
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

 

 

 

 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อ
ใหญ่ ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาต าบล เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต าบลบ่อใหญ่เป็นต าบลหนึ่งในสิบห้าต าบลของอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       ต าบลท่าสองคอน  อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก ติด       ต าบลแก่งเลิงจาน  อ าเภอเมืองมหาสารคาม    
  ทิศใต้  ติด       ต าบลหนองโก      อ าเภอบรบือ    
  ทิศตะวันตก ติด ต าบลบรบือ         อ าเภอบรบือ 
 

โดยต าบลบ่อใหญ่  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบรบือมาทางทิศเหนือระยะทาง 12 กิโลเมตร  ต าบลบ่อใหญ่  
มีพ้ืนที่ประมาณ  55.37 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 34,606.30 ไร่  ต าบลบ่อใหญ่มีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน 18 
หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
         แผนที่...

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
14 บ่อใหญ่ 
15 หนองหว้า 
16 หนองทุ่ม 
17 ดงเค็ง 
18 ดงเค็ง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ่อใหญ่ 
2 บ่อใหญ่ 
3 บ่อใหญ่ 
4 หนองหญ้าปล้อง 
5 บ่อใหญ่ 
6 ดงเค็ง 
7 ดงเค็ง 
8 โนนทอง 
9 หนองหว้า 

10 เก่าใหม่ 
11 โนนสะอาด 
12 หนองทุ่ม 
13 เก่าใหม่ 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 



แผนที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม 

                                     ทศิเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ ่
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
 

  1.  ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
  2.  นายค ามี อามาตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
  3.  นายประสพ แสนค าภา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

4.  นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
   

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาเอก 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก... 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
1.  นายสมพร  ไมตรีแพน           สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  1 
2.  นางอัมพร  ลามพัฒน์           สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  1 
3.  นายประพันธ์  จิตบรรจง         สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  2 
4.  นางบังอร  นามพัฒน์           สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  2 
5.  นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที ่ 3 
6.  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  4 
7.  นายพนมเทียน  ด าหรื่อ  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  4 
8.  นายพลรัตน์  วงละคร    สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  5 
9.  นายมนตรี  มะราชลี  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  5 
10. นางพิลัยพร  จันทะคาม    สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  6 
11. นายประมวล  โยราช  สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  6 
12. นายตาล  พลจ่า            สมาชิกสภา  อบต.บอ่ใหญ่ หมู่ที่  7 
13. นายเดือน  ยังศรี          สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  7 
14. นายผดุง  พลศรีราช             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  8 
15. นายอร่าม  กางเกต ุ            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  8 
16. นายส าราญ  จันโท             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  9 
17. นายค ามวล  ศรีแก้ว        สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  9 
18. นายวีระ  บาไสย์             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  10 
19. นายสุเวช  แก่นภักด ี            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  10 
20. นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  11 
21. นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  11 
22. นายพินิจ  จ านงศรี             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  12 
23. นายบุญเรือง  ศรีกุลคร สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  12 
24. นางล าไย  ธุระท า            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  13 
25. นายค าพันธ์  ขานวงศ์    สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  13 
26. นางสงบ  ชากัน             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  14 
27. นางสุรัตน์  จิตบรรจง             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  14 
28. นายเรียน  จ านงศรี             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  15 
29. นางอโนทัย  วงแสน            สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  15 
30. นายทองพูล  นามบุดดี   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  16 
31. นายไพบูลย์  วงพิเดช             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  16 
32. นายไกรวิเชียร  ลาฝอย   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  17 
33. นายสมศรี  ศรีภักดี             สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  17 
34. นางสุใบ  โคตรประทุม   สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  18 
35. นายชื่นชัย  อ่อนลี              สมาชิกสภา  อบต.บ่อใหญ่ หมู่ที่  18 

 
 

              
โครงสร้าง... 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  หัวหน้าส านักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นิติกร   
(6)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(๗)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-ลูกจ้างประจ า 
    (1)  นักการ 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  
    (2)  ผู้ชว่ย จนท.วิเคราะห์ฯ  
    (3)  พนักงานขับรถยนต์   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป จ านวน  3 ต าแหน่ง 
    (2) พนักงานดับเพลิง จ านวน  2 ต าแหน่ง   

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(4)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(5)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

-ลูกจ้างประจ า 
   (1)  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง 
(2)  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง     
(3)  นายช่างโยธา 
(4)  นายช่างไฟฟ้า  
(5)  เจ้าพนักงานธุรการ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   (3)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป   

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(1)  เจ้าพนักงานธุรการ   -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

   (1)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 -  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  
   (2)  คนงานประจ ารถขยะ จ านวน  6 ต าแหน่ง 
   (3)  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  2 ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

พนักงาน... 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
5.  กองการศึกษา 

(1) นักวิชาการศึกษา 
(2) เจ้าพนักงานธุรการ     

 (๓)  ครู  จ านวน  4  ต าแหน่ง 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  ต าแหน่ง 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  3  ต าแหน่ง 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1)  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(2)  นักพัฒนาชุมชน 
(3)  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
รวม จ านวน  27  คน จ านวน  36  คน 

  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  5  กอง 
ทั้งหมด  6  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  27  คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 คน  พนักงานจ้าง  
จ านวน  34  คน  รวมทั้งสิ้น  63 คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้
ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 

  -งานงบ... 
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-  งานงบประมาณ 
  -  งานข้อบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  หน่วยตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
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   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ  และจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.    
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

  -งานทะเบียน... 
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-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  กองช่าง   

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง 
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

1.๕  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

การส่งเสริมสวัสด์ิภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น 
และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการ... 
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  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  
ด้านการคลังท้องถิ่น 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จะไดเ้สนอรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี ้

1.  สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ 

การเงิน ดังนี ้
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  42,748,228.21 บาท 
       1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  8,026,260  บาท 
       1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  19,591,126.17  บาท 
       1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบกิจ่าย  จ านวน 0 โครงการ   

รวม 0.00 บาท 
       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน 12 โครงการ   

รวม  206,953.00  บาท 
            1.2  เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
  (1.) รายรับจริง  จ านวน  55,621,491.01 บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร    จ านวน       266,938.81  บาท 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               จ านวน       445,424.20  บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน                         จ านวน         58,892.00  บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          จ านวน                  0.00  บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         จ านวน         12,695.00  บาท 
     หมวดรายได้จากทุน                                           จ านวน                  0.00  บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร                                              จ านวน   19,790,671.00 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน   35,046,870.00 บาท 
(2). เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  339,046.86  บาท 
(3.) รายจ่ายจริง  จ านวน  44,002,686.04  บาท 
     งบกลาง 
     งบบุคลากร     จ านวน   15,086,529.92 บาท 
     งบด าเนินงาน     จ านวน   13,170,193.00 บาท 
     งบลงทุน         จ านวน     7,478,963.12 บาท 

งบรายจ่าย... 
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     งบรายจ่ายอื่น     จ านวน                   0.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน     จ านวน     2,584,000.00 บาท 
(4.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ จ านวน  542,010.10  บาท 
(5.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน  3,111,225.00  บาท 
(6.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 
(7.) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน  0.00  บาท 

 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   เช่น  การ
ประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีสภาพทั่วไปของ
พ้ืนทีเ่ป็นลูกคลื่นลอนตื้น และเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 150-200 เมตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อใหญ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
และมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลบ่อใหญ่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว      

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  13  แห่ง   แหล่งน้ า
ทั้ง 13 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ด าเนินการขุดลอก
แหล่งน้ าและก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  5 แห่ง  สระน้ า  5 แห่ง 
    หนองน้ า 8 แห่ง  บ่อน้ าตื้น 210 แห่ง 
    อ่างเก็บน้ า - แห่ง  บ่อบาดาล          24 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  คลองชลประทาน         ๒ แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง  ฝาย           1 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  ระบบประปาหมู่บ้าน      - แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน   

2.ด้านการเมือง... 
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 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๑๘ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายนิพนธ์  มะราชลี          ก านันต าบลบ่อใหญ่ 
หมู่ที่  2  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายอธิป    วงละคร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายถาวร    ผิวแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านหนองหญ้าปล้อง ผู้ปกครอง  นายค าจันทร์  ค าเสน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายสุรเกียรติ  สุทธิรารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านดงเค็ง  ผู้ปกครอง  นายอุทัย     ศรีภักดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  ๗  บ้านดงเค็ง  ผู้ปกครอง  นายมนตรี   จันละคร  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโนนทอง  ผู้ปกครอง  นายวิชัย     ศรีบญุเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านหนองหว้า  ผู้ปกครอง  นายสุบรรณ  ทองนุช  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านเก่าใหม่  ผู้ปกครอง  นายศรทอง   นามบุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง  นายส าลี      พลจ่า  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12  บ้านหนองทุ่ม  ผู้ปกครอง  นายนิมิตร      พรมศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านเก่าใหม่  ผู้ปกครอง  นายบุญทอง  จูมโฮม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ปกครอง  นายประดิษฐ์  บุดสีสวย ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  15  บ้านหนองหว้า ผู้ปกครอง  นายจ ารัส      บญุสวน  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  16  บ้านหนองทุ่ม   ผู้ปกครอง  นายทวีศิลป์  หาจันสี        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  17  บ้านดงเค็ง            ผู้ปกครอง  นางจิตติมา   หงษา        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  18  บ้านดงเค็ง            ผู้ปกครอง  นางอ๋ิว   เกณฑ์การ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2.2 การเลือกตั้ง   
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 18 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน ๑ คน มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 36 คน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  

 
 
 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
ประชากรทั้งสิ้นจ านวน 12,667 คน แยกเป็นชาย 6,324 คน หญิง 6,343 คน จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด ๔,๓๘๙ ครัวเรือน 
 

หมู่ที่... 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

๓.  ประชากร 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม(คน) หลังคาเรือน 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ่อใหญ่ 440 431 871 318 
2 บ่อใหญ่ 414 431 845 264 
3 บ่อใหญ่ 524 503 1,027 403 
4 หนองหญ้าปล้อง 400 384 784 317 
5 บ่อใหญ่ 391 420 811 224 
6 ดงเค็ง 276 271 547 235 
7 ดงเค็ง 197 206 403 175 
8 โนนทอง 431 429 860 318 
9 หนองหว้า 358 361 719 265 

10 เก่าใหม่ 510 459 969 329 
11 โนนสะอาด 202 217 419 156 
12 หนองทุ่ม 418 418 836 272 
13 เก่าใหม่ 303 302 605 179 
14 บ่อใหญ่ 255 251 506 149 
15 หนองหว้า 355 367 722 210 
16 หนองทุ่ม 235 224 459 169 
17 ดงเค็ง 370 403 773 257 
18 ดงเค็ง 245 266 511 149 

รวม 6,324 6,343 12,667 4,389 
 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบรบือ  ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖2 
 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 819 794 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 4,524 4,399 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,117 976 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 6,460 6,169 ทั้งสิ้น  12,629 คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบลปี พ.ศ. 25๖๒ 
สภาพทางสังคม...
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  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  ๕  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่  34 45 79 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  34 37 71 

รวม 68 82 150 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อใหญ่ 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน     2 คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน     4  คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง 
-  มีครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน     2 คน    
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน     2 คน 

 
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 79 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 173 
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 186 
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 114 
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 140 

 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

4.2สาธารณสุข... 

4.  สภาพทางสังคม 
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4.2  สาธารณสุข     
               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๒  แห่ง คือ  
   -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อใหญ่  ตั้งอยู่บ้านบ่อใหญ่  หมู่ที่  3 

 -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อใหญ่  ตั้งอยู่บ้านเปลือย ต าบลหนองโก  
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  18  แห่ง  หมู่ที่  1 – 18 

    อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่
มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผล
เสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร

อ าเภอบรบือได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่
มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
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            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจาก
ขนส่งมหาสารคามผ่านต าบลบ่อใหญ่ ปลายทางคือในตัวเมืองอ าเภอบรบือ  

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
ต าบลบ่อใหญ่มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ คือ 

      - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.23  เป็นถนนเส้นอ าเภอบรบือ  
            - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2010 เป็นถนนสายทางบ้านบ่อใหญ่-บ้านหนองโก ต.หนองโก 

  - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 20๒0 เป็นถนนสายทางบ้านดงเค็ง-บ้านโคกล่าม ต.บรบือ 
  - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 20๒๙ เป็นถนนสายทางบ้านบ่อใหญ่-บ้านเก่าใหม่ ต.บ่อใหญ่ 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายมหาสารคาม – อ าเภอบรบือ 
   
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีกิจการประปา แต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมี
ปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้แก้ไขปัญหาโดย
การใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปี
ต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป       
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจ า
อ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์   

 -มีหอกระจาย...  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 18 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ  

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท    จ านวน  3 แห่ง 
      6.5  การท่องเที่ยว 

  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่   
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามนั    1     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  1 แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  50 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      1 แห่ง 

องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ใน

ต าบลบ่อใหญ่ ดังนี้  
 

ตาราง... 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลบ่อใหญ่ 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่ม ทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 10  
2. กลุ่ม ตัดเย็บชุดคลุมท้อง หมู่ที่ 4 10  
3. กลุ่ม หม่อนไหม หมู่ที่ 8 20  
4. กลุ่ม ปลูกผัก หมู่ที่ 3 10  
5. กลุ่ม ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 11 15  

 
6.8 แรงงาน 

  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงานร้อยละ  
๘๐  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลบ่อใหญ่  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  11  แห่ง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดโพธิ์ศรีบ้านบ่อใหญ่    บ่อใหญ่ 1 
2 วัดหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง 4 
3 วัดหนองทุ่ม-โนนสะอาด หนองทุ่ม 12 
4 วัดบ้านดงเค็ง ดงเค็ง 7 
5 วัดป่าฉัพพันรังสี บ่อใหญ่ 14 
6 วัดบ้านโนนทอง โนนทอง 8 
7 วัดบ้านหนองหว้า หนองหว้า 9 
8 วัดป่าบ้านหนองหว้า หนองหว้า 15 
9 วัดบ้านเก่าใหม่ เก่าใหม่ 10 

10 ส านักสงฆ์ดอนปู่ตา หนองหญ้าปล้อง 4 
11 ส านักสงฆ์ดงเค็ง ดงเค็ง 17 
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8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์ สักการะศาลปู่ตาประจ าต าบล ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประมาณเดือน มิถุนายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญพู่ดภาษาอิสาน ภาษาไทย  

8.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  - 
 
 
 

9.๑ น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าบาดาลใต้ดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  

9.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีป่าไม้  
9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ไม่มีภูเขา 
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน
เป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ 
ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

************************************ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 


