
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ สภาพทั่วไป ท่ีต้ังและขนาด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ เดิมคือสภาตำบลหนองขุ่นใหญ่ ซึ่งได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๓๘  และได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี  ๓๐ มกราคม  ๒๕๓๙  เล่ม ๑๑๓ ตอนท่ี ๙ ง ราชกิจจานุเบกษา   

ตำบลหนองขุ่นใหญ่  อำเภอหนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด  เดิมขึ้นอยู่กับตำบลกกโพธิ์  อำเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด   เมื่อวันท่ี  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๘  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโดย
ประกาศยกฐานะเป็นบ้านหนองพอกและได้แยกจากอำเภอโพนทอง  มาเป็นกิ่งอำเภอหนองพอก  และยังขึ้นอยู่กับ
ตำบลกกโพธิ์    หลังจากนั้นจึงได้แยกออกจากตำบลกกโพธิ์  และต้ังเป็นตำบลหนองขุ่นใหญ่ เริ่มแรกมีทั้งหมดส่ี
หมู่บ้าน  คือ บ้านหนองขุ่นหมู่ท่ี  ๑  บ้านหนองบก  หมู่ท่ี  ๒  บ้านกกตาลหมู่ท่ี  ๓  และบ้านดงบังหมู่ท่ี  ๔  และ
ปัจจุบันมีท้ังหมด ๑๓  หมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๖๕  หมู่ท่ี ๖   บ้านดงบัง  ตำบลหนองขุ่นใหญ่  
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อท่ี  ๕๕  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๔,๓๗๕ ไร่ ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอหนองพอก ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองพอก  การเดินทางใช้ถนนของทางหลวง 
สายเสลภูมิ-คำโพนสูง อยู่รอยต่อระหว่างอำเภอเสลภูมิ และอำเภอโพนทอง   มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและท้องถิ่นอื่นๆดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลพรสวรรค์  อำเภอเสลภูมิ  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง,เทศบาลตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก  
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
                     สามัคคี อำเภอโพนทอง 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
      ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ จะเป็นลักษณะสูงๆ ต่ำๆ        

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นลักษณะดินปนทรายมีคลองน้ำตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างช่องทางที่เนินสูง
และต่ำ ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยทำไร่ในท่ีเนินสูงและท่ีทำนาในท่ีราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แผนที่ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีพื้นท่ีโดยประมาณ   ๓๔,๓๗๕ ไร่  หรือ  ๕๕  ตารางกิโลเมตร   
 

 

 
 

 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ  
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้มีสภาพอากาศท่ัวไปคล้ายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยท่ัวๆ ไป อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี  ๓๕  องศาเซลเซียส  แบ่งฤดูกาลได้ ๓ ฤดู คือ 

- ฤดูร้อน     เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปล่ียน
ฤดูมรสุม หลังจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง 

- ฤดูฝน   เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ปกคลุม กับช่วงกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ เป็นระยะต่อจากนั้นจนถึงเดือนธันวาคมซึ่ง เป็นระยะแรกที่ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุม  

- ฤดูหนาว เริ ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม ถึงเดือนกลางเดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงท่ีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย 

 

ท่ีมา  :  เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 

สภาพดินเป็นลักษณะดินปนทรายมีคลองน้ำตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างช่องทางที่เนินสูงและต่ำ   
ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยทำไร่ในท่ีเนินสูงและท่ีทำนาในท่ีราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ จำนวนหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่  

มีท้ังหมด  ๑๓  หมู่บ้านดังนี้   
- พื้นท่ีท้ังหมดจำนวน  ๕๕  ตารางกิโลเมตร 
- ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  ๕๘๓  กิโลเมตร 
- ห่างจากท่ีว่าการอำเภอหนองพอกประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร 
- ห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ  ๗๓  กิโลเมตร 

 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชื่อผู้นำชุมชน 

ตำแหน่ง 
 

เบอร์โทรศัพท ์
ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 

๑ บ้านหนองขุ่น นายสุนิษา มีหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บา้น ๐๖๔-๓๒๓๙๘๑๓ 
๒ บ้านหนองบก นายประดิษ   โคตสิน ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๔-๓๙๐๙๘๗๒ 
๓ บ้านกกตาล นายวิจิตร  รัตนวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ๐๖๒-๑๐๔๗๖๒๐ 
๔ บ้านดงบัง นายวิชิต  วารีบุตร ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๘-๕๓๓๙๗๕๐ 
๕ บ้านห้วยนาคำ นายสมพงษ์  มะลิมาศ ผู้ใหญ่บา้น ๐๖๓-๙๖๒๔๗๓๔ 
๖ บ้านดงบัง นายอรุณ  สุรินทร์เลิศ ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๑-๓๑๑๕๐๙๓ 
๗ บ้านหนองขุ่น นายนวา พิมพ์รักษา ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๖-๘๖๔๓๔๐๙ 
๘ บ้านโพนงาม นายหนูพัฒน์ ภักดีโชติ ผู้ใหญ่บ้าน ๐๙๓-๔๕๓๕๓๑๓ 
๙ บ้านดงทรายงาม นายทวี  ไทนาทม ผู้ใหญ่บ้าน ๐๙๓-๓๗๘๘๘๐๕ 

๑๐ บ้านดงบังใหม ่ นายบุญศรี  แก้วคำลา ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๓-๓๔๐๒๘๕๐ 
๑๑ บ้านหนองน้ำกิน นายอนันท์ ประชาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๐-๗๐๓๔๘๑๓ 
๑๒ บ้านตาลเด่ียว นายนิคง  หนองขุ่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน ๐๘๒-๑๑๘๘๒๓๖ 
๑๓ บ้านทุ่งประเสริฐ นายทรงยศ ศรีเพ็ง กำนันตำบลหนองขุ่นใหญ ่ ๐๘๖-๒๔๐๖๕๕๑ 

 
 

2.2 การเลือกต้ัง  
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  

๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖,๓๗๙   คน  ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน ๔,๖๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๔ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ) ซึ่งผลการเลือกตั้งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
ลำดับท่ี ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง วันท่ีดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง 

๑ นางสาวอารยา สีกา นายกฯ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๒ นายจาตุรนต์ ลาดหนองขุ่น รองนายกฯ ๑๐/๑/๒๕๖๕ - ๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 

๓ นายจำรัส  ราชขวัญ รองนายกฯ ๑๐/๑/๒๕๖๕ - ๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 

๔ นายเด่น บุตรใส เลขานุการนายกฯ ๑๐/๑/๒๕๖๕ - ๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
 



 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ลำดับท่ี ช่ือ -สกุล ตำแหน่ง วันท่ีดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง 

๑ นายบันเทิง ไชยโส ประธานสภาฯ ๔/๑/๒๕๖๕-๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๒ นายสนั่น  เกื้อหนองขุ่น รองประธานสภาฯ ๔/๑/๒๕๖๕-๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๓ นายสิทธิโชติ แดงภักดี เลขานุการสภาฯ  ๔/๑/๒๕๖๕-๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๔ นายสากล  แสงศรี สมาชิกสภาฯ ม.๑ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๕ นายวิรุฒิ เช้ืออุ่น สมาชิกสภาฯ ม.๒ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๖ นายอุทัย  วันธิกุล สมาชิกสภาฯ ม.๓ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๗ นายประวัด วารีบุตร สมาชิกสภาฯ ม.๔ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๘ นายสุพิศ จันทร์พร้อม สมาชิกสภาฯ ม.๕ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๙ นางสาวภูไทย พิมพร์ักษา สมาชิกสภาฯ ม.๗ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 

๑๐ นายสุเทพ หนองหาร สมาชิกสภาฯ ม.๘ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๑๑ นายบุญทรง สมสุข สมาชิกสภาฯ ม.๙ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๑๒ นายประยงค์ หาระโคตร สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 
๑๓ นายเฉลิมชัย ก้อนกล่ิน สมาชิกสภาฯ ม.๑๓ ๒๘/๑๑/๒๕๖๔ -๒๗/๑๑/๒๕๖๘ 

 
ข้อมูลมาจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. 

https://ele.dla.go.th/public/orgInfo๐๑.do 
วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ele.dla.go.th/public/orgInfo01.do


 
 

๓.  ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของ

ทะเบียนราษฎร์ของอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ กรกฏาคม ๒๕๖๔) พบว่าตำบลหนองขุ่นใหญ่
มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น ๘,๓๐๓ คน จำแนกเป็นชาย จำนวน ๔,๑๗๔ คน หญิง จำนวน ๔,๑๒๙ คน และมี
จำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน ๒,๑๙๗ ครัวเรือน  

 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ หนองขุ่น ๑๓๒ ๒๔๒ ๒๗๓ ๕๑๕ 
๒ หนองบก ๒๓๔ ๔๘๓ ๔๗๐ ๙๕๓ 
๓ กกตาล ๑๖๘ ๒๗๖ ๒๙๘ ๕๗๔ 
๔ ดงบัง ๑๖๕ ๓๔๓ ๓๓๒ ๖๗๕ 
๕ ห้วยนาคำ ๒๐๘ ๔๑๔ ๓๙๗ ๘๑๑ 
๖ ดงบัง ๒๒๗ ๓๘๐ ๓๖๘ ๗๔๘ 
๗ หนองขุ่น ๒๖๕ ๕๓๙ ๕๖๗ ๑๑๐๖ 
๘ โพนงาม ๒๒๑ ๓๗๕ ๓๖๑ ๗๓๖ 
๙ ดงทรายงาม ๙๕ ๑๘๐ ๑๔๗ ๓๒๗ 

๑๐ ดงบังใหม่ ๑๒๒ ๒๓๗ ๒๔๐ ๔๗๗ 
๑๑ หนองน้ำกิน ๙๓ ๒๐๙ ๑๖๘ ๓๗๗ 
๑๒ ตาลเด่ียว ๑๓๑ ๒๑๗ ๒๑๘ ๔๓๕ 
๑๓ ทุ่งประเสริฐ ๑๓๖ ๒๗๙ ๒๙๐ ๕๖๙ 

รวม ๒,๑๙๗ ๔,๑๗๔ ๔,๑๒๙ ๘,๓๐๓ 
 

รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ประชากรชาย ๔,๑๖๓ ๔,๑๘๐ ๔,๑๘๑ ๔,๑๘๑ ๔,๑๗๙ 
ประชากรหญิง ๔,๐๘๖ ๔,๐๙๕ ๔,๐๘๗ ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ 
รวมประชากร ๘,๒๔๙ ๘,๒๗๕ ๘,๒๖๘ ๘,๒๘๑ ๘,๒๗๙ 

ครัวเรือน ๒,๑๒๐ ๒,๑๓๙ ๒,๑๕๖ ๒,๑๖๗ ๒,๑๕๔ 
 
*  ท่ีมา:  เว็บไชต์ระบบสถิติทางการทะเบียน
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓.๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑) การศึกษา 
  *โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  ๒  แห่ง 
  *โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสพฐ.   จำนวน  ๒  แห่ง 
  **โรงเรียนขยายโอกาสเอกชน   จำนวน  ๑  แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านดงบัง       สถานท่ีต้ัง  ณ  บ้านดงบัง  หมู่ท่ี  ๖ 
    ศพด.บ้านหนองขุ่น   สถานท่ีต้ัง  ณ  บ้านหนองขุ่น  หมู่ท่ี ๗ 

 

ลำดับท่ี ช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก 
จำนวนครู 

(คน) 
    จำนวนเด็กเล็ก 

(คน) 
 

หมายเหตุ 
รวม 

๑. ศพด.บ้านดงบัง               ๒ ๓๒ *ข้อมูล ณ ๑ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๒. ศพด.บ้านหนองขุน่ ๓ ๓๓ 

         
 

ลำดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
จำนวนครู 

(คน) 
    จำนวนเด็กเล็ก 

(คน) 
 

หมายเหตุ 
รวม 

๑. บ้านกกตาลดงบังวิทยา ๒๐ ๒๔๕ *ข้อมูล ณ ๑ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๒. หนองขุ่นวิทยาคาร ๑๕ ๑๐๕ 

 

ลำดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
จำนวนครู 

(คน) 
    จำนวนเด็กเล็ก 

(คน) 
 

หมายเหตุ 
รวม 

๑. บ้านโพนงามหนองน้ำกิน ๗ ๑๐๐ *ข้อมูล ณ ๑ 
กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๒. บ้านหนองบก ๖ ๗๗ 

 
  ท่ีมา :  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ข้อมูล ณ วันท่ี   ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

 
  

 ๔.๒) สาธารณสุข  และองค์กรด้านสุขภาพ/พลานามัย 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง   จำนวน  ๑  แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบา้นหนองขุ่น   จำนวน  ๑  แห่ง 
  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองขุ่นใหญ่    จำนวน   ๑   ชมรม 
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน     จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน 
 

๔.๓) อาชญากรรม/ความปลอดภัย 
       - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  สถานท่ีต้ัง ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 
       - หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหนองขุ่นใหญ่ สถานท่ีต้ัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

 



 
 

๔.๔) ยาเสพติด 
- พื้นที่ตำบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องยาเสพติด ส่วนใหญ่ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่ม

ผู้ใช้แรงงานภายในตำบล 
 

 ๔.๕) การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการสงเคราะห์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รวมจำนวน  ๑,๑๘๖   ราย 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   รวมจำนวน     ๒๑๖   ราย 
- ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมจำนวน      ๓      ราย           
 

ท่ีมา  :  กองสวัสดิการและสังคม ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๔ 
 
 ๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 
 ๕.๑)  การคมนาคมและขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๒๕๙ คำโพนสูง – เสลภูมิ 
และถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ บ้านดงบัง – บ้านท่าสีดา และถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖      
บ้านหนองขุน่ – บ้านวังใหญ่   

- ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีจำนวน  ๑๖  สาย  ขึน้ทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น จำนวน ๑๓  สาย 

- ถนนท่ีได้รับการถ่ายโอนจากทางหลวงท้องถิ่น  จำนวน  ๒  สายคือ ถนนสายบ้านดงบัง –      
นาสมบูรณ์ และถนนสายบ้านกกตาล – หนองบก 

 

๕.๒) การไฟฟา้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านไฟฟ้า 

  - มีครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า  จำนวน   ๒,๑๙๑   ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  - ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  ๓๘๐  จุด   ครอบคลุมถนนภายในตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

ท่ีมา  :  กองช่าง อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
 

๕.๓) การประปา 
 ประปาหมู่บ้านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่  มีจำนวน  ๖ 
หมู่บ้าน ได้แก่บ้านกกตาล หมู่ท่ี ๓, บ้านดงบัง หมู่ท่ี ๔, บ้านห้วยนาคำ หมู่ท่ี ๕, บ้านโพนงาม หมู่ท่ี ๘ , 
บ้านดงบังใหม่ หมู่ท่ี ๑๐ และบ้านตาลเด่ียว หมูท่ี่ ๑๒ 

- มีครัวเรือนท่ีใช้น้ำประปา     จำนวน     ๔๔๖  ครัวเรือน 
- ประปาหมู่บ้าน     จำนวน  ๔  จุด  มีครัวเรือนท่ีใช้น้ำ  ๓๕๕  ครัวเรือน 
- ปริมาณน้ำท่ีใช้    จำนวน  ๑๙๕.๙๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ท่ีมา  :  กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
 

๕.๔) โทรศพัท์ 
- มีการให้บริการท้ังโทรศัพท์ประจำท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายใต้การบริการของ บริษัท TOT และ ๓BB         
- มีการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS  DTAC 

และ TRUE. 



 
 

 

๕.๕)  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - ท่ีทำการไปรษณีย์  จำนวน      ๑   แห่ง ต้ังอยู่ในชุมชนหมู่ท่ี ๑๐ บ้านดงบังใหม่ 
 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑) การเกษตร  
ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีสำคัญสร้างรายได้หลักให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

เป็นอันดับหนึ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่  ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางด้านการกษตรกรรม 
ทำนา ทำไร่ สวนยางพารา  ทำนาข้าว  สวนปาล์ม  สวนผลไม้  อาชีพรับจ้างท่ัวไปร้อยละ ๑๕ ค้าขาย รับราชการ 
และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๕ 

๖.๒) การประมง  
ประชาชนในเขตตำบลหนองขุ่นใหญ่ ไม่ทำประมงอาชีพ การทำประมงในพื้นท่ีเป็นไปเพื่อการประกอบ

อาหารในครัวเรือน โดยมีลำห้วยในพื้นท่ี เป็นแหล่งหาอาหาร 
 ๖.๓) การปศุสัตว์ 
 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีการปศุสัตว์ที่สำคัญ คือการเล้ียงโค กระบือ และการเล้ียงสุกร เพื่อการค้าขายในการ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
 ๖.๔) หน่วยธุรกิจและบริการ 

ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีร้านขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ด ต้ังอยู่ตามหมู่บ้านจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน  
๔๖ แห่ง และมีปัม๊บริการน้ำมัน จำนวน    ๒    แห่ง ต้ังอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๖ บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ 
   

๖.๕) การท่องเที่ยว 
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีจุดเช็คอินท่ีสำคัญ ๆ คือ ต้ังอยู่ท่ี บ้านดงบัง หมู่ท่ี ๖ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ ซึ่งเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นิยมมารับประทานอาหาร กาแฟ และเป็นจุดพักผ่อนท่ีน่าสนใจแห่งใหม่
ของตำบลหนองขุ่นใหญ่  

 
๖.๖) อุตสาหกรรม 
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 
๖.๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  -กลุ่มอาชีพ  จำนวน   ๑๓   กลุ่ม 
  -กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน  ๑๓   กลุ่ม 
  -ธนาคารหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๓   กลุ่ม 
  -กองทุนหมู่บ้าน  จำนวน  ๑๓   กลุ่ม 
  -กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  จำนวน   ๑    กลุ่ม 
  -กลุ่มกองทุนวันละบาท จำนวน   ๑    กลุ่ม 
 ๖.๘) แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีตำบลหนองขุ่นใหญ่ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่อ้อย 
ทำนา ทำไร่มันสำประหลัง ยางพารา และประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างท่ัวไป 
   
 
 
 



 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑) การนับถือศาสนา 

ประชาชนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์ที ่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาหลายแห่ง ประกอบด้วย วัด ๙ แห่ง และสำนักสงฆ์ ๔ แห่ง  

๑. วัดศิริโพธิ์คำ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองขุ่น 
๒. วัดสะอาดสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองบก 
๓. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างมณีรัตน์ หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองบก 
๔. วัดศิริดงเจริญ หมู่ท่ี ๔ บ้านดงบัง 
๕. วัดป่าหนองแคนน้ำ อรัญญสันติธรรม  หมู่ท่ี ๔  บ้านดงบัง 
๖. วัดโพธิ์ศิริชัยมงคล หมู่ท่ี ๕  บ้านห้วยนาคำ 
๗. วัดป่าส่งเสริมสามัคคีธรรมดงบัง หมู่ท่ี ๖  
๘. วัดศิริวนาราม หมู่ท่ี ๘  บ้านโพนงาม 
๙. วัดสุวารุตาราม หมู่ท่ี ๙  บ้านดงทรายงาม 
๑๐. วัดศิริราษฏรสามัคคีธรรม  หมู่ท่ี ๑๑ บ้านหนองน้ำกิน 
๑๑. วัดตาลเด่ียว หมู่ท่ี ๑๒  บ้านตาลเด่ียว  
๑๒. สำนักสงฆ์วัดป่าพุทธสัจธรรม   หมู่ท่ี ๑๓ บ้านทุ่งประเสริฐ 

 

๗.๑) ประเพณีและงานประจำปี 
      พื้นท่ีตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีประเพณีและงานประจำปี ได้แก่  

- เดือนอ้าย (มกราคม)    งานวันขึ้นปีใหม่ เพื่อตอ้นรับส่ิงดี ๆ ในปีใหม่ท่ีจำเข้ามา 
- เดือนยี่ (กุมภาพันธ์)             บุญคูณลาน เป็นประเพณีความเช่ือในการบำรุงขวัญและเป็นสิริมงคลทาง 

เกษตรกรรม 
- เดือนสาม (มีนาคม)       บุญข้าวจี่ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ นำไปถวายพระพร้อม 

อาหารคาวหวาน 
- เดือนส่ี (เมษายน)         บุญผะเหวด เป็นประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ  
- เดือนห้า (พฤษภาคม)     บุญสงฆ์น้ำ ประเพณีสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระก่อเจดีย์ทราย 
- เดือนหก (มิถุนายน)       บุญบั้งไฟ ถือเป็นการทำบุญบูชาพระยาแถน(เทวดา) เพื่อขอให้ฝนตกต้อง  

                                    ตามฤดูกาล  
- เดือนเจ็ด (กรกฏาคม)     บุญเบิกบ้าน  
- เดือนแปด (สิงหาคม)      งานบุญเข้าพรรษา 
- เดือนเก้า (กันยายน)  บุญข้าวประดับดิน 
- เดือนสิบ (ตุลาคม)  บุญข้าวสาก 
- เดือนสิบเอ็ด (พฤศจิกายน)     บุญออกพรรษา 
- เดือนสิบสอง (ธันวาคม) บุญกฐิน ,งานลอยกระทง 

 
๗.๓)  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
         ภูมิปัญญาท้องถิน่ท่ีโดดเด่น คือ ประชาชนในเขตตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
วิธีการทำเครื่องจักสานไว้ใช้ในครั้วเรือน วิธีการทอเส่ือกกจากต้นกก การจักสานกระติบข้าว การเย็บผ้าด้วยมือ 
เป็นต้น 
  ภาษาถิ่น คือภาษาอีสานในการส่ือสาร และภาษาไทย เป็นภาษากลางใช้ในการติดต่อราชการ 
 



 
 

๗.๔) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่นของตำบลหนองขุ่นใหญ่ คือ กระเป๋าท่ีทำจากเส่ือท่ีทอจากต้นกก 
ตกแต่งให้มีความสวยงาม โดดเด่น และทันสมัย ของกลุ่มสตรีบ้านดงทรายงาม หมู่ท่ี ๙ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ใหญ่ 
นอกจากนี้ยังมีเส่ือกกท่ีมีลวดลายสวยงามของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในชุมชน รวมไปถึงผ้าทอลายขิต เครื่องจัก
สานท่ีทำด้วยไม้ไผ่ท่ีมีความปราณีต ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองท่ีสำคัญของตำบลหนองขุ่นใหญ่ 
 

  

๘.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๘.๑ แหล่งน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย  
๑) หนองแคนหนองหัวลิง  ต้ังอยูห่มู่ท่ี  ๔  บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ เนื้อที่ประมาณ  ๕,๐๐๐ 

ตร.ม ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๒) ลำห้วยน้อย ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒  บ้านหนองบก ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ตร.ม 

ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๓) หนองแคน ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๔  บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีเนื้อทีป่ระมาณ ๖,๐๐๐ ตร.ม 

ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๔) หนองตอ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๙  บ้านดงทรายงาม ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตร.ม 

ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๕) หนองคำคู ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๗  บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีเนื้อท่ีประมาณ ๗,๐๐๐ ตร.ม 

ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๖) อ่างห้วยแก้งยาว ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๑๒  บ้านตาลเด่ียว ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๐๐ 

ตร.ม ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๗) ลำห้วยใหญ่ตอนล่าง ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๗  บ้านหนองขุ่น  ตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีเนื้อท่ีประมาณ 

๓๐,๐๐๐ ตร.ม ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
๘) ลำห้วยใหญ่ตอนบน ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๖  บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประชาชนใช้ประโยชน์ใน

การเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
 

 ๘.๒ ป่าไม้ 
 พื้นท่ีตำบลหนองขุ่นใหญ่มีพื้นท่ีป่าโปร่งแสง ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าสาธารณะ ๗ แห่ง ได้แก่ 

๑. โนนโสกบากสาธารณะประโยชน์  มีเนื้อที่ ๑๕๖ ไร่  ๔๐  ตารางวา  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๓ บ้านกกตาล  
๒. หนองมะแซงสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๐ ตารางวา ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๓ บ้านกกตาล 
๓. โนนห้วยน้อยสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อท่ี ๑๖๗ ไร่ ๕๒ ตารางวา ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๒ บ้านหนองบก 
๔. ดอนเจ้าปู่สาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองบก 
๕. ป่าช้าบ้านหนองบก มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕๕ ตารางวา ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๒ บ้านหนองบก 
๖. ป่าช้าบ้านดงบังสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๗๑ ตารางวา ต้ังอยู่ท่ีหมู่ท่ี ๖ บ้านดงบัง 
๗. ป่าช้าบ้านกกตาลสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๑๓ ตารางวา ต้ังอยู่ท่ีบ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๙. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

ด้านการเมอืง การบริหาร โครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่ ได้แก ่
 

ฝ่ายผู้บริหาร 
๑.  นางสาวอารยา  สีกา  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่   
๒.  นายจาตุรนต์  ลาดหนองขุ่น ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ ่
๓.  นายจำรัส  ราชขวัญ  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่    
๔.  นายเด่น  บุตรใส   ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ 

 

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ จำนวน ๑๓ คน 

๑. นายบันเทิง  ไชยโส  ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
๒. นายสนั่น  เกื้อหนองขุ่น  ตำแหน่ง  รองประธานสภา อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
๓. นายสิทธิโชติ  แดงภักดี  ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
๔. นายสากล  แสงศรี  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๑ 
๕. นายวิรุฒ  เช้ืออุ่น  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมูท่ี่ ๒ 
๖. นายอุทัย  วันธิกุล  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๓ 
๗. นายประวัด  วารีบุตร  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุน่ใหญ่ หมู่ท่ี ๔ 
๘. นายสุพิศ  จันทร์พร้อม  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๕ 
๙. นางสาวภูไทย  พิมพ์รักษา  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๗ 
๑๐.นายสุเทพ  หนองหาร  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๘ 
๑๑. นายบุญทรง  สมสุข  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๙ 
๑๒. นายประยงค์  หาระโคตร  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ท่ี ๑๐ 
๑๓. นายเฉลิมชัย  ก้อนกล่ิน  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุน่ใหญ่ หมูท่ี่ ๑๓ 

 
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองขุน่ใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและได้กำหนดส่วนราชการเพื่อ
รองรับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  
ดังนี้ 

❖ สำนักงานปลัด 
❖ กองคลัง 
❖ กองช่าง 
❖ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
❖ กองสวัสดิการและสังคม 

 

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๕   คน 
❖ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   -   คน 
❖ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑   คน 
❖ หัวหน้าสำนักปลัด    ๑   คน 
❖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๑   คน 



 
 

❖ นักทรัพยากรบคุคล    -  คน 
❖ นิติกร      ๑ คน 
❖ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๑ คน 
❖ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ    ๑ คน 
❖ เจ้าพนักงานธุรการ    ๑   คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    ๑   คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ   -  คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร    ๑   คน 
❖ นักการภารโรง     ๑   คน 
❖ คนงานท่ัวไป     ๑ คน 
❖ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   ๑   คน 
❖ พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์   ๑   คน 
❖ พนักงานดับเพลิง     ๒ คน 
❖ พนักงานขับรถกู้ชีพ    ๑ คน 

ตำแหน่งในกองคลัง     ๗   คน 
❖ ผู้อำนวยการกองคลัง    ๑  คน 
❖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   - คน 
❖ เจ้าพนักงานพัสดุ     -   คน 
❖ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ๑   คน 
❖ เจ้าหน้าท่ีการเงินการบัญชี   ๑   คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการคลัง    ๑   คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินการบัญชี   ๑ คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   -   คน 
❖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    ๑ คน 
❖ คนงานท่ัวไป     ๑   คน 

ตำแหน่งในกองช่าง     ๗   คน 
❖ ผู้อำนวยการกองช่าง    - คน 
❖ นายช่างโยธา     -   คน 
❖ นายช่างไฟฟ้า     ๑   คน 
❖ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     ๑   คน 
❖ ผู้ช่วยชา่งสำรวจ     ๑ คน 
❖ พนักงานผลิตน้ำประปา    ๑   คน 
❖ คนงานท่ัวไป     ๓ คน 

ตำแหน่งในกองการศึกษา    ๙   คน 
❖ ผู้อำนวยการกองศึกษา    ๑ คน 
❖ นักวิชาการศึกษา     ๑   คน 
❖ เจ้าพนักงานธุรการ    ๑   คน 
❖ ครูผู้ดูแลเด็ก     ๔  คน 
❖ ผู้ดูแลเด็ก     ๒   คน 

 



 
 

ตำแหน่งในกองสวัสดิการและสังคม   ๒   คน 
❖ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ   ๑ คน 
❖ นักพัฒนาชุมชน     ๑   คน 

 
 ด้านการศึกษา 
 

ประเภท 

การศกึษา 

รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานส่วนตำบล - - - - ๒ ๖ ๒ ๒ ๑๒ 
ข้าราชการครู - - - - - ๕ - ๑ ๖ 
ลูกจ้างประจำ - - - - - - - ๑ ๑ 
พนักงานจ้าง - - ๙ ๖ ๓ ๔   ๒๒ 

รวม - - ๙ ๖ ๓ ๑๕ ๒ ๔ ๔๑ 
 

ท่ีมา  :  อบต.หนองขุ่นใหญ่ (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 

 



 
 

สำนักปลัด                 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.     

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                       
ผู้อำนวยการกองการศึกษา                    

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

 

กองสวัสดิการและสังคม           
ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการ                 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดบัต้น) 

กองคลงั                      
ผู้อำนวยการกองคลัง             

(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) 

กองช่าง                      
ผู้อำนวยการกองช่าง         

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

โครงสร้างการบริหารงานและภาระหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุน่ใหญ่ 
 

     นายก อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
เลขานุการนายก 

                                                                                                      
                                                                      รองนายก อบต.หนองขุ่นใหญ ่                        รองนายก อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
 

 
                                                                                                        ปลัด อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
                                                                                                   นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง   

 
      
     รองปลัด อบต.หนองขุ่นใหญ่ 
   นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น 
 
 

    
 
 
 

-งานบริหารทั่วไป   -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน          -งานบริหารทั่วไป       -งานบริหารทั่วไป   -งานก่อสร้าง 
-งานนโยบายและแผน  -งานสังคมสงเคราะห ์  -งานส่งเสริมการศึกษาและกิจการโรงเรียน  -งานการเงินและบัญชี        -งานสำรวจออกแบบควบคุม

อาคาร 
-งานออกแบบและควบคุม  -งานกฎหมายและคดี  -งานศาสนาและวัฒนธรรม          -งานจัดเก็บรายได้   -งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     -งานกีฬาและนันทนาการ              -งานทะเบียนทรัพย์สิน              -งานวิศวกรรมและผังเมือง 
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     -งานนิเทศก์การศึกษา 
-งานการเจ้าหน้าท่ี 


