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สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

1. ท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง โครงสรางพื้นฐาน 
1.1 ประวัติความเปนมาของตําบลบานบึง 

ตําบลบานบึง เดิมเปนหมูบานหมูที่ 8 ของตําบลสวนผึ้ง อําเภอจอมบึง แตเนื่องจากมีพ้ืนที่กวางขวาง
มากในป 2515 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  จึงไดประกาศแยกพื้นท่ีออกจากตําบลสวนผึ้ง  เปน
ตําบลบานบึง  แบงการปกครองออกเปน  5 หมูบาน  ไดแก หมูท่ี 1 บานบึง,  หมูท่ี 2 บานคา,  หมูที่ 3 บาน
หนองพันจันทร  หมูที่ 4บานโปงกระทิงบน  และหมูที่ 5 บานโปงกระทิงลาง   และตอมาภายหลัง หมูที่ 2 
บานคา  และหมูที่ 3 บานหนองพันจันทรไดจัดข้ึนเปนตําบลอีก 2 ตําบล  ปจจุบันตําบลบานบึงแบงการ
ปกครองออกเปน 14 หมูบาน  ซึ่งปจจุบันนี้ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และหมูท่ี 2  เปนสถานที่ตั้งที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง 

1.2 ท่ีตั้งขนาดพื้นท่ีอาณาเขตและการปกครอง  
ท่ีตั้ง ตําบลบานบึงเปนตําบลหนึ่งในจํานวน  3 ตําบล  ของอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ที่ตั้งของ

ตําบลอยูทางทิศใต ของอําเภอบานคา และทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี โดยอยูระหวางเสนรุงที่ 99 
องศา 27 ลิปดาตะวันออก  33.3 ฟลิปดาตะวันออก  และระหวางเสนแวงท่ี  13 องศา  20 ลิปดาเหนือ  
24.1 ฟลิปดาเหนือมีความสูงจากระดับน้ําทะเล  235.00  เมตร  มีเนื้อที่ท้ังหมด 553 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  345,625  ไร  การเดินทางหางจากที่วาการอําเภอบานคา โดยทางรถยนตประมาณ 12 กิโลเมตร 
หางจากจังหวัดราชบุรี  โดยทางรถยนตประมาณ 79 กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลบานคา ตําบลหนองพันจันทร และตําบลตะนาวศร ี  

 อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต ติดตอกับ  อําเภอหนองหญาปลอง  จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  สาธารณรัฐสังคมเมียนมาร (สหภาพพมา) 

1.3 ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของตําบลบานบึง พ้ืนท่ีเปนที่ราบสูงลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกและทิศ

ตะวันออกลงมาเปนท่ีราบบริเวณตอนกลางของตาํบล  โดยแบงออกเปนดังนี้ 
ท่ีราบ ไดแก บริเวณพ้ืนที่ หมูที่ 2,7,12 และหมูที่ 1,3,8 บางสวน 
ท่ีราบสูง ไดแก บริเวณพ้ืนที่ หมูที่ 9,10 
พ้ืนท่ีปาและภูเขา         ไดแก บริเวณพ้ืนที่ หมูที่ 4,5,6,11,13,14 และหมูที่ 1,3,8 บางสวน 

  



2 
 

แผนท่ีโดยสังเขป 
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1.4 การปกครอง ตําบลบานแบงการปกครองออกเปน  14 หมูบาน ดังนี้  (ขอมูล พ.ศ.2562) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน กํานัน / ผูใหญบาน สมาชิก อบต.บานบึง หมายเหตุ 

1 บานโปงกระทิงบน นายชูศิลป  ชีชวง นายดิเรก  รุนนุช  
   นายบุญเรือน  ตาละคํา  

2 บานโปงกระทิงลาง นายไฉน  พลับอิน -  
   -  

3 บานรองเจริญ นายเรไร  ขําเจรญิ นายสันติ  แยมกลัด  
   น.ส.เบญจมาศ  บุญสอง  

4 บานพุน้ํารอน นางสาววรีพร  คําขวัญ นายมงคล  สายทารี  
   นายชัยพร  แตงพลกรัง  

5 บานพุบอนบน นายสมบุญ  แสงพุฒิ -  
   -  

6 บานหวยสวนพลู นายมิตร  เหนียวแกว นายยวง  เหนียวแกว ประธานสภาฯ. 
   นายสมบัติ  สุรัสวดี  

7 บานพุตะเคียน นายสมิทธิ  พยาเครือ นางวรรณา  พยาเครือ  
   นายถวิล  ปาลลา  

8 บานหวยน้ําใส    นายบุญเลิศ  ยมดวง นายสุวิชาติ  หอมอุดม  
   นายชุมพล  สังขสูตร  

9 บานดงคา นายศุภโชติ  บุญยงค นายชุมพล  เจริญธนวรกุล  
   นายชัยวัฒน  ดิษเหมาะ  

10 บานหวยมะกรูด นายธีรพงษ  เงอเขียว นายสมบัติ  เตอสุภาพ  
   นายศุภชัย  เจริญสวัสดิ์  

11 บานพุบอนลาง    นายนัฐยุทธ  รมโพรีย   นายสมปอง  สังขจําปา  
  (กํานันตําบลบานบึง) นางสุรินทร  ภักดี  

12 บานโปงกระทิงกลาง นางสาวดาวรุง  ภูเกิด นายอภิชิต จูสวัสดิ์ รองประธานสภา. 
   -  

13 บานพุหิน นายประเสรฐิ  กาญจนาภิวัฒน นายไพฑูรย  สุโขประสพชัย  
   นางนิรมล   ไผทอง  

14 บานพุบอนกลาง นายสินธพ  บุตรดีเคน 
 

-  
-  
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พื้นที่อยูอาศัย  จํานวนพ้ืนที่แตละหมูบาน ภายในตําบลบานบึง แยกดังนี้ 

หมูที่ ชื่อหมูบาน พื้นท่ีหมูบาน (ไร) 
พ้ืนท่ีทําการเกษตร   

(ไร) หมายเหตุ 

1 บานโปงกระทิงบน 34,382 973  

2 บานโปงกระทิงลาง 10,312 1,884  

3 บานรองเจรญิ 27,813 1,771  

4 บานพุน้ํารอน 119,375 3,328  

5 บานพุบอนบน 6,600 2,021  

6 บานหวยสวนพลู 29,055 1,455  

7 บานพุตะเคยีน 4,776 2,689  

8 บานหวยน้ําใส 6,562 2,943  

9 บานดงคา 6,918 945  

10 บานหวยมะกรูด 5,950 986  

11 บานพุบอนลาง 8,525 3,214  

12 บานโปงกระทิงกลาง 11,500 2,526  

13 บานพุหิน 64,500 1,304  

14 บานพุบอนกลาง 9,357 4,022  

     

 
 

รวม 
 

345,625 
 

30,061  

 

 

1.5 ผูนําของชุมชนและหมูบาน ผูนําที่เปนทางการ 
  - กํานัน    จํานวน     1  คน 
  - ผูใหญบาน   จํานวน   13  คน 
   - สมาชิก อบต.   จํานวน    21 คน 
  - แพทยประจําตําบล  จํานวน     1  คน 
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1.6 ประชากรและครัวเรือน ตําบลบานบึงแบงแยกประชากรออกเปน ดังน้ี 
   - ประชากร  จํานวนประชากรทั้งหมด  จํานวน  9,552  คน แยกเปนแยกตามสถานภาพการอยู

อาศัย(เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบาน)    ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564 
  จํานวนผูอาศัย  9,552 คน 
  จํานวนครัวเรือน  3,479 หลัง 

 ชาย  4,915  คน หญิง  4,637  คน 

เด็ก     (ทารก - 6 ป) จํานวน    350  คน  เด็ก     (ทารก - 6 ป) จํานวน    355  คน 
เด็กโต  (7 - 12 ป)  จํานวน    396  คน  เด็กโต  (7 - 12 ป)  จํานวน    321  คน 
วัยรุน   (13 - 17 ป) จํานวน    348  คน  วัยรุน   (13 - 17 ป) จํานวน    347  คน 
ผูใหญ  (18 - 60 ป) จํานวน  3,101 คน  ผูใหญ  (18 - 60 ป) จํานวน  2,857 คน 
คนชรา (60 ปข้ึนไป) จํานวน    720  คน  คนชรา (60 ปขึ้นไป) จํานวน    757  คน 

(2)  ครัวเรือน  จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด  จํานวน  3,479  ครัวเรือน แยกเปน 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน 
ประชากร 

รวม 
จํานวน

ครัวเรอืน 
ครัวเรือน 
เกษตรกร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 บานโปงกระทิงบน 434 398 832 319 79  

2 บานโปงกระทิงลาง 410 437 847 324 65  

3 บานรองเจริญ 486 423 909 336 78  

4 บานพุน้ํารอน 336 342 678 344 83  

5 บานพุบอนบน 268 238 506 228 131  

6 บานหวยสวนพลู 340 335 675 243 135  

7 บานพุตะเคียน 340 286 626 238 170  

8 บานหวยน้ําใส 495 463 958 284 139  

9 บานดงคา 263 266 529 178 168  

10 บานหวยมะกรูด 268 249 517 161 82  

11 บานพุบอนลาง 374 347 721 236 208  

12 บานโปงกระทิงกลาง 346 338 684 219 190  

13 บานพุหิน 362 343 705 241 198  

14 บานพุบอนกลาง 193 172 365 128 70  

 รวม 4,915 4,637 9,552 3,479 1,796  

 
 

**** ขอมูลตามทะเบียนราษฎร  ณ มิถุนายน 2564 
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1.7 สถาบันและองคกรทางสังคม 
สถาบันเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตร 
1) กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด    กลุม 4  โปงกระทิงบน     มีสมาชิกจํานวน 79  คน 
2) กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด    กลุม 5  โปงกระทิงลาง    มีสมาชิกจํานวน 50  คน 
3) กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด    กลุม 6  รองเจริญ  มีสมาชิกจํานวน 70  คน 
4) กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรด    กลุม 7  พุบอน             มีสมาชิกจํานวน 124  คน 
5) กลุมแมบานเกษตรกรรองเจริญพัฒนา หมูที่ 3,8  มีสมาชิกจํานวน 19  คน 
6) กลุมผูเลี้ยงหมอนไหม หมูท่ี 3,8 มีสมาชิกจํานวน  23  คน  จัดตั้งเม่ือ 3 มีนาคม 2546  

1.8 สถาบันและองคกรอื่นๆ 
1) กลุมสหกรณการเกษตร 
2) กลุมลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
3) กลุมสตรีอาสาพัฒนา 
4) กลุมเยาวชน 
5) กลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน 

1.9 สถานศกึษา  มีโรงเรียนสงักัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 6 แหง ดังนี้ 
1) โรงเรียนบานโปงกระทิงบน  หมูที่ 1  เปดสอนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนตน 
2) โรงเรียนบานโปงกระทิงลาง  หมูที่ 2  เปดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 
3) โรงเรียนบานรองเจริญ   หมูที่ 3  เปดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 
4) โรงเรียนโรตารี่บานพุน้ํารอน  หมูที่ 4  เปดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 
5) โรงเรียนบานพุบอนบน    หมูที่ 5  เปดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 
6) โรงเรียนน้ําตกบานหวยสวนพลู  หมูที่ 6  เปดสอนระดับประถมศึกษา                                                                                                                

 ศูนยพฒันาเด็กเล็ก จํานวน    3  แหง  ดังนี้ 
1) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานโปงกระทิงบน หมูที่ 1   ตําบลบานบึง 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานโปงกระทิงลาง หมูที่ 2   ตําบลบานบึง 

3) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหวยสวนพลู หมูที่ 6   ตําบลบานบึง 

 1.10 สถาบันทางศาสนา   มีวัดและสํานักสงฆในพุทธศาสนา ดังนี้ 
1) วัดปาโปงกระทิงบน    หมูที่ 1   ตําบลบานบึง 
2) สํานักสงฆบางกะมา    หมูที่ 1   ตําบลบานบึง 
3) วัดมหาโชค    หมูที่ 2   ตําบลบานบึง 
4) วัดเจริญธรรมนิมิต    หมูที่ 3   ตําบลบานบึง 
5) สํานักสงฆพุน้ํารอน     หมูที่ 4   ตําบลบานบึง 
6) สํานักสงฆบานหวยสวนพลู    หมูที่ 6   ตําบลบานบึง 
7) วัดปาพุชะเอม (บานดงคา)    หมูที่ 9   ตําบลบานบึง 
8) วัดปาพุบอน     หมูที่ 11 ตําบลบานบึง 
9) สํานักสงฆพุศิลามงคล (พุหิน)  หมูที่ 13 ตําบลบานบึง 
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1.11 วัฒนธรรมและภาษา 

 วัฒนธรรม เนื่องจากตําบลบานบึงเปนสังคมที่ประกอบขึ้นมาจากคนหลายกลุม วัฒนธรรม - 
ประเพณีจึงแตกตางกันออกไปบาง คอื 
  - วัฒนธรรมประเพณีแบบของไทยภาคกลาง  ไดแก  ประเพณีการแตงงาน การทําศพ การข้ึน
บานใหม การบวช ประเพณีสงกรานต ประเพณีขึ้นปใหม และงานบุญตาง ๆ 
  - วัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหร่ียง การแตงกาย ผูชายนุงผาโจงกระเบน สวมเส้ือขาวแขน
ยาวเด็กผูหญิงสวมเสื้อสีขาวตัวเดียว ถาอายุเกิน 15 ป จะนุงผาถุงท่ีเปนผาฝายปกลาย สวมเสื้อคลุมยาวเลยเขา 
อาจเปนสีดําหรือสีน้ําเงินปกลูกปดหลากสี นิยมเคร่ืองประดับที่ทําดวยเงิน 

- ประเพณีกินขาวหอ ทํากันเปนประจําทุกป ในเดือน 9 ซึ่งไมกําหนดวันตายตัว ซึ่งแลวแตจะ
กําหนดนัดหมายในแตละป  
  - ประเพณียองสาวและการแตงงาน ปจจุบันไดผสมกลมกลืนกับประเพณีการแตงงานทางภาค
กลางจึงไมมีใหเห็นเดนชัด 
 ภาษา ภาษาทองถ่ิน ไดแกภาษาไทย ลาว มอญ พมา และกะเหร่ียง 

1.12 การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลบานคา หมูท่ี 3 ตําบลบานบึง มีแพทย จํานวน 6 คน พยาบาล จํานวน 20 คน 

เจาหนาที่ พนักงาน ลูกจาง จํานวน 50 คน 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโปงบน หมูที่ 1 ตําบลบานบึง มีเจาหนาที่ประจํา
สถานี จํานวน 3 คน รับผิดชอบงานดานสาธารณสขุ หมูท่ี 1,5,9,10,12,14 ตําบลบานบึง  
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโปงลาง หมูที่ 7 ตําบลบานบึง มีเจาหนาที่ประจําสถานี
จํานวน 3 คน รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข หมูที่ 2,3,7,8,11 ตําบลบานบึง 
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพุน้ํารอน หมูท่ี 4 ตําบลบานบึง มีเจาหนาที่ประจํา
สถานจํีานวน 3 คน รบัผิดชอบงานดานสาธารณสุข หมูที่ 4,13  ตําบลบานบึง 
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสวนพลู หมูที่ 6 ตําบลบานบึง มีเจาหนาที่
สุขภาพชุมชน จํานวน 2 คน รับผิดชอบงานในพ้ืนที่ หมูที่ 6  ตําบลบานบึง 

- คลีนิคมาลาเรีย หมูที่ 2 ตําบลบานบึง เปนหนวยยอยของสวนมาลาเรีย ท่ี 3 บานชัฏปาหวาย 
บริการราษฎรในดานการเจาะเลือด หาเชื้อมาลาเรียและการรักษาเบื้องตนแกผูไดรบัเชื้อมาลาเรีย 

1.13 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
  - ท่ีพักตํารวจสายตรวจ หมูที่ 2 ตําบลบานบึง มีตํารวจชั้นประทวนปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 5 นาย 

- ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองพลพัฒนาท่ี 1 หมูท่ี 11 ตําบลบานบึง มีทหารประจํา จํานวน 8 นาย 
- หนวยงานอ่ืน ไดแก สํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปา หนวยพิทักษปา หนวยปองกันและรักษา

ปาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ ซึ่งกระจายอยูทั่วไปบริเวณเขตชุมชนและปา 

1.14 ดานเศรษฐกิจ 
 โรงงานอุตสาหกรรม 
 - เหมืองแรเฟลสปาร  จํานวน    9   เหมือง 
 - โรงซอมเครื่องยนต  จํานวน    7   แหง 

    - โรงซอมรถจักรยานยนต  จํานวน    10 แหง 
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การพาณิชยกรรม 
ตําบลบานบึง เปนแหลงผลิตในภาคเกษตรกรรมท่ีสําคัญมีการกูยืมเงินเพื่อลงทุนในภาค

การเกษตร แตปจจุบันไมมีธนาคารพาณิชยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในตําบล 
สินคานําเขา เปนสินคาสําเร็จรูปหรือไมสามารถผลิตเองได เปนสินคาจําเปนในการครองชีพและ

สินคาทุนสําหรับการผลิตทางการเกษตร เชน เครื่องอุปโภค - บริโภค ยารักษาโรค น้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 
วัสดุกอสราง ปุยเคมี สารเคมเีพื่อการเกษตร 

สินคาสงออก  สวนใหญเปนวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก แรเฟลสปาร ออย
โรงงาน สับปะรดโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมยูคาลิปตัส และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ 

ตลาดนัด เปนตลาดซื้อ - ขายแลกเปลี่ยนสนิคาอุปโภค-บริโภค และสินคาดานการเกษตร ไดแก
ตลาดนัดโปงกระทิงลาง ทุกวันพุธเชาและทุกวันเย็น ตลาดนัดโปงกระทิงบน ทุกวันเสารเชา และตลาดนัดโปง
กระทิงกลาง ทุกวันอาทิตยเชา 

รานคาพาณิชย มีจํานวน 126 ราน จําหนายสินคาอุปโภค-บริโภค ในการดาํรงชีวิต ตั้งกระจาย
อยูตามหมูบานตาง ๆ ทุกหมูบาน 

    ระบบการตลาดสินคาการเกษตรท่ีสําคัญ                                                                     
การตลาดของสินคาการเกษตร จะแตกตางกันออกไปตามชนิดของพืช ที่สําคัญ ไดแก

สับปะรด การขายสงสบัปะรดใหกับโรงงานอุตสาหกรรม เปนระบบโควตาของพอคาคนกลางโควตาของหนวย
สาธิตสหกรณโปงกระทิง และโควตาของสหพันธชาวไรสับปะรดราชบุรี นอกจากนี้มีเกษตรกรบางรายผลิตเพ่ือ
ขายใหพอคาจรซึ่งเปนสับปะรดกินสุกเพื่อนําไปขายตอแกผูบริโภค 

 มันสําปะหลัง ผลผลิตสวนใหญเกษตรกรขายใหกับพอคาคนกลางในทองถ่ินและพอคาใน
ทองถ่ินจะรวบรวมขนสงไปยังโรงงานอุตสาหกรรม 

 ออยโรงงาน ผลผลิตทั้งหมดจะสงเขาโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลในเขตอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี และอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยผานหัวหนาโควตาทุกราย 

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรสวนใหญขายใหกับพอคาคนกลางแตมีบางสวนขายสงใหกับ
โรงงานและเพื่อการเลี้ยงสัตว 

 ไมยูคาลิปตัส เกษตรกรสามารถขายใหกับโรงงานโดยไมตองผานหัวหนาโควตา และมีพอคา
จรที่รับซื้อไมสงเขาโรงงานดวย เกษตรกรบางรายไมมีรถบรรทุกเปนของตนเองจึงตองขายใหพอคาคนกลางเพื่อ
นําไปขายตอยังโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผักและผลไม เกษตรกรขายใหกับพอคาจรและนําไปขายที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุร ีบางสวน

บริโภคในครวัเรือน 

1.15 ปญหาดานภาคการเกษตรท่ีสําคัญ 
1) ปญหาการผลิต 

 - ปญหาดานภัยแลง สงผลใหพ้ืนท่ีทางการเกษตรแหงแลง น้ําที่จะนํามาใชเพ่ือการเกษตรมี
ไมเพียงพอกับความตองการ 
 - ผลผลิตทางการเกษตรไมสามารถควบคุมใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรมได 
 - คุณภาพพืชผลทางการเกษตรไมไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด 
 - การนําสารเคมีเขามาใชในภาคการผลิตมากจนเกินไป จึงสงผลใหพื้นที่ทางการเกษตร
เสื่อมสภาพ 
 - มุงเนนการปลูกพืชเชิงเดยีวของเกษตรกร สงผลใหไมสามารถตอบสนองกับความตองการ
ของตลาดที่มีความหลากหลายได 
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 - ผูผลิตรายใหญมีอํานาจการกําหนดโควตา และราคาพืชผลทางการเกษตร ผูผลิตรายยอย
ไมสามารถเขาแขงขันดานราคาในตลาดได 
 - การขาดแรงงานที่มีคณุภาพ และผูชํานาญเฉพาะทางการเกษตร 

1.16 การบริการพ้ืนฐาน 
  1) การคมนาคม 

     การเดินทาง การติดตอภายในอําเภออ่ืนๆ และจังหวัดราชบุรี เดินทางโดยรถโดยสาร
ประจําทางสายราชบุรี - โปงกระทิง ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร โดยใชทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3087 จาก
อําเภอเมืองผานอําเภอจอมบึง ถึงบานชัฏปาหวาย และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3313 จากบานชัฏปาหวาย
ถึงบานโปงกระทิงบน ระยะทาง 31 กิโลเมตร ซึ่งบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3206 ซึ่งสามารถ
เดินทางไปอําเภอปากทอได  โดยไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ระยะทาง 56 กิโลเมตร 
  2) การโทรคมนาคม 

    มีสถานที่บริการสัญญาณ wifi สําหรับประชาชน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
และมหีอกระจายขาวประจําหมูบานท้ัง 14 หมูบาน  

3) การไฟฟา 
      การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีหนวยบริการผูใชไฟฟา อยูที่หมูที่ 1 ตําบลบานคา อําเภอบานคา 
เปนหนวยงานยอยของหนวยบริการไฟฟาหลักอําเภอจอมบึง การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจายกระแสไฟฟาใหแก
ราษฎรภายในตําบลบานบึงแตยังไมท่ัวทกุครัวเรือน 

1.17 แหลงนํ้าธรรมชาติ 
1. ลําหวยทาเคย เปนลําหวยที่ไหลจากเทือกเขาเขตจังหวัดเพชรบุรี ไหลจากทิศใตสูเหนือไหลผานหมูที่ 

4 บานพุน้ํารอน หมูท่ี 13 บานพุหิน หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู หมูที่ 3 บานรองเจริญ และหมูที่ 8 บานหวยน้ําใส  
แลวไหลผานตําบลบานคาลงสูแมน้ําภาชีที่หมูที่  2 ตําบลทาเคย อําเภอบานบึง จังหวัดราชบุรี 

2. ลําหวยโปงกระทิง ไหลผานหมูที่ 1 บานโปงกระทิงบน หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด หมูท่ี 12 บานโปง
กระทิงกลาง และหมูที่ 2 บานโปงกระทิงลาง แลวไหลลงสูอางเก็บน้ําพุตะเคียน หมู 7 

3. ลําหวยพุบอน ไหลผานหมูที่ 5 บานพุบอนบน หมูท่ี 14 บานพุบอนกลาง และหมูที่ 11 บานพุบอนลาง 
4. ลําหวยพุตะเคียน ไหลผานหมูที่ 7 บานพุตะเคียน แลวไหลผานลงสู หมูที่ 11 บานลําพระใต ตําบลบานคา 
5. ลําหวยพุลูกไก ไหลผานหมูท่ี 9 บานดงคา และหมูท่ี 1 บานโปงกระทิงบน 
6. ลําหวยพุหิน ไหลผานหมูที่ 13 บานพุหิน 

1.18 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูฝน ฝนเร่ิมตกประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม  และเนื่องจากตําบลบานบึงไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตมีเทือกเขาตะนาวศรีก้ันอยู จึงทําใหไดรับลมมรสุมจากมหาสมุทร
อินเดียไมเต็มที่ จึงมีปริมาณน้ําฝนทิ้งชวงในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม แตจะมีฝนตกชุกในเดือน 
กันยายน – ตุลาคม ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ย 136.18  ม.ม./ป 

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม - มกราคม จะมีอากาศเย็นถึงคอนขางหนาวในบริเวณใกล
เทือกเขา อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 - 26 องศาเซลเซียส 

ฤดูแลงและฤดูฝน เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ซึ่งเปนเดือนที่มีอุณหภูมิสูงท่ีสุด 

1.19 ภัยธรรมชาติ 
ฝนแลง ชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
น้ําทวม เกิดขึ้นเปนบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณลําหวยเน่ืองจากน้ําไหลหลาก ซึ่งน้ําจะทวมใน

ระยะเวลาสั้น ๆ 
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1.20 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
ตําบลบานบึงมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 553 ตารางกิโลเมตร หรือ จํานวน 345,625 ไร สวนใหญจะเปน

พื้นท่ีปา ซึ่งเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาแมนํ้าภาชี และพ้ืนที่ท่ีการเกษตรกรเขาไปบุกรุกทําการเกษตรนั้น เปนเขต
พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ สวนพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ จํานวน 60,220 ไร 

พื้นที่ทําไร  ในตําบลบานบึงมีท้ังหมด  จํานวน  27,000  ไร   
 พ้ืนที่ทําไรที่เกษตรกรเปนเจาของ       จํานวน  22,400  ไร 
 พ้ืนที่ทําไรที่เกษตรกรตองเชา            จํานวน    4,600  ไร 
 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดมากเปนอันดับหนึ่ง จํานวน  20,800  ไร   
 พ้ืนที่ทําสวนทั้งหมด   จํานวน    3,450  ไร 
 พ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด   จํานวน    2,750  ไร 
 พ้ืนที่ปาฝงซายแมน้ําภาชี จํานวน  977,250 ไร หรือ 1,563.60 ตารางกิโลเมตร 

1.21 ขอมูลแหลงน้ํา 

 (1) ลําหวย 

      - ลําหวยทาเคย เปนลําหวยท่ีไหลจากเทือกเขาเขตจังหวัดเพชรบุรี ไหลจากทิศใตสูเหนือไหลผานหมู

ที่ 4 บานพุน้ํารอน หมูที่ 13 บานพุหิน หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู หมูที่ 3 บานรองเจริญ และหมูท่ี 8 บานหวยน้ํา

ใส แลวไหลผานตําบลบานคาลงสูแมน้ําภาชี หมูที่ 2 ตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง 

       - ลําหวยโปงกระทิง ไหลผานหมูที่ 1 บานโปงกระทิงบน หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด หมูที่ 12        

บานโปงกระทิงกลาง และหมูที่ 2 บานโปงกระทิงลาง แลวไหลสูอางเก็บนํ้าพุตะเคียน หมูท่ี 7 บานพุตะเคียน 

       - ลําหวยพุบอน ไหลผานหมูที่ 5 บานพุบอนบน หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง และหมูท่ี 11 บานพุบอนลาง 

        - ลําหวยพุตะเคยีน ไหลผานหมูที่ 7 บานพุตะเคียน แลวไหลผานลงสูหมูที่ 11 บานลําพระใต ตําบลบานคา 

       - ลําหวยพุลูกไก ไหลผานหมูที่ 9 บานดงคา และหมูที่ 1 บานโปงกระทิงบน 

 - ลําหวยพุหิน ไหลผานหมูที่ 13 บานพุหิน  
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(2) อางเก็บน้ําขนาดกลาง 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หมูที่ สถานท่ีตั้ง 
ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.) 
หมายเหตุ 

1 อางเก็บน้ําโปงกระทิงบน 1 บานโปงกระทิงบน 0.50  

2 อางเก็บน้ําหวยทาเคย                    
( หลัง รพ. บานคา ) 

3 บานรองเจริญ 0.30  

3 อางเก็บน้ํารองเจริญ                      
( ซอยมาลาเรยี ) 

3 บานรองเจริญ 0.23  

4 อางเก็บน้ําหวยทาเคย 4 บานพุน้ํารอน 13.8 โครงการพระราชดําริ 

5 อางเก็บน้ําพุน้ํารอน 4 บานพุน้ํารอน 0.30  

6 อางเก็บน้ําดงยาง 4 บานพุน้ํารอน 2.90  

7 อางเก็บน้ําพุตะเคียน 7 บานพุตะเคียน 0.23  

8 อางเก็บน้ําหวยน้ําใส 8 บานหวยน้ําใส 0.51  

9 อางเก็บน้ําหวยมะกรดู 10 บานหวยมะกรูด 0.23  

10 อางเก็บน้ําโปงกระทิงกลาง 12 บานโปงกระทิงกลาง 0.80  
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(3) ฝาย 

ลําดับที ่ ช่ือโครงการ หมูที ่ สถานที่ต้ัง 
ปทีก่อสราง 

(พ.ศ.) 
ขนาด    

กวาง (ม.) 
ขนาด      
สูง (ม.) 

1 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 1 บานโปงกระทิงบน 2538 18 1.5 

2 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 2 บานโปงกระทิงลาง 2537 18 1.5 

3 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 2 บานโปงกระทิงลาง 2537 18 1.5 

4 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 2 บานโปงกระทิงลาง 2542 18 1.5 

5 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 2 บานโปงกระทิงลาง 2544 17 1.5 

6 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 5 บานพุบอนบน 2536 18 1.5 

7 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 5 บานพุบอนบน 2536 18 1.5 

8 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 5 บานพุบอนบน 2536 18 1.5 

9 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 5 บานพุบอนบน 2537 18 1.5 

10 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 5 บานพุบอนบน 2537 18 1.5 

11 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 7 บานพุตะเคียน 2544 17 1.5 

12 ฝายชะลอนํ้า ชนิดรถขามได 8 บานหวยนํ้าใส 2555 4 3.0 

13 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 10 บานหวยมะกรูด 2537 18 1.5 

14 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 10 บานหวยมะกรูด 2539 18 1.5 

15 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 10 บานหวยมะกรูด 2539 18 1.5 

16 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 11 บานพุบอนลาง 2537 18 1.5 

17 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 11 บานพุบอนลาง 2535 20 1.5 

18 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 11 บานพุบอนลาง 2536 18 1.5 

19 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 11 บานพุบอนลาง 2536 20 2.0 

20 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 12 บานโปงกระทิงกลาง 2542 18 2.0 

21 ฝาย คสล. แบบ มข. 2527 12 บานโปงกระทิงกลาง 2545 17 1.5 
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(4) สระเก็บน้ํา 

ลําดับท่ี ชื่อสระเก็บนํ้า หมูท่ี สถานท่ีต้ัง 
ความจุ           

(ลาน ลบ.ม.) 
หมายเหตุ 

1 สระเก็บน้ําบานโปงกระทิงลาง 2 บานโปงกระทิงลาง 20,000  

2 สระเก็บน้ําบานทุงกระจ้ี 2 บานโปงกระทิงลาง 32,000  

3 สระเก็บน้ําบานกลาง 2 บานโปงกระทิงลาง 37,618  

4 สระเก็บน้ําสํานักสงฆเจริญธรรมนิมิตร 3 บานรองเจริญ 20,000  

5 สระเก็บน้ําปาฝงซายแมนํ้าภาชี 3 บานรองเจริญ -  

6 สระเก็บน้ํารองเจริญ ซอย 4 3 บานรองเจริญ -  

7 สระเก็บน้ําบานทาเคย 4 บานพุน้ํารอน 20,000  

8 สระเก็บน้ําพุนํ้ารอน 4 บานพุน้ํารอน 42,175  

9 สระเก็บน้ําบานดอนมะกอก 6 บานหวยสวนพลู 43,500  

10 สระเก็บน้ําบานนางนิภา แดงสะอาด 6 บานหวยสวนพลู 8,500  

11 สระเก็บน้ําปาฝงซายแมนํ้าภาชี 6 บานหวยสวนพลู -  

12 สระเก็บน้ําบานพุตะเคียน 7 บานพุตะเคียน 62,500  

13 สระเก็บน้ําสาริกา 7 บานพุตะเคียน 20,000  

14 สระเก็บน้ําบานหวยน้ําใส 8 บานหวยน้ําใส 22,000  

15 ฝายน้ําลนทาเคยพรอมระบบสงน้ํา 8 บานหวยน้ําใส 308,000  

16 สระเก็บน้ําบานหวยน้ําใส 8 บานหวยน้ําใส 36,489  

17 สระเก็บน้ําบานดงคา 9 บานดงคา 20,000  

18 สระเก็บน้ําหวยมะกรูด 10 บานหวยมะกรูด -  

19 สระเก็บน้ําบานพุบอนลาง 11 บานพุบอนลาง -  

20 สระเก็บน้ํา (สปก.) จํานวน 49 ลูก 1-12 ตําบลบานบึง 1,260  
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(5) ภาชนะเก็บน้ํา 

ลําดับที่ ชื่อหมูบาน หมูที่ 
ฝ.5 

(แหง) 
ฝ.30 
(แหง) 

ฝ.33 
(แหง) 

ฝ.99 
(แหง) 

ถัง 20 
ลบ.ม.
(แหง) 

โอง 
1,800 
ลิตร 

หมายเหตุ 

1 บานโปงกระทิงบน 1 5 1 2 - - 25  

2 บานโปงกระทิงลาง 2 - - 2 1 1 25  

3 บานรองเจริญ 3 - 1 2 1 1 25  

4 บานพุน้ํารอน 4 10 - 1 2 1 25  

5 บานพุบอนบน 5 - - 1 1 - 25  

6 บานหวยสวนพลู 6 - - - 1 2 25  

7 บานพุตะเคยีน 7 - - 2 1 1 25  

8 บานหวยน้ําใส 8 20 - 3 1 1 25  

9 บานดงคา 9 - - 1 2 - 25  

10 บานหวยมะกรูด 10 - - 1 2 1 25  

11 บานพุบอนลาง 11 - - - 1 1 25  

12 บานโปงกระทิงกลาง 12 - - 1 1 - 25  

13 บานพุหิน 13 10 - - - - 25  

14 บานพุบอนกลาง 14 - - - - - -  
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(6) ประปาชนบท 

ลําดับที่ ช่ือโครงการ หมูที่ ปที่กอสราง (พ.ศ.) หมายเหตุ 

1 ประปาบานโปงกระทิงบน 1 2538  

2 ประปาบานโปงกระทิงลาง 2 2538 ยกเลิกการใช 

3 ประปาบานรองเจรญิ (หลังเขา) 3 2543  

4 ประปาบานโปงกระทิงลาง (ขางอนามัย) 7 2540  

5 ประปาบานพุตะเคียน 7 2540  

6 ประปาบานพุตะเคียน 7 2544  

7 ประปาบานหวยน้ําใส 8 2544  

8 ประปาบานพุบอนลาง 11 2544  

9 ประปาบานโปงใหญ 11 2545  

10 ประปาบานโปงกระทิงกลาง 12 2541  

11 ประปาบานโปงกระทิงกลาง 12 2543  
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(7) บอบาดาล 

ลําดับที่ ชื่อบอบาดาล หมูที่ 
จํานวน 
(แหง) 

หนวยงานที่เจาะ หมายเหตุ 

1 บานโปงกระทิงบน 1 - -  

2 บานโปงกระทิงลาง 2 7 รพช,กรมทรัพย,สปก,โยธา,กรมอนามัย  

3 บานรองเจริญ 3 3 สปก,กรมทรัพย  

4 บานพุน้ํารอน 4 4 รพช,กรมอนามัย  

5 บานพุบอนบน 5 5 โยธา,กรมทรัพย,กรมอนามัย  

6 บานหวยสวนพลู 6 4 กรมทรัพย  

7 บานพุตะเคยีน 7 2 กรมทรัพย  

8 บานหวยน้ําใส 8 1 รพช  

9 บานดงคา 9 3 กรมทรัพย,รพช,โยธา  

10 บานหวยมะกรูด 10 1 โยธา  

11 บานพุบอนลาง 11 2 กรมอนามัย  

12 บานโปงกระทิงกลาง 12 2 รพช  

13 บานพุหิน 13 - -  

14 บานพุบอนกลาง 14 1 กรมทรพัย  

 

  



17 
 

(8) บอน้ําตื้น 

ลําดับที่ ชื่อบอน้ําตื้น หมูที่ 
จํานวน 
(แหง) 

หนวยงาน หมายเหตุ 

1 บานโปงกระทิงลาง 2 7 ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

2 บานรองเจริญ 3 3 ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

3 บานหวยสวนพลู 6 2 ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

4 บานพุตะเคียน 7 2 ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

5 บานหวยน้ําใส 8 2 ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

6 บานดงคา 9 4 ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

7 บานหวยมะกรดู 10 4 ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
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2. กระบวนการบริหารงานบุคคล 
  จํานวนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง (พ.ศ. 2564 - 2565)   ขอมูล  ณ  กันยายน 2564 
บุคลากรสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 19 คน 

พนักงานสวนตําบล จํานวน  9  คน  
พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  6  คน 
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  1  คน 
จางเหมาบรกิาร จํานวน  3  คน 

 - นางสาวนิภาพร  แปงหอม ตําแหนง นักบริหารงานทองถ่ินระดับบริหารงานทองถ่ิน 
(รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล) วุฒิการศึกษา ปรญิญาโท 

 - นางสาวปรชัญา  อินหนองตาสาม ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไประดับอํานวยการทองถิ่น  
  (หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล) วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 - นางสาวนันทณัฏฐ  วัฒนะแยม  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 - นางสาวฤทัยรัตน  เกื้อกูลสกุลกิจ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  วุฒิการศกึษา ปริญญาโท 
 - นางสาวฑิตยา  แกมแกว   ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - จาเอกธีระ  ดอนพรหมมะ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเบาสาธารณภัยชํานาญงาน 
  วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี 
            - นายจาตุรงค  บํารุงสขุ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี 
 - นางสาวศศิธร  ชูสุวรรณ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวนฤมล เกิดเดชา  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 - นายสมคิด  นิยมรัตน ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาววรรณศิา  เมฆปน   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี 
 - นางสาวชนากานต  ไผทอง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  วุฒิการศึกษา ปวส. 
 - นายธันยบูรณ ตันเวตยานนท ตําแหนง ผูชวยนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวนุสรา  จุยสาย ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวปทมา  เทศทับทิม ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี 
 - นางสาวกัณฑิมา  ลาวัด ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป วุฒกิารศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - นางสาวกชกร  มั่นกสิกรรม ตําแหนง จางเหมาบริการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นายวัฒนา  สาคร ตําแหนง จางเหมาบริการ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - นายสุพจน  เกตุมณี ตําแหนง จางเหมาบรกิาร วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

บุคลากรกองคลังองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน 
พนักงานสวนตําบล จํานวน  2  คน 
ลูกจางประจํา จํานวน  2  คน 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  คน 
พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน  1  คน 
จางเหมาบรกิาร จํานวน  2  คน 

 - นางสาวเกษร   แผวงาม ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 - นางสาวชนมพิชา  เตชรัตน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
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 - นางสาวขนิษฐ  นพรัตน ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 - นางสาวพัศวีร  สุรัสวดี ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวทาริกา  ตุมเล็ก ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวกนกพร  ชิณวงษเกตุ ตําแหนง จางเหมาบรกิาร  วุฒิการศึกษา มัธยมศกึษาตอนปลาย 
 - นางสาวณัฐพร  กัญญาบุตร ตําแหนง จางเหมาบริการ  วุฒิการศึกษา ปวช. 

บุคลากรกองชางองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน 
พนักงานสวนตําบล จํานวน  3  คน 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  คน 
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  1  คน 
จางเหมาบรกิาร จํานวน  3  คน 

 - นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย ตําแหนง นักบริหารงานชางระดับอํานวยการทองถิ่น  
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นายยุทธนา  สมบัติเจริญ ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นายสุชาติ  นวนนาง ตําแหนง นายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นายปณณฑัต  รนุนุช ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
 - นายสายชล  ซิวพานิช ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - นายจิรายุ  บุญเลิศ ตําแหนง จางเหมาบรกิาร วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี 
 - นายใกลรุง  รุนนุช ตําแหนง จางเหมาบริการ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - นายกมล  บรรหาร ตําแหนง จางเหมาบริการ วุฒิการศึกษา ปวช. 
 

 บุคลากรกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน 
พนักงานสวนตําบล จํานวน  1  คน 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  3  คน 
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  4  คน 
จางเหมาบรกิาร จํานวน  2  คน 

 - นายเจริญ  เต็งทอง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี 
 - นายภานุพงศ  ศรีสอาด ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นายอภิชาติ  แซอ้ือ           ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวศศิญากรณ  จันเจริญ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเดก็ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวสาวิตรี  ตนประเสริฐ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวฐาปนีย  ชูสุวรรณ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางจุฑามาศ  ทองไหร ตําแหนง ผูดแูลเด็ก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาววันดี  ดวงแกว ตําแหนง ผูดูแลเด็ก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวเบญจมาศ  ภูหอย ตําแหนง จางเหมาบริการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวสุวิชา  นุชพันธ ตําแหนง จางเหมาบรกิาร วุฒิการศึกษา ปวส. 
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บุคลากรกองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 คน 
พนักงานสวนตําบล จํานวน  2  คน  
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  คน 
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  1  คน 

 - นายจีรสิทธ  สามคุมพิมพ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวนิสารัตน  ศิริพันธ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 - นางสาวไอรดา  จันทรดี ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

 - นายเกษมสันต  เหลืองวันทา ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

สรุปอตัรากําลังพนกังานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และจางเหมาบริการ จํานวน 49 คน ประกอบดวย 

 - พนักงานสวนตําบล จํานวน  17  คน 
 - ลูกจางประจํา จํานวน    2  คน 
 - พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  12  คน 
 - พนักงานจางทั่วไป จํานวน    8  คน 
 - จางเหมาบริการ จํานวน  10  คน 
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3. โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหาร 

แผนภูมิการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลขานุการนายก 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภา อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 

รองประธานสภา ฯ 

เลขานุการสภา ฯ 

สํานักปลดัฯ 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

กองชาง กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

กองคลัง กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 

นายกองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล 
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โครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานบงึ 

 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานบงึ 

สํานักปลัดฯ 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานบงึ 

- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 

กองการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัฒนา และรายได 

- งานทะเบียนทรัพยสิน

และพัสด ุ

กองคลัง กองชาง 

- งานกอสราง 

- งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 

- งานบริหาร การศึกษา 

- งานสงเสรมิการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 


