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ส�วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 

.....................................  
 

2.1 ประวัติความเป*นมา  
 ตําบลปรุใหญ� เป�นตําบลหนึ่งในตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา ซ่ึงแต�เดิมตําบลปรุใหญ�มีอาณาเขต
กว%างขวางมาก ต�อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น ได%ขยายเขตเทศบาลทําให%กินพ้ืนที่ตําบล   
หนองจะบกและตําบลปรุใหญ�จาก  17 หมู�บ%าน  เหลือ  7 หมู�บ%าน กระทรวงมหาดไทยได%ประกาศยกฐานะสภา
ตําบลปรุใหญ�  เป�นองค3การบริหารส�วนตําบลปรุใหญ� เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2539 เป�นองค3การบริหารส�วนตําบล
ขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได%จัดให%มีการเลือกต้ังคณะกรรมการองค3การบริหารส�วนตําบลข้ึนใหม� เม่ือ
วันที่ 28 เมษายน  2539 และประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2539  
 

 ป<จจุบันได%ยกฐานะจากองค3การบริหารส�วนตําบลปรุใหญ� เป�นเทศบาลตําบลปรุใหญ� ต้ังแต�วันที่ 18  
กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดต้ังองค3การบริหารส�วนตําบลปรุใหญ� อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป�นเทศบาลตําบลปรุใหญ� ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2551  

ที่ตั้ง  เลขที่ 237 หมู� 1 ตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู�ห�าง 
จากอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร   

ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ตําบลปรุใหญ�แบ�งออกเป�น 2 ส�วน ได%แก� 
ส�วนที่ 1 ประกอบด%วยหมู�บ%าน หมู�ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป�นที่ราบลุ�ม มีแหล�งน้ําตาม

ธรรมชาติไหลผ�าน คือ ลําปรุ , ลําบริบูรณ3 , ลําตะกุด และคลองตาเมือง  ซ่ึงเป�นแหล�งน้ําที่มนุษย3สร%างข้ึน   
ไหลผ�าน เป�นแหล�งน้ําที่สําคัญต�อการดํารงชีพของราษฎร ซ่ึงเป�นผลให%ประชาชนส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรม 

ส�วนที่ 2 ซ่ึงประกอบด%วยหมู�บ%าน  หมู�ที่ 4 , 5 และ 7  ลักษณะเป�นพื้นที่  ราบเรียบ  มีปCาไม% คือ สวน
รุกขชาติปรุใหญ�อยู�ทางตอนใต%ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดต�อกับพื้นท่ีใกล%เคียงดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต�อกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา    
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับเลียบคลองชลประทานฝ<Eงเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
 ทิศใต%  ติดต�อกับตําบลสุรนารี ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผ�ล%อม 
 ทิศตะวันตก    ติดต�อกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
  ติดต�อกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง   
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รายละเอียดการบรรยายแนวเขต 
ด�านทิศเหนือ ติดต�อกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 
   จากหลักเขตท่ี 1 เร่ิมต%นจากคลองบริบูรณ3 บริเวณพิกัด SB 835619 ตัด

ตามถนนบ%านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ท่ีพิกัด SB  
836612 แล%วตัดผ�านฝายน้ําล%นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ�านบริเวณถนนคอนกรีต
ข%างวัดตาลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ�านถนนบายพาสไปจดถนนลาดยางหน%า
หมู�บ%านกรีนแลนด3 บริเวณพิกัด SB 840603 แล%วตัดลงมาผ�านทุ�งนาและบ%านทรงไทย
บริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข%างป<Jมน้ํามัน ผ�านไร�ศรีทอง  
บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตามถนนข%างคลองชลประทาน บริเวณร%านอาหารครัว
กลางสวนจดถนนลาดยาง 

ด�านทิศตะวันออก    ติดต�อกับเลียบคลองชลประทานฝ<Eงเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
   จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ปKายบอกอาณาเขต ตัดลงมา

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต% รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมลําตะคองฝ<Eง
เหนือ  

   จากหลักเขตท่ี 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ�านถนนคอนกรีตข%างสนาม
กีฬาบ%านเลียบท่ีพิกัด SB 831572 ตัดผ�านลําปรุ ผ�านถนนมุขมนตรี ผ�านทางรถไฟ ตัดลง
ไปทางทิศใต% ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตามแนวเขตตําบลปรุใหญ� 

   จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทางทิศใต% ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงส่ีแยกร%านคงกระพันธ3 ที่พิกัด SB 840538 แล%วเลี้ยวขวาไปตามถนน  
ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ%านแมกไม% ท่ีพิกัด SB 839538 แล%วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล%วตัดเฉียงไปทางทิศใต% ตาม
แนวแบ�งเขตตําบลปรุใหญ� ตําบลหนองจะบก ตําบลหนองไผ�ล%อม จนสิ้นสุดที่เส%นแบ�งเขต
บริเวณป<Pมน้ํามัน ปตท. 

   จากหลักเขตท่ี 5 ท่ีพิกัด SB 837524 หน%าป<Pมน้ํามัน ปตท. ตัดผ�านถนนราช
สีมา – ป<กธงชัย ท่ีพิกัด SB 841513 ตัดตามถนนสวนปCารุกขชาติ จนถึงสามแยกเดช
ณรงค3 ท่ีพิกัด SB 836512 เลยไปตามถนนเดชณรงค3 ประมาณ 500 เมตร ที่พิกัด SB  
837509 แล%วตัดเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต% ผ�านพิกัด SB 834506 บริเวณต%นไม%
ใหญ�ตามถนนจนถึงบ�อนํ้าท่ีพิกัด SB 832504 แล%วไปสิ้นสุดท่ีจุดตัดระหว�างเขตตําบล   
ปรุใหญ� ตําบลหนองจะบก ตําบลสุรนารี บริเวณสามแยก 

 

ด�านทิศใต� ติดต�อกับตําบลสุรนารี  ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผ�ล%อมอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

   จากหลักเขตที่ 6 ท่ีพิกัด SB 826505 เริ่มจากจุดตัดระหว�างเขตตําบล     
ปรุใหญ� ตําบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับตําบลสุรนารี บริเวณพิกัด  
SB 825509 ตัดข้ึนไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 823524 แล%วตัดตามแนวของ
ถนนสนามกีฬาถึงหน%าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 822515 แล%วตัดไปตามทิศ
ตะวันออก ประมาณ 200 เมตร ท่ีพิกัด SB 826525 บริเวณศูนย3เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปรุใหญ� ตัดข้ึนไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตามถนนดินจนถึงสามแยกถนน
ซอยพันโทสําอาง ท่ีพิกัด SB 822535 แล%วตัดตามถนนดินหลังหมู�บ%านเคียงเคหะ  จนถึง
ถนนคอนกรีตข%างวัดคลองส�งน้ํา ท่ีพิกัด SB 825539 ว่ิงตามถนนคอนกรีตไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดตัดระหว�างตําบลปรุใหญ� ตําบลสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา ที่พิกัด 
SB  824544 รวมระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร 
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ด�านทิศตะวันตก      ติดต�อกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตามแนวถนนมิตรภาพ พิกัด 

SB 824554 แล%วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกป<กธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงข้ึนไปทาง
ทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

   จากหลักเขตท่ี 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ปKายอาณาเขต ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตระหว�างตําบลบ%านใหม�กับตําบลปรุใหญ� ผ�านพิกัด SB 829574 จนจดคลอง
ส�งน้ําชลประทานฝ<Eงขวา บริเวณพิกัด SB 829579 จากน้ันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ท่ีพิกัด SB 819578 ตัดตามแนวเขต
ตําบลปรุใหญ�กับตําบลสีมุมที่พิกัด SB 810586 แล%วเลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยาง
ชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร 

 

ด�านทิศตะวันตก      ติดต�อกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตท่ี 9 ต้ังอยู�บริเวณคลองส�งนํ้าชลประทาน บริเวณปKายบอก

อาณาเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� ตรงบ%านแปRะ บริเวณพิกัด SB 813587 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ�านคลองส�งน้ําชลประทานฝ<Eงซ%าย แล%วตัดผ�านถนนโยธา ตําบลพล
กรัง บริเวณลําเหมืองพิกัด SB 815598 แล%วตัดตรงมาท่ีบริเวณพิกัด SB 816598        
ที่บริเวณถนนสายบ%านเลียบ – พุดซา แล%วตัดตรงข้ึนทิศเหนือจนถึงปKายบอกอาณาเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ� บริเวณพิกัด SB 820601 ตามแนวเส%นแบ�งเขตแดนระหว�างตําบล
พุดซากับตําบลปรุใหญ� จนสิ้นสุดท่ีคลองบริบูรณ3 จรดกับหลักเขตท่ี 1 ท่ีบริเวณพิกัด SB 
835619    

  
หมายเหตุ  ท้ังนี้ไม�รวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

แผนท่ีตําบลปรุใหญ� 
 

 
 



8 
 

 

เน้ือที่   
ตําบลปรุใหญ� มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 10,393.75 ไร� หรือ 16.63 

ตารางกิโลเมตร เป�นตําบลค�อนข%างเล็ก โดยมีเน้ือที่แยกเป�นรายหมู�บ%านดังน้ี  
 

หมู� บ�าน เน้ือที่ (ไร�) คิดเป*น (ตร.กม.) อันดับ 
1 คนชุม 2,130 3.408 2 
2 ตะคองเก�า 2,300 3.680 1 
3 หนองหอย 820 1.312 7 
4 วิโรจน3พัฒนา 1,250 2.000 5 
5 พบสุข 1,400 2.240 4 
6 เลียบ 980 1.568 6 
7 แสนสุข 1,513.75 2.422 3 

             
การคมนาคม 
 การคมนาคมของตําบลปรุใหญ� มีทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข%าตัวเมือง
และการเดินทางติดต�อระหว�างหมู�บ%าน โดยอยู�ห�างอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร  
การไฟฟ2า 
 เขตตําบลปรุใหญ�  เป�นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟKาขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟKา
ใช%ครบทุกครัวเรือนทําให%ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช%ไฟฟKาต�าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
ระบบประปา 
 ประชาชนในตําบลปรุใหญ� ส�วนใหญ�ได%รับการบริการด%านการประปาจากการประปาของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� ได%แก� หมู�ท่ี 1,4,5,6,7 และประปาหมู�บ%าน ได%แก� หมู�ที่ 2 และมีบางส�วนได%รับการบริการจากการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  
การส่ือสาร 
  ตู%โทรศัพท3                  19 ตู% 
  สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       1      แห�ง 
  สถานที่บริการอินเตอร3เน็ตตําบล (เทศบาลตําบล)          1     แห�ง 
อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� ประกอบด%วย บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) หมู�ท่ี 4 บ%านวิโรจน3พัฒนา  
ตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ประชากรและหลังคาเรือน 

จํานวนประชากรและหลังคาเรือน  ข%อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน พฤษภาคม 2557 มีจํานวน
ทั้งส้ิน 9,629  คน  จําแนกเป�นชาย 4,620 คน  เป�นหญิง 5,009  คน  มีความหนาแน�นเฉลี่ย  579  คนต�อ
ตารางกิโลเมตร  และมีจํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น  4,419  หลังคาเรือน  ซ่ึงจะดูได%จากตารางเปรียบเทียบ 
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จํานวนประชากรและหลังคาเรือนจําแนกรายหมู�บ�าน 
     

 

สถิติการเลือกตั้งที่ผ�านมา 
จํานวนผู%มีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� (ครั้งล�าสุด)  เม่ือวันท่ี  

27 ตุลาคม 2556  รวมท้ังสิ้น 7,035 คน มาใช%สิทธิเลือกต้ังจํานวน 5,200 คน แยกเป�น 
 -  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่เป�นคะแนนให%ผู%สมัครรับเลือกต้ัง    จํานวน  4,811  บัตร   

-  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ทําเคร่ืองหมายในช�องไม�ลงคะแนน  จํานวน     122  บัตร  
-  จํานวนบัตรเสีย        จํานวน     267  บัตร   

การปกครอง    

ตําบลปรุใหญ� มีหมู�บ%าน จํานวน 7 หมู�บ%าน ประกอบด%วย 
  หมู�ท่ี 1 บ%านคนชุม      
  หมู�ท่ี 2 บ%านตะคองเก�า      
  หมู�ท่ี 3 บ%านหนองหอย      
  หมู�ท่ี 4 บ%านวิโรจน3พัฒนา     
  หมู�ท่ี 5 บ%านพบสุข       
  หมู�ท่ี 6 บ%านเลียบ        
  หมู�ท่ี 7 บ%านแสนสุข        

หมู�ท่ี ชื่อหมู�บ�าน 
ประชากร (คน) จํานวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1 คนชุม 791 877 1,668 614 

2 ตะคองเก�า 632 622 1,254 524 

3 หนองหอย 70 103 173 85 

4 วิโรจน3พัฒนา 696 766 1,462 810 

5 พบสุข 1,339 1,449 2,788 1,475 

6 เลียบ 110 109 219 102 

7 แสนสุข 982 1,083 2,065 807 

รวม 4,620 5,009 9,629 4,417 
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การศึกษา 
 ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ�  มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษา จํานวน  1  แห�ง  คือ โรงเรียนบ%านคนชุม  
โดยมีบุคลากรครู/อาจารย3 ชาย  1 คน หญิง 5  คน รวม 6  คน ภายใต%การบริหารงานโดย  นายวิรัช คุ%มกลาง  
ผู%อํานวยการโรงเรียนบ%านคนชุม  ประกอบด%วยจํานวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ 
  

ชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย3ประจําช้ัน 

ป.1 6 4 10 นางสมจิตร  วินทะไชย 

ป.2 2 8 10 นางสมจิตร  วินทะไชย 

ป.3 6 2 8 นายจําลอง   ต้ังชูวงษ3 

ป.4 5 8 13 นางสาวนภัสนันท3   วงษ3วรรณสังข3 

ป.5 9 3 12 นางนิภาพร  เจริญศรี 

ป.6 5 3 8 นางนิภาพร   เจริญศรี 

อ.1 6 3 9 นางสาวกนกวรรณ   รําเพยพล 

อ.2 5 4 9 นางสาวกนกวรรณ   รําเพยพล 

รวม 44 35 79  
 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กก�อนวัยเรียนตําบลปรุใหญ� 
 ด%วยเทศบาลตําบลปรุใหญ�  ได%เห็นความสําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ� ซ่ึงมี
บุตรหลานที่ต%องเข%าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให%เด็กได%รับการส�งเสริมพัฒนาการท่ีถูกต%องตามหลักวิชาการมี
พัฒนาการท่ีสมบูรณ3ทุกด%านและแบ�งเบาภาระการเล้ียงดูของผู%ปกครอง   เทศบาลตําบลปรุใหญ�จึงได%ต้ังศูนย3
พัฒนาเด็กก�อนวัยเรียนตําบลปรุใหญ�ข้ึน ซ่ึงป<จจุบันมีจํานวน 2  ศูนย3  คือ 

๑. ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กนานาชาติปรุใหญ� ต้ังอยู�ท่ี บ%านคนชุม หมู�ที่ 1 ตําบลปรุใหญ� อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีนางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชวงษ3 ตําแหน�ง หัวหน%าฝCายบริหารการศึกษา 
รักษาการในตําแหน�ง ผู%อํานวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน%าที่ หัวหน%าศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก มีเจ%าหน%าทีที่ผู%ดูแล
เด็ก 4 คน และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 38 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) อาจารย3ประจําช้ัน 

เตรียมอนุบาล 
(2 ขวบคร่ึง – 3 ขวบ) 

11 7 18 นางสาวสมประสงค3  พะยอมใหม� 
นางสาวนิตยา   สงบเงียบ 
นางสาวปฏิมาพร  ศรีทอง 

อนุบาล 1 
(3 ขวบ 1 วัน - 4 ขวบ) 

11 9 20 นางศิวศรันญ3  พันธ3วังกุล 
นางสาวนงเยาว3  จินดา 

รวม 22 16 38  
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๒. ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กก�อนวัยเรียนประจําตําบลปรุใหญ� ต้ังอยู�ท่ี  บ%านแสนสุข  หมู�ท่ี  7  มีนางวิไลพร  
โสมสา ตําแหน�งครูผู%ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน%าที่ หัวหน%าศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก  มีเจ%าหน%าที่ผู%ดูแลเด็ก  5  คน  และมี
เด็กนักเรียนท้ังหมด 38 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) อาจารย3ประจําช้ัน 

เตรียมอนุบาล 
(2 ขวบคร่ึง – 3 ขวบ) 

9 4 13 นายสยาม  เต็งผักแว�น 
นางนภาภรณ3   อัศวนาวิน 

อนุบาล 1 
(3 ขวบ 1 วัน - 4 ขวบ) 

11 12 23 นางวิไลพร  โสมสา 
นางสาวบังอร  พิมพ3จัตุรัส 

รวม 20 16 36  

ศูนย?การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ�    
ต้ังอยู�ภายในบริเวณวัดคนชุม หมู�ท่ี 1 บ%านคนชุม จัดการเรียนการสอนโดยเป]ดโอกาสให%ผู%ที่ไม�ได%รับ

การศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาต�อ เพ่ือเป�นการเพ่ิมความรู%  ซ่ึงเป]ดท้ังทางวิชาการและการฝ^กอาชีพโดยทั่วไป 
ศาสนา 
 ประชาชนในตําบลปรุใหญ� ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จํานวน 5 แห�ง คือ 

1.  วัดบ%านคนชุม ต้ังอยู�ท่ี หมู� 1 บ%านคนชุม  
2.  วัดตาลโหรน ต้ังอยู�ท่ี หมู� 2 บ%านตะคองเก�า  
3.  วัดคลองส�งน้ํา ต้ังอยู�ท่ี หมู� 5 บ%านพบสุข  
4.  วัดพบสุข ต้ังอยู�ท่ี หมู� 7 บ%านแสนสุข  
5.  วัดปCาแสงธรรมพรหมรังสี ต้ังอยู�ท่ี หมู� 7 บ%านเสนสุข  

สถานที่ท�องเที่ยว/พักผ�อน 
๑. สวนรุกขชาติปรุใหญ� ต้ังอยู�ที่ หมู� 7 บ%านแสนสุข  
๒. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต้ังอยู�ที่ หมู� 7 บ%านแสนสุข       
๓. เข่ือนโพธ์ิเต้ีย ต้ังอยู�ที่ หมู� 1 บ%านคนชุม  
๔. เข่ือนคนชุม ต้ังอยู�ที่ หมู� 2 บ%านตะคองเก�า 

สถานที่ราชการ   
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ�    ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
2. โรงเรียนบ%านคนชุม    ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
3. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหลักร%อย ตําบลปรุใหญ� ต้ังอยู�ท่ี  ตําบลปรุใหญ�  
4. ฝCายส�งน้ําและบํารุงรักษาที ่4 (เข่ือนโพธิ์เต้ีย) ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
5. ศูนย3การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ�  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
6. ฝCายส�งน้ําและบํารุงรักษาที ่3 (เข่ือนคนชุม) ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 1 บ%านคนชุม 
7. ทรัพยากรนํ้าบาดาล ภาค 1   ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 4 บ%านวิโรจน3พฒันา 
8. สหกรณ3ออมทรัพย3ครูจังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 5 บ%านพบสุข 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม จ.นม. ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
10. สํานักงานจัดการทรัพยากรปCาไม%ที่ 8  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
11. ศูนย3เพาะชํากล%าไม%นครราชสีมา  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
12. ศูนย3ปฏิบัติการไฟปCานครราชสีมา  ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
13. สถานีตํารวจภูธรโพธ์ิกลาง   ต้ังอยู�ท่ี  หมู� 7 บ%านแสนสุข 
14. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต้ังอยู�ที่ หมู� 7 บ%านแสนสุข 



12 
 

 

 

การสาธารณสุข 
 ตําบลปรุใหญ� มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห�ง คือ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล
หลักร%อย ตําบลปรุใหญ� มีเจ%าหน%าท่ีสาธารณสุขประจําตําบล ดังน้ี    
  1.  นายสุชาติ   สนพะเนาว3  นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  2.  นางสาวสมพิศ  ชอบโนนลาว  นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  3.  นางเพ็ญศรี   ศิริบงกช     นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ 
  4.  นางสุดคนึง   เหียนขุนทด    นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  5.  นางสาวสุดารัตน3  พรพัชรพิฑูรย3   พยาบาลวิชาชพี  ชํานาญการ 
  6.  นางสาวสุภาภรณ3   หิรัญญะศิริ  ทันตสาธารณสุข 
  7.  นางสาวศิริรัตน3  หงษ3อินทร3  พนักงานช�วยเหลือคนไข% 
  8.  นางสาววรารัตน3  ศรีสันต3  พนักงานช�วยการพยาบาล 
  9.  นางดรุณี  ค%ากําไร    พนักงานช�วยการพยาบาล 
  9.  นางสาวสุภาพันธ3  สายะเสวี  พนักงานบริการ 
  10.นายศุภมาตร  วัดกลาง  พนักงานธุรการ 
  11. นางสาวอาภารัตน3   เชาว3หิรัญ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
  12. นางสาวนุชนารถ  พิชัยภูมิ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
  13. นางพิศากร   แก%วศัย   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
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2.2 ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล 

ประกอบด%วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� ท่ีเป�นการเลือกต้ังทั่วไป เม่ือวันที่  27 ตุลาคม 2556 ทําให%เทศบาลตําบลปรุใหญ� 
มีคณะผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายว�าด%วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท%องถ่ินหรือผู%บริหารท%องถ่ินครบตามจํานวน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน�งคราวละ 4 ปb นับแต�วันเลือกต้ัง ประกอบด%วย  

คณะผู�บริหาร   
1.  นายสุรศักด์ิ  ประสงค3หิงษ3  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 

  2.  นายจามร  คงกระพันธ3    รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
  3.  นายสุพล  โนใหม�     รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
  4.  พันโทชัยรัตน3  ไวทยกุล     เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 
  5.  นายวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ� 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.  นางสุวนิตย3  ครุฑหม่ืนไวย  ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  2.  นางเพ็ญพยงค3  ประสงค3หิงษ3  รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  3.  นายอุดม  สินปรุ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  4.  นายณัฐพนธ3  ป]Eนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  5.  นายประวิทย3  โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  6.  นายสมาน  วรรณรักษ3   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  7.  นายวรวิทย3  อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 1 
  8.  นายสุเมธ  พุฒิจีบ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  9.  นางธัญพิชชา  ศรีจะบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  10. นายวิฑูรย3  ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  11. นายสอ้ิง   พิมพ3จัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  12. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ�  เขต 2 
  13. นายสมพงษ3   ตอทองหลาง  เลขานุการสภา ฯ /ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
 สําหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยู�ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี โดยมี
ปลัดเทศบาลเป�นผู%บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให%
เป�นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน%าทีอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด    หรือตามที่นายเทศมนตรีมอบหมาย   และมี
รองปลัดเทศบาล จํานวน 1  คน  หัวหน%าสํานักปลัด ผู%อํานวยการกอง ผู%อํานวยการกองช�าง และหัวหน%าฝCาย
เป�นผู%ช�วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน 
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โครงสร�างการกําหนดส�วนราชการ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ� มีภารกิจ อํานาจหน%าที่ที่จะต%องดําเนินการแก%ไขป<ญหาดังกล�าวภายใต%
อํานาจหน%าที่ท่ีกําหนดไว%ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจ ให%แก�องค3กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสร%างส�วนราชการ 
(มีฐานะเป�นกอง) ดังนี้  
   1. สํานักปลัดเทศบาล 
   2. กองคลัง 
   3. กองช�าง 
   4. กองการศึกษา 
   5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม 
   6. หน�วยตรวจสอบภายใน 

จํานวนพนักงานเทศบาล/ลูกจ%างประจํา/พนักงานจ%าง ณ เดือนพฤษภาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 77 คน 

การป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   อัตรากําลัง ประกอบด%วย เจ%าหน%าท่ีปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จาํนวน  6 ราย และอาสาสมัคร
ปKองกันภัยฝCายพลเรือน  จํานวน  17  ราย   

ครุภัณฑ3 อุปกรณ3 เคร่ืองมือที่ใช%ในการปฏิบัติงาน ประกอบด%วย 
  1.  รถดับเพลิง     จํานวน    1   คัน 
  2.  รถยนต3บรรทุกนํ้า    จํานวน    1   คัน 
  3.  รถยนต3บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล%อ  จํานวน    2   คัน 
  4.  เคร่ืองสูบนํ้า     จํานวน    2   เคร่ือง 
  5.  ไดโว�      จํานวน    2   เคร่ือง 
  6.  เลื่อยโซ�ยนต3     จํานวน    2   เคร่ือง 
  7.  เรือพลาสติก     จํานวน    5   ลํา 
  8.  กรวยจราจร     จํานวน    20  อัน 
  9.  ถังดับเพลิง     จํานวน    22  ถัง 
  10.  วิทยุสื่อสาร     จํานวน    27  เคร่ือง 
  11.  ตู%สัญญาณไฟ    จํานวน    1   เคร่ือง 

สถานะทางการคลัง 
 งบประมาณรายจ�ายทั่วไป ปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 ประกอบด%วย 

  -  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     33,142,.461.51 บาท 
  -  เงินสะสม      18,173,591.04  บาท 
  -  ทุนสาํรองเงินสะสม                 10,590,800.53  บาท 
  -  เงินกู%คงค%าง                47,044,656.64  บาท 

ด�านรายรับ  ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริงทั้งสิ้น 57,279,238.62 บาท  
(รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ด�านรายจ�าย  ในปbงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายจ�ายทั้งสิน้ 42,139,678.37 บาท   
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ภารกิจ อํานาจหน�าที่ของเทศบาล 
                 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป�นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศใช%ในราช
กิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล�ม 116 ตอนท่ี 9 ก วันท่ี 24 กุมภาพันธ3 2542 เป�นผลให%สุขาภิบาลทั่วประเทศ
จํานวน 981 แห�ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป�นเทศบาลตําบลทั้งหมด ต้ังแต�วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ทําให%เทศบาล
ต%องปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวข%องดังนี้   
                 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม เป�นอํานาจหน%าที่ตามกฎหมายจัดต้ัง
เทศบาล ซ่ึงกําหนดหน%าที่ของเทศบาลตําบล มี 2 ส�วน คือ อํานาจหน%าที่ท่ีต%องทําและอํานาจหน%าที่ท่ีอาจจะทํา
ได%   
                  2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให%แก�องค3กรปกครองส�วน
ท%องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 35  
                  3. อํานาจหน%าท่ีตามกฎหมายอ่ืน  
                     จากอํานาจหน%าที่ท่ีกําหนดไว%ในกฎหมายที่เก่ียวข%องทั้ง 3 ประเภทนั้น เทศบาลตําบลปรุใหญ� 
จึงกําหนดภารกิจตามอํานาจหน%าที่ ที่จะเข%าไปแก%ป<ญหาในเขตเทศบาล ให%ตรงกับความต%องการของประชาชน 
โดยแบ�งภารกิจออกเป�น 7 ด%าน ดังน้ี 
                 1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข�องดังน้ี 
          ( 1 )  การจัดให%มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายนํ้า  
          ( 2 )  การสาธารณูปโภคและการก�อสร%างอ่ืน ๆ  
          ( 3 )  การสาธารณูปการ  
          ( 4 )  การผังเมือง 
          ( 5 )  การควบคุมอาคาร 
                 2.  ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข�อง  ดังน้ี 
                   ( 1 )  การจัดการศึกษา  
                   ( 2 )  การสังคมสงเคราะห3 และการพฒันาคุณภาพชวีิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
                                       ผู%ด%อยโอกาส  
           ( 3 )  การจัดให%มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ  
                   ( 4 )  ส�งเสริมกีฬา 
                   ( 5 )  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย  มีภารกิจที่ 
     เก่ียวข�องดังน้ี 

                    ( 1 )  การจัดให%มีและควบคุมตลาดและที่จอดรถ                                    
                    ( 2 )  การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร%อยของบ%านเมือง 
                    ( 3 )  การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียบเรียบร%อยและอนามัย โรงมหรสพ  

        และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
                    ( 4 )  การขนส�งและการวิศวกรรมจารจร 
                    ( 5 )  การรักษาความสงบเรียบร%อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปKองกันและรักษา 

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สิน 
                    ( 6 )  การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
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4. ด�านการวางแผน การส�งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเที่ยว  มีภารกิจที่ 
     เก่ียวข�อดังน้ี 

                    ( 1 )  การส�งเสริม การฝ^กและประกอบอาชีพ  
           ( 2 )  การพาณิชย3 และการส�งเสริมการลงทุน 
           ( 3 )  การส�งเสริมการท�องเท่ียว 

5. ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  มีภารกิจ 
     เก่ียวข�อง ดังน้ี 

           ( 1 )  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 
           ( 2 )  การจัดให%มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน       
                    ( 3 )  การควบคุมการเลี้ยงสัตว3 
           ( 4 )  การจัดให%มีและควบคุมการฆ�าสัตว3 
           ( 5)   การจัดการการบํารุงรักษา และการใช%ประโยชน3จากปCาไม% ที่ดิน  
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
           ( 6 )  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                 6. ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปGญญาท�องถ่ิน   มีภารกิจที่ 
                     เก่ียวข�อง ดังน้ี 
           ( 1 )  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป<ญญาท%องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 

        ท%องถ่ิน  
7. ด�านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการและองค?กร 

                     ปกครองส�วนท�องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข�อง ดังน้ี 
                    ( 1 )  การจัดทาํแผนพัฒนาท%องถ่ิน ของตนเอง 
                    ( 2 )  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎร ในการพัฒนาท%องถ่ิน 
           ( 3 )  การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาน 
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดําเนินการ 
ภารกิจหลัก 
              1.  การจัดให%มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และระบายน้าํ 
              2.  การสาธารณูปโภคและการก�อสร%างอ่ืนๆ 
              3.  การสาธารณูปการ 
              4.  การส�งเสริมการฝ^กและประกอบอาชีพ 
              5.  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
              6.  การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
              7.  การรักษาความสงบเรียบร%อย การส�งเสริมและสนับสนุน 
              8.  การจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช%ประโยชน3จากปCาไม%ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                   ส่ิงแวดล%อม 
              9.  การจัดการศึกษา 
              10. การปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              11. การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบร%อยของบ%านเมือง 
              12. การจัดทําแผนพัฒนาท%องถ่ิน ของตนเอง            
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ภารกิจรอง 
             1.  การจัดให%มีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ 
             2.  การพาณิชย3 และการส�งเสริมการลงทุน 
             3.  การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
             4.  การสังคมสงเคราะห3 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา และผู%ด%วยโอกาส 
             5.  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิป<ญญาท%องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ ท%องถ่ิน 
             6.  การจัดให%มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ 
             7.  การส�งเสริมกีฬา   
             8.  การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
             9.  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท%องถ่ิน 
             10. การจัดให%มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
             11. การควบคุมการเล้ียงสัตว3 
             12. การจัดให%มีและควบคุมการฆ�าสัตว3 
             13. การผังเมือง 
             14. การส�งและการวิศวกรรมจราจร 
             15. การควบคุมอาคาร 
             16. การรักษาความปลอดภัย ความเป�นระเบียนเรียบร%อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ 
                  สาธารณสถานอ่ืนๆ 

  

 
 
 

 

 

      


