราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ
๔) การดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์
อาจทาได้โดยตราข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๔.๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๕) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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๖) การจัดการศึกษา
๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ
๑๖) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น
๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
๒๑) การขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร
๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
๒๔) จัดทากิจกรรมใดอันเป็นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในการพัฒนาท้องถิ่น
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๒๖) การให้ บ ริก ารแก่ เอกชน ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
๒๘) จัดทากิจการอื่นใดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
๒๙) กิจการอื่นใดเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
๔.๓ กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ กาหนดให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดาเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
๑) จัดให้มีน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒) การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓) บาบัดน้าเสีย
๔) บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) วางผังเมือง
๖) จัดให้มีการบารุงรักษาทางบกซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวง
๗) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑๑) จัดการศึกษา ทานุบารุงศาสนา และบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒) จั ด ให้ มี แ ละบ ารุ ง สถานที่ ส าหรั บ การกี ฬ า สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
สวนสาธารณะและสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสาหรับราษฎร
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๑๔)
๑๕)
๑๖)
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จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และสาธารณูปการ
ป้องกันและบาบัดรักษาโรค
จัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
กิจการที่ได้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
๕. วิธีการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แบ่งออกเป็นกรณี คือ
๕.๑ กรณีเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๙๘
หมู่ ๘ ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
๕.๒ กรณีเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ทาการของแต่ละสถานที่ตามแต่กรณี
๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ตั้งอยู่ที่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๘ ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๒๗๕๔-๕ โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๒๗๘๕
(ข) เทศบาล
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดภารกิจหน้าที่ไว้ ดังนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
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(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ าที่ ข องเทศบาลต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
โดยใช้วิ ธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี แ ละให้ ค านึ งถึงการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสาร ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ว่าด้ วยการนั้ น
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
มีเทศบาลตาบล ๑๘ แห่ง ได้แก่ ๑) เทศบาลตาบลบึงกาฬ ๒) เทศบาลตาบลโนนสว่าง
๓) เทศบาลตาบลวิศิษฐ์ ๔) เทศบาลตาบลหอคา ๕) เทศบาลตาบลไคสี ๖) เทศบาลตาบลโคกก่อง
๗) เทศบาลตาบลหนองเลิง ๘) เทศบาลตาบลท่าสะอาด ๙) เทศบาลตาบลศรีพนา ๑๐) เทศบาลตาบลซาง
๑๑) เทศบาลตาบลโซ่พิสัย ๑๒) เทศบาลตาบลปากคาด ๑๓) เทศบาลตาบลพรเจริญ ๑๔) เทศบาล
ตาบลดอนหญ้านาง ๑๕) เทศบาลตาบลศรีสาราญ ๑๖) เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ๑๗) เทศบาล
ตาบลบึงงาม ๑๘) เทศบาลตาบลศรีวิไล
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สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ณ สานักงานเทศบาล จานวน ๑๘ แห่ง ดังนี้
๑. เทศบาลต าบลบึ ง กาฬ เลขที่ - ต าบลบึ ง กาฬ อ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ จั ง หวั ด บึ งกาฬ
๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๑๔๐๘ โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๑๔๐๘
๒. เทศบาลตาบลโนนสว่าง เลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๑๑ ตาบลโนนสว่าง อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๒-๔๕๕๕ โทรสาร ๐-๔๒๐๒-๔๕๐๓
๓. เทศบาลตาบลวิศิษฐ์ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๙ ตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๗๐๖ ต่อ ๑๘ โทรสาร. ๐-๔๒๔๙-๐๗๐๗
๔. เทศบาลตาบลหอคา เลขที่ - ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๒-๕๐๐๔ E:mail : adminHK@hokhum.go.th
๕. เทศบาลตาบลไคสี เลขที่ - ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๐-๑๑๓๓
๖. เทศบาลต าบลโคกก่อ ง เลขที่ - ต าบลโคกก่ อ ง อ าเภอเมื อ งบึ งกาฬ จั งหวัด บึ งกาฬ
๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๘๐๔
๗. เทศบาลตาบลหนองเลิง เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑๐ ตาบลหนองเลิง อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๒-๕๒๒๒
๘. เทศบาลตาบลท่าสะอาด เลขที่ ๒๒๖ หมู่ ๙ ตาบลท่าสะอาด อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๐๖๗๗
๙. เทศบาลตาบลศรีพนา เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๑๐ เซกาใต้ ตาบลเซกา อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๔๘-๙๒๕๘
๑๐. เทศบาลตาบลซาง เลขที่ - หมู่ ๑๐ ตาบลซาง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๘-๘๒๑๗
๑๑. เทศบาลตาบลโซ่พิสัย เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๑ ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๕๐๕๘-๙ โทรสาร ๐-๔๒๔๘-๕๐๕๘ E:mail : admin@sophisai.go.th
๑๒. เทศบาลตาบลปากคาด เลขที่ - ตาบลโนนศิลา อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๑๐๕๒
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๑๓. เทศบาลตาบลพรเจริญ เลขที่ ๑๑๑ ตาบลพรเจริญ อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๗๒๔๐
๑๔. เทศบาลตาบลดอนหญ้านาง เลขที่ - ตาบลดอนหญ้านาง อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๒-๒๓๘๗
๑๕. เทศบาลตาบลศรีสาราญ เลขที่ - ตาบลศรีสาราญ อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐
๑๖. เทศบาลตาบลบึงโขงหลง เลขที่ ๑ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสว่างเหนือ ตาบลบึงโขงหลง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๖๑๖๘
๑๗. เทศบาลตาบลบึงงาม เลขที่ ๑๒ ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๖๐๒๕ โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๖๐๒๕
๑๘. เทศบาลตาบลศรีวิไล เลขที่ ๖๐๐ ถนนสาย ๒๒๒ พังโคน ตาบลศรีวิไล อาเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๗๒๔๓
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจหน้ าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ตามพระราชบัญ ญั ติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะต้องทา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
๑. จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
๗. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
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นอกจากนั้ น องค์การบริห ารส่วนตาบลอาจจัด ท ากิจกรรมในเขตองค์ การบริหารส่วนตาบล
ดังต่อไปนี้
๑. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
๔. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
นอกจากนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอาจท ากิ จ การนอกเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หรือร่วมกับสภาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้น
เป็นกิจการที่จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
โครงสร้างการบริหารส่วนตาบล
๑. นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ๑ คน มาจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงของประชาชน
ทาหน้ าที่เป็นฝ่ายบริห ารเท่านั้น โดยการกาหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิด ชอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่วยบริหารงานได้
โดยในส่ ว นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ร องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจ านวน ๒ คน
และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะมีวาระการทางาน ๔ ปี
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๒. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขต มีวาระการทางาน ๔ ปี
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลมี ๔๑ แห่ง สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ณ สถานที่ตั้ง
ของสานักงาน ดังนี้
อาเภอเมืองบึงกาฬ
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๒ ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๑๘๙๗
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์ เลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๒ ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๒๘๕๙
๓. องค์ การบริ ห ารส่ว นตาบลโป่ งเปือ ย เลขที่ - หมู่ ๔ ตาบลโป่ งเปื อย อ าเภอบึ งกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๐๗๑๖ E:mail : admin@pongpuai.go.th
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลนาสวรรค์ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๑ ตาบลนาสวรรค์ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๒-๓๔๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๐๒-๓๔๓๕
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลคานาดี เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๑ ตาบลคานาดี อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๘-๐๖๘๒
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลชัยพร เลขที่ – ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๖๗๙
อาเภอโซ่พิสัย
๗. องค์การบริหารส่วนตาบลคาแก้ว เลขที่ - ตาบลคาแก้ว อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๒-๖๐๐๐
๘. องค์การบริหารส่วนตาบลโซ่ เลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๕ ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๗๒๓ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๗๒๓
๙. องค์ การบริห ารส่ว นต าบลบั วตู ม เลขที่ ๓๓ หมู่ ๑๐ ต าบลบั วตู ม อ าเภอโซ่ พิ สั ย
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๗๒ โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๐๙๗๒
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๑๐. องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าเจริญ เลขที่ - ตาบลถ้าเจริญ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๘๐๑๒ โทรสาร ๐-๔๒๐๑-๘๐๑๒
๑๑. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีชมภู เลขที่ ๑๗๔ ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๘๐๔๐
๑๒. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพันทา เลขที่ ๕๐ หมู่ ๒ ตาบลหนองพันทา อาเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๘๐
๑๓. องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าทอง เลขที่ - ตาบลเหล่าทอง อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๕๓๒๑
อาเภอเซกา
๑๔. องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเซกา เลขที่ ๑๘๑ หมู่ ๑๘ ต าบลเซกา อ าเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘-๙๓๑๙ E:mail : sekanasang_๑๘๑@hotmail.com
๑๕. องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง เลขที่ - หมู่ ๑๑ ตาบลท่ากกแดง อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๗๐๔
๑๖. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอาด เลขที่ ๘๙ หมู่ ๑๐ ตาบลท่าสะอาด อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๐๙๒๒ โทรสาร ๐๔๒-๔๙๐๙๒๒
๑๗. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าจั้ น เลขที่ ๒๕๓ หมู่ ๕ ต าบลน้ าจั้ น อ าเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๖๙๖
๑๘. องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ เลขที่ - ตาบลป่งไฮ อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๗-๑๔๒๕ โทรสาร ๐-๒๑๐๗-๑๔๒๕ E:mail : adminph@ponghai.go.th
๑๙. องค์การบริหารส่วนตาบลโสกก่าม เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๒ ตาบลโสกก่าม อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๐๕
๒๐. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองทุ่ม เลขที่ – หมู่ ๓ ถนนเซกา – หนองหิ้ง อาเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๔๒
๒๑. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านต้อง เลขที่ - ตาบลบ้านต้อง อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๘๑๑
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อาเภอพรเจริญ
๒๒. องค์การบริหารส่วนตาบลวังชมภู เลขที่ ๗๙ หมู่ ๘ ตาบลวังชมภู อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๑๖๖๗
๒๓. องค์ การบริ ห ารส่วนตาบลศรีชมภู เลขที่ - หมู่ ๓ ต าบลพรเจริญ อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐- ๔๒๔๘-๗๓๗๙
๒๔. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวช้าง เลขที่ - หมู่ ๖ ตาบลหนองหัวช้าง อาเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๒-๐๖๔๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๒-๐๖๔๖
๒๕. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแฝก เลขที่ ๙๖ หมู่ ๓ ถนนพังโคน - บึงกาฬ ตาบลป่าแฝก
อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๐-๙๘๘ โทรสาร ๐๔๒-๔๙๐-๙๘๘
อาเภอปากคาด
๒๖. องค์การบริหารส่วนตาบลปากคาด เลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๙ ตาบลปากคาด อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๐๘-๖๘๔๙
๒๗. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยอง เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๒ ตาบลหนองยอง อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๐๓ โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๐๙๐๔
๒๘. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนศิลา เลขที่ ๙๓/๑ หมู่ ๔ ตาบลโนนศิลา อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๐-๔๓๒๘
๒๙. องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก เลขที่ ๑๒๘ ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๓๘๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๘๑๒
๓๐. องค์การบริห ารส่วนตาบลนาดง เลขที่ ๑๗๒ หมู่ ๔ บ้านนาดงน้อย ตาบลนาดง
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๘๖๔
๓๑. องค์การบริหารส่วนตาบลนากั้ง เลขที่ - ตาบลนากั้ง อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๘๒๒๒
อาเภอบึงโขงหลง
๓๒. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๑๓ ตาบลโพธิ์หมากแข้ง
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๑-๖๑๕๗ โทรสาร ๐-๔๒๔๙-๐๕๖๙
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๓๓. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ดอกค า เลขที่ - ต าบลท่ าดอกค า อ าเภอบึ งโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๗-๙๗๖๓
๓๔. องค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง เลขที่ - ตาบลดงบัง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๔๒-๔๙๐-๘๖๘ E:mail : dongbung.bungkan@gmail.com
อาเภอศรีวิไล
๓๕. องค์การบริหารส่วนตาบลชุมภูพร เลขที่ – ตาบลชุมภูพร อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๗๕๒๔
๓๖. องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๓ ตาบลนาสะแบง อาเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๗๘
๓๗. องค์การบริหารส่วนตาบลนาแสง เลขที่ - ตาบลนาแสง อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๗๘
๓๘. องค์การบริหารส่วนตาบลนาสิงห์ เลขที่ - ตาบลนาสิงห์ อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๙๕ E:mail : admin@nasing.go.th
อาเภอบุ่งคล้า
๓๙. องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๑ ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๙๑๙๓
๔๐. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกว้าง เลขที่ ๒๔๑ หมู่ ๑ ตาบลโคกกว้าง อาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๒-๗๐๐๑-๒
๔๑. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเดิ่น เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๑ ตาบลหนองเดิ่น อาเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๘๘๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

