
ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

 
(1) สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

1) ด้านกายภาพ 
1.1 ลักษณะที่ตั ้ง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบึงโขงหลง      

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 (สุขาภิบาลบึงโขงหลงจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536) และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 132 ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีพ้ืนที่รวม 13.20 ตารางกิโลเมตร   

สถานที่ตั้งอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง
เหนือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในบริเวณส่วนราชการติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของอำเภอบึงกาฬ ระยะทางห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ ประมาณ 97 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อเทศบาลตำบลบึง
โขงหลง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดกับเขต     เทศบาลตำบลบึงงาม 
ทิศใต ้   ติดกับเขต     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
ทิศตะวันออก  ติดกับเขต     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
ทิศตะวันตก    ติดกับเขต     เทศบาลตำบลบึงงาม และ อบต. โพธิ์หมากแข้ง 
 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
 

 

 



1.2 สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่
ทั้งหมด มีพื้นที่ติดกับอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งชุ่มน้ำติดอันดับโลก 1,098 มีลำน้ำห้วยทราย
ไหลผ่าน และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบึงโขงหลงกับตำบลโพธิ์หมากแข้ง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อยู่ห่างจาก
แม่น้ำโขงระยะทาง 17 กิโลเมตร   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศเป็นมรสุมทำให้มีฝนตกชุกในฤดูฝน ระหว่างปลาย
เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม มีฤดูหนาวช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 
22.01 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 134.01 มิลลิเมตร ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32.28 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้พื้นที่
ทำการเกษตรรองลงมาใช้สำหรับเป็นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการต่าง ๆ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นป่า เป็นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน และท่ีสาธารณประโยชน์ ประชาชน
ได้เข้าครอบครองนานเกิน 10 ปี ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้ 

1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ /พื้นที่สาธารณะ  มีพ้ืนที่ประมาณ  6,009  ไร่  ดังนี้ 
- มีลำห้วย    จำนวน  2 แห่ง 
- มีห้วย    จำนวน  6 แห่ง 
- มีหนองน้ำ    จำนวน  3 แห่ง 
- มีอ่างเก็บน้ำ    จำนวน  2 แห่ง 
- มีฝาย     จำวน  2 แห่ง 

2) ด้านการเมือง /การปกครอง /การบริหารงาน   
2.1 เขตการปกครอง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบึง   

โขงหลง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบึงโขงหลง จำนวน 7  ชุมชน และตำบลโพธิ์
หมากแข้ง จำนวน 5 ชุมชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง พื้นที่และประชาชนเป็นเขตความรับผิดชอบ 

2.2 การเลือกตั้ง การแสดงออกทางการเมืองท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลงแบ่งเขต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 16 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,687 คน มีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 2,332 คน มีบัตรดี 2,208  ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.68 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 23 ใบ คิดเป็นร้อยละ 
0.99  และมีบัตรเสีย 101 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.33  

2.3 การบริหารงาน รูปแบบการบริหารงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลงมีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน เป็นฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัต ิข้อมูล ณ ปัจจุบันของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง   วันที่ดำรงตำแหน่ง 
1. ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา  นายกเทศมนตรีฯ   28/03/2564  
2. นายคมกฤษ ภาษี  รองนายกเทศมนตรีฯ  01/06/2564 
3. นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ  01/06/2564 
4. นางปราณีย์ ฤาเดข  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 01/06/2564 
5. นายพิบูลย์ จันทร์โคตร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 01/06/2564 



ฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง   วันที่ดำรงตำแหน่ง 
1. นายสุดใจ แสงโพธิ์  ประธานสภาเทศบาล  28/03/2564 
2. นายน้อย ลอมไธสง  รองประธานสภาเทศบาล  28/03/2564 
3. นางอวยพร ทานาม  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
4. นายสมร แพงโคตร  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
5. นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
6. นายสุทน ไชยคำ  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
7. นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
8. นายพงศกร สิงห์สถิต  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
9. นายทรงพล เทพคันที  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
10. นายราชภูมิ ภูยี่หวา  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
11. นายวิลัย แสงโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
12. นางทองคำ แสงโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
13. นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์ เลขานุการสภาเทศบาล  28/03/2564 

2.4 อัตรากำลังเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บุคลากรฝ่ายประจำ ดังนี้ 

ลำดับ หน่วยงาน พนักงาน
เทศบาลสามัญ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ภารกิจ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

สำนักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการและสังคม 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

7 
2 
1 
2 
9 
2 
2 

3 
2 
2 
- 
- 
- 
2 

5 
4 
3 
4 
18 
1 
1 

8 
1 
6 
10 
2 
2 
1 

23 
9 
12 
16 
29 
5 
6 

 รวม 25 9 36 30 100 

2.5 อาคารสถานที่ และเครื่องใช้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน       2 หลัง 
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  จำนวน      3 หลัง 
3. อาคารเก็บวัสดุ – อุปกรณ ์   จำนวน      2 หลัง 
4. โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุทั่วไป  จำนวน      2 หลัง 
5. รถขนส่งเก็บขยะ    จำนวน       3   คัน 
6. รถยนต์ช่วยดับเพลิง    จำนวน      1 คัน 
7. รถยนต์ตรวจการ    จำนวน      1 คัน 
8. รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย    จำนวน      1 คัน 
10. รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 



3) ด้านประชากร   
3.1 ประชากรและชุมชน ปัจจุบันมีประชากรทั ้งสิ ้น 9,751 คน จำนวนครัวเรือน 3,378 

ครัวเรือน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 4,832 คน และประชากรหญิง จำนวน 4,919 คน ดังนี้ 
ตำบลบึงโขงหลง    ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านดอนกลาง  หมู่ 1  417 456 873 237 
บ้านโนนสว่าง  หมู่ 2  323 317 640 217 
บ้านสระแก้ว  หมู่ 9  312 293 605 207 
บ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ 11  501 488 989 593 
บ้านบึงโขงหลง  หมู่ 12  464 474 938 359 
บ้านสว่างพัฒนา  หมู่ 13  251 260 511 166 
บ้านทรายทอง  หมู่ 17  335 346 681 232 

รวมทั้งสิ้น   2,603 2,634 5,237 2,011 

ตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1  597 642 1,239 368 
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2  544 523 1,067 313 
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 3  358 355 713 220 
บ้านดงสว่าง  หมู่ 6  409 454 863 274 
บ้านหนองสิม  หมู่ 9  321 311 632 192 

รวมทั้งสิ้น   2,229 2,285 4,514 1,367 

 (ฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์  ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) 

4) สภาพสังคม ชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีลักษณะสังคมชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาญ้อ และภาษาถ่ิน นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นเดียวกับ
ประชาชนในภาคอีสานของจังหวัดอ่ืน ๆ มีงานประเพณีท่ีสำคัญ คือ การแข่งขันเรือยาว งานสงกรานต์ งานบุญบั้ง
ไฟ บุญมหาชาติ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญกฐินสามัคคี และลอยกระทง เป็นต้น   

4.1 ด้านการศึกษา สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีทั้งโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษาเอกชน ดังนี้ 

 

ลำดับที่ สถานศึกษา จำนวน 
(แห่ง) 

จำนวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 26 950 
2 โรงเรียนประถมศึกษา 3 32 1,133 
3 โรงเรียนอนุบาล  1 1 89 
4 โรงเรียนอนุบาลเอกชน 3 22 647 
5 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล 1 1 70 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 5 127 
7 ห้องสมุดประชาชน 1 1 - 



4.2 สาธารณสุข เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ สำหรับ
การบริการประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลอำเภอบึงโขงหลงขนาด 30 เตียง      จำนวน      1   แห่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    จำนวน     1   แห่ง 
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         จำนวน      2   แห่ง 

4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ มีศูนย์
ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอำเภอบึงโขงหลง โดยเทศบาลตำบลบึงโขงหลงบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบึงโขงหลง        
มีเจ้าหน้าที่และเครื่องใช้ ดังนี้ 

  1. จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)           5  คน 
  2. รถดับเพลิง    จำนวน  2 คัน 
  3. รถกระเช้า    จำนวน  1 คัน 
  4. รถกู้ภัย    จำนวน  1 คัน 

5. รถจักยานยนต์ตรวจการ  จำนวน  1 คัน 
6. รถยนต์ตรวจการ   จำนวน  1 คัน 

5) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 ด้านคมนาคม การคมนาคมในเขตเทศบาล มีถนน ค .ส.ล. เชื ่อมต่อระหว่างหมู ่บ้าน 

ประมาณร้อยละ 69 ของเส้นทางทั้งหมด ในเขตเทศบาลมีถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ จังหวัดอ่ืน ดังนี้ 
1. ทางหลวงแผ่นดินสายเซกา – เหล่าหลวง 
2. ทางหลวงชนบทสายโพธิ์หมากแข้ง – บัวโคก 
3. ทางหลวงชนบทสายบึงโขงหลง – บ้านต้อง 

5.2 การประปา ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีระบบประปา 2 ระบบ คือ การประปาส่วน
ภูมิภาค 1 แห่ง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 2,800 หลังคาเรือน น้ำประปาที่ผลิตได้ 1,200 ลบ.ม./วัน และระบบประปา
หมู่บ้าน 4 แห่ง มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 500 หลังคาเรือน น้ำประปาที่ผลิตได้ 310.60  ลบ.ม./วัน 

5.3 การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลงมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
และมีไฟส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาลเกือบทุกสายหลัก 

6) สภาพเศรษฐกิจ   
6.1 ด้านการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 80 อาชีพ

รองลงมาก็คือค้าขายและรับจ้างทั่วไป พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา ในส่วนพื้นที่ชุมชนจะมีอาคาร
บ้านเรือนประกอบธุรกิจการค้าขายปะปนกับอาคารที่พักอาศัย มีพื ้นที ่เกษตรกรรม ประมาณ 23,910  ไร่ 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 1,800 ครัวเรือน สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแยกได้ ดังนี้ 

 

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

 



6.2 การปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ มีผู้เลี้ยงจำนวน 38 ครัวเรือน คือ 
- กระบือ    จำนวน  20 ตัว 
- โค     จำนวน  216 ตัว 
- เป็ด     จำนวน  2,316 ตัว 
- ไก ่     จำนวน  5,591 ตัว 

6.3 การบริการ มีสถานให้บริการสำหรับประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
- ร้านอาหาร    จำนวน  26 แห่ง 
- ร้านค้า     จำนวน  101 แห่ง 
- ปั้มน้ำมัน    จำนวน  3 แห่ง 
- โรงสีข้าว    จำนวน  11 แห่ง 

6.4 การอุตสาหกรรม /การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลบึงโขงหลงไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเย็บผ้า กลุ่ม
จักสาน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

7) ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
7.1 การนับถือศาสนา เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีประชากร ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ

และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ มีวัด / ศาสนสถาน จำนวน 8 แห่ง  
7.2 ประเพณีและงานประจำปี เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เทศบาลตำบลบึงโขง

หลงได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และยังมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้
ยั่งยืนคู่ชุมชนสืบไป คือ 

  1. เดือนมกราคม  ขึ้นปีใหม่/ บุญข้าวจี่ 
      2. เดือนกุมภาพันธ์ บุญกองข้าว/ พิธีบวงสรวงศาลปู่ตา/ บุญประทาย 

ข้าวเปลือก/ ประเพณีนางเทียน/ บุญคูณลาน 
  3. เดือนมีนาคม  บุญมหาชาติ   
  4. เดือนเมษายน  สงกรานต์ 
  5. เดือนพฤษภาคม บุญบั้งไฟ 
  6. เดือนมิถุนายน  บุญเบิกบ้าน 
  7. เดือนกรกฎาคม เข้าพรรษา 
  8. เดือนสิงหาคม  ข้าวประดับดิน 
  9. เดือนกันยายน  ข้าวสาร์ท 
  10. เดือนตุลาคม  ออกพรรษา/ กฐิน 
  11. เดือนพฤศจิกายน แข่งเรือยาว/ ลอยกระทง 
  12. เดือนธันวาคม บุญประทายข้าวเปลือก 

7.3 ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาญ้อ และภาษาถ่ิน นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีกลุ่มทอ
ผ้า และกลุ่มจักสาน เช่นเดียวกับประชาชนในภาคอีสาน 

 
 
 



8) ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับประชาชนในพื้นท่ีมีแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง คือ 
- บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่คาบ

เกี่ยวกับเขตอำเภอเซกา ใช้ประโยชน์สำหรับการทำประมง ทำการเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

- หนองสิมเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กใช้สำหรับทำการเกษตรและบริโภคในครัวเรือน 
- ลำห้วยทรายเป็นลำห้วยขนาดเล็กกว้าง ประมาณ 10 เมตร ทอดยาวเป็นแนวเขตระหว่าง

ตำบลบึงโขงหลงและตำบลโพธิ์หมากแข้ง ความยาวของลำห้วยประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้น้ำ
ในการเกษตร และประมงในครัวเรือนและแหล่งน้ำอื่น ๆ เช่น หนองบัว หนองกุ้ง หนองแข้ 
ลำห้วยน้ำพ่น ลำห้วยคำ ลำห้วยกลอง ลำห้วยโปร่ง ลำห้วยหนองฮ้าง เป็นต้น 

9) ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนที่โดยประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,064 ไร่ มีพ้ืนที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลบึงงาม และพ้ืนที่
บางส่วนของอำเภอเซกา เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน 
พิจารณาโครงการเก็บน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง แล้วได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523  

- บึงโขงหลงประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อ พ.ศ. 2525 
- บึงโขงหลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ พืชน้ำ นกนานาชนิดมากกว่า 100 ชนิด  
- บึงโขงหลงได้ข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098 ของโลก 
- บึงโขงหลงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใช้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ  


