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บทที่ ๒  
สภาพทัว่ไปและข�อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาํบลปรุใหญ% 

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

๒.๑ ประวัติความเป*นมา  
 ตําบลปรุใหญ เป�นตําบลหนึ่งในตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา ซ่ึงแตเดิมตําบลปรุใหญมีอาณาเขต
กว$างขวางมาก ตอมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น ได$ขยายเขตเทศบาลทําให$กินพ้ืนที่ตําบล   
หนองจะบกและตําบลปรุใหญจาก  ๑๗ หมูบ$าน  เหลือ  ๗ หมูบ$าน กระทรวงมหาดไทยได$ประกาศยกฐานะ
สภาตําบลปรุใหญ  เป�นองค2การบริหารสวนตําบลปรุใหญ เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ เป�นองค2การบริหารสวน
ตําบลขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได$จัดให$มีการเลือกต้ังคณะกรรมการองค2การบริหารสวนตําบลข้ึนใหม 
เม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๓๙ และประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙  
 

 ป;จจุบันได$ยกฐานะจากองค2การบริหารสวนตําบลปรุใหญ    เป�นเทศบาลตําบลปรุใหญ   ต้ังแตวันที่ 
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดต้ังองค2การบริหารสวนตําบลปรุใหญ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป�นเทศบาลตําบลปรุใหญ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

ที่ตั้ง  เลขที่ ๒๓๗ หมู ๑ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยอยูหาง 
จากอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร   

ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ตําบลปรุใหญแบงออกเป�น ๒ สวน ได$แก 
ส�วนที่ ๑ ประกอบด$วยหมูบ$าน หมูท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๖ จะมีลักษณะเป�นท่ีราบลุม มีแหลงนํ้าตาม

ธรรมชาติไหลผาน คือ ลําปรุ , ลําบริบูรณ2 , ลําตะกุด และคลองตาเมือง  ซ่ึงเป�นแหลงน้ําที่มนุษย2สร$างข้ึน   
ไหลผาน เป�นแหลงน้ําที่สําคัญตอการดํารงชีพของราษฎร ซ่ึงเป�นผลให$ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 

ส�วนที่ ๒ ซ่ึงประกอบด$วยหมูบ$าน  หมูท่ี ๔ , ๕ และ ๗  ลักษณะเป�นพ้ืนท่ี  ราบเรียบ  มีปCาไม$ คือ 
สวนรุกขชาติปรุใหญอยูทางตอนใต$ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกล$เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา    
 ทิศตะวันออก ติดตอกับเลียบคลองชลประทานฝ;Eงเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ 
 ทิศใต$  ติดตอกับตําบลสุรนารี ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผล$อม 
 ทิศตะวันตก    ติดตอกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
  ติดตอกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง   
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รายละเอียดการบรรยายแนวเขต 
ด�านทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 
   จากหลักเขตท่ี ๑ เริ่มต$นจากคลองบริบูรณ2 บริเวณพิกัด SB ๘๓๕๖๑๙ ตัด

ตามถนนบ$านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ท่ีพิกัด SB  
๘๓๖๖๑๒ แล$วตัดผานฝายนํ้าล$นบริเวณพิกัด SB ๘๓๘๖๐๗ ตัดผานบริเวณถนน
คอนกรีตข$างวัดตาลโหรน บรเิวณพิกัด SB ๘๓๘๖๐๕ ตัดผานถนนบายพาสไปจด
ถนนลาดยางหน$าหมูบ$านกรีนแลนด2 บริเวณพิกัด SB ๘๔๐๖๐๓ แล$วตัดลงมาผานทุงนา
และบ$านทรงไทยบริเวณพิกัด SB ๘๔๑๖๐๑ ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข$างป;Jมน้ํามัน 
ผานไรศรีทอง  บริเวณพิกัด SB ๘๔๔๕๙๙ ตรงไปตามถนนข$างคลองชลประทาน บริเวณ
ร$านอาหารครัวกลางสวนจดถนนลาดยาง 

ด�านทิศตะวันออก    ติดตอกับเลียบคลองชลประทานฝ;Eงเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ 
   จากหลักเขตท่ี ๒ บริเวณพิกัด SB ๘๔๗๕๙๔ ท่ีปKายบอกอาณาเขต ตัดลง

มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต$ รวมระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร บริเวณริมลําตะคอง
ฝ;Eงเหนือ  

   จากหลักเขตท่ี ๓ บริเวณพิกัด SB ๘๓๖๕๘๖ ผานถนนคอนกรีตข$างสนาม
กีฬาบ$านเลียบท่ีพิกัด SB ๘๓๑๕๗๒ ตัดผานลาํปรุ ผานถนนมุขมนตรี ผานทางรถไฟ ตัด
ลงไปทางทิศใต$ ระยะทางประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร ตามแนวเขตตําบลปรุใหญ 

   จากหลักเขตท่ี ๔ บริเวณพิกัด SB ๘๓๘๕๔๖ ไปทางทิศใต$ ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงสี่แยกร$านคงกระพันธ2 ที่พิกัด SB ๘๔๐๕๓๘ แล$วเลี้ยวขวาไปตามถนน  
ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ$านแมกไม$ ที่พิกัด SB ๘๓๙๕๓๘ แล$วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี ๒ ที่พิกัด SB ๘๓๙๕๓๔ แล$วตัดเฉียงไปทางทิศใต$ 
ตามแนวแบงเขตตําบลปรุใหญ ตําบลหนองจะบก ตําบลหนองไผล$อม จนส้ินสุดที่เส$นแบง
เขตบริเวณป;Pมน้ํามัน ปตท. 

   จากหลักเขตท่ี ๕ ที่พิกัด SB ๘๓๗๕๒๔ หน$าป;Pมน้ํามัน ปตท. ตัดผานถนน
ราชสีมา – ป;กธงชัย ท่ีพิกัด SB ๘๔๑๕๑๓ ตัดตามถนนสวนปCารุกขชาติ จนถึงสามแยก
เดชณรงค2 ท่ีพิกัด SB ๘๓๖๕๑๒ เลยไปตามถนนเดชณรงค2 ประมาณ ๕๐๐ เมตร ท่ีพิกัด 
SB  ๘๓๗๕๐๙ แล$วตัดเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต$ ผานพิกัด SB ๘๓๔๕๐๖ 
บริเวณต$นไม$ใหญตามถนนจนถึงบอน้ําที่พิกัด SB ๘๓๒๕๐๔ แล$วไปสิ้นสุดที่จุดตัด
ระหวางเขตตําบล   ปรุใหญ ตําบลหนองจะบก ตําบลสุรนารี บริเวณสามแยก 

 

ด�านทิศใต� ติดตอกับตําบลสุรนารี ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผล$อมอําเภอเมืองนครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสีมา 

   จากหลักเขตท่ี ๖ ที่พิกัด SB ๘๒๖๕๐๕ เร่ิมจากจุดตัดระหวางเขตตําบล     
ปรุใหญ ตําบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับตําบลสุรนารี บริเวณพิกัด  
SB ๘๒๕๕๐๙ ตัดข้ึนไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB ๘๒๓๕๒๔ แล$วตัดตามแนว
ของถนนสนามกีฬาถึงหน$าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB ๘๒๒๕๑๕ แล$วตัดไป
ตามทิศตะวันออก ประมาณ ๒๐๐ เมตร ท่ีพิกัด SB ๘๒๖๕๒๕ บริเวณศูนย2เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ ตัดข้ึนไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB ๘๒๕๕๒๗ ตัดตามถนนดิน
จนถึงสามแยกถนนซอยพันโทสําอาง ที่พิกัด SB ๘๒๒๕๓๕ แล$วตัดตามถนนดินหลัง
หมูบ$านเคียงเคหะ  จนถึงถนนคอนกรีตข$างวัดคลองสงน้ํา ท่ีพิกัด SB ๘๒๕๕๓๙ ว่ิงตาม
ถนนคอนกรีตไปทางทิศเหนือจนถึงจุดตัดระหวางตําบลปรุใหญ ตําบลสุรนารี เทศบาล
นครนครราชสีมา ท่ีพิกัด SB  ๘๒๔๕๔๔ รวมระยะทางประมาณ ๓.๙ กิโลเมตร 
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ด�านทิศตะวันตก      ติดตอกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา 
   จากหลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด SB ๘๒๔๕๔๔ ไปตามแนวถนนมิตรภาพ 

พิกัด SB ๘๒๔๕๕๔ แล$วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกป;กธงชัย ท่ีพิกัด SB ๘๒๘๕๕๕ ตัดตรง
ข้ึนไปทางทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร 

   จากหลักเขตท่ี ๘ บริเวณพิกัด SB ๘๒๘๕๖๖ ที่ปKายอาณาเขต ไปทางทิศ
เหนือตามแนวเขตระหวางตําบลบ$านใหมกับตําบลปรุใหญ ผานพิกัด SB ๘๒๙๕๗๔ จน
จดคลองสงน้ําชลประทานฝ;Eงขวา บริเวณพิกัด SB ๘๒๙๕๗๙ จากน้ันไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ท่ีพิกัด SB ๘๑๙๕๗๘ ตัด
ตามแนวเขตตําบลปรุใหญกับตําบลสีมุมที่พิกัด SB ๘๑๐๕๘๖ แล$วเลี้ยวขวาตัดตาม
ถนนลาดยางชลประทาน รวมระยะทางประมาณ ๒.๐๐ กิโลเมตร 

 

ด�านทิศตะวันตก      ติดตอกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   จากหลักเขตท่ี ๙ ต้ังอยูบริเวณคลองสงน้ําชลประทาน บริเวณปKายบอก

อาณาเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ ตรงบ$านแปRะ บริเวณพิกัด SB ๘๑๓๕๘๗ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผานคลองสงน้ําชลประทานฝ;Eงซ$าย แล$วตัดผานถนนโยธา ตําบลพล
กรัง บริเวณลําเหมืองพิกัด SB ๘๑๕๕๙๘ แล$วตัดตรงมาท่ีบริเวณพิกัด SB ๘๑๖๕๙๘ ที่
บริเวณถนนสายบ$านเลียบ – พุดซา แล$วตัดตรงข้ึนทิศเหนือจนถึงปKายบอกอาณาเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ บริเวณพิกัด SB ๘๒๐๖๐๑ ตามแนวเส$นแบงเขตแดนระหวาง
ตําบลพุดซากับตําบลปรุใหญ จนสิ้นสุดที่คลองบริบูรณ2 จรดกับหลักเขตท่ี ๑ ที่บริเวณ
พิกัด SB ๘๓๕๖๑๙    

  
หมายเหตุ  ท้ังนี้ไมรวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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แผนท่ีตําบลปรุใหญ% 
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เน้ือที่   
ตําบลปรุใหญ มีพื้นที่ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๑๐,๓๙๓.๗๕ ไร หรือ ๑๖.๖๓ 

ตารางกิโลเมตร เป�นตําบลคอนข$างเล็ก โดยมีเน้ือที่แยกเป�นรายหมูบ$านดังน้ี  
 

หมู% บ�าน เน้ือที่ (ไร%) คิดเป*น (ตร.กม.) อันดับ 
๑ คนชุม ๒,๑๓๐ ๓.๔๐๘ ๒ 
๒ ตะคองเกา ๒,๓๐๐ ๓.๖๘๐ ๑ 
๓ หนองหอย ๘๒๐ ๑.๓๑๒ ๗ 
๔ วิโรจน2พัฒนา ๑,๒๕๐ ๒.๐๐๐ ๕ 
๕ พบสุข ๑,๔๐๐ ๒.๒๔๐ ๔ 
๖ เลียบ ๙๘๐ ๑.๕๖๘ ๖ 
๗ แสนสุข ๑,๕๑๓.๗๕ ๒.๔๒๒ ๓ 

             
การคมนาคม 
 การคมนาคมของตําบลปรุใหญ มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ สะดวกในการเดินทางเข$าตัวเมือง
และการเดินทางติดตอระหวางหมูบ$าน โดยอยูหางอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  
การไฟฟ2า 
 เขตตําบลปรุใหญ  เป�นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟKาขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟKา
ใช$ครบทุกครัวเรือนทําให$ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช$ไฟฟKาตาง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
ระบบประปา 
 ประชาชนในตําบลปรุใหญ สวนใหญได$รับการบริการด$านการประปาจากการประปาของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ ได$แก หมูท่ี ๑,๔,๕,๖,๗ และประปาหมูบ$าน ได$แก หมูท่ี ๒ และมีบางสวนได$รับการบริการจาก
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  
การส่ือสาร 
  ตู$โทรศัพท2                  ๑๙ ตู$ 
  สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน       ๑      แหง 
  สถานที่บริการอินเตอร2เน็ตตําบล (เทศบาลตําบล)          ๑     แหง 
อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ ประกอบด$วย บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) หมูท่ี ๔ บ$านวิโรจน2พัฒนา  
ตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ประชากรและหลังคาเรือน 

จํานวนประชากรและหลังคาเรือน  ข$อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีจํานวน
ทั้งส้ิน ๙,๖๒๙  คน  จําแนกเป�นชาย ๔,๖๒๐ คน  เป�นหญิง ๕,๐๐๙  คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย  ๕๗๙  คน
ตอตารางกิโลเมตร  และมีจํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น  ๔,๔๑๙  หลังคาเรือน  ซ่ึงจะดูได$จากตารางเปรียบเทียบ 
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จํานวนประชากรและหลังคาเรือนจําแนกรายหมู%บ�าน 
     

 

สถิติการเลือกตั้งที่ผ%านมา 
จํานวนผู$มีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ (ครั้งลาสุด)  เม่ือวันท่ี  

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  รวมทั้งสิ้น ๗,๐๓๕ คน มาใช$สิทธิเลือกต้ังจํานวน ๕,๒๐๐ คน แยกเป�น 
 -  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่เป�นคะแนนให$ผู$สมัครรับเลือกต้ัง    จํานวน  ๔,๘๑๑  บัตร   

-  จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ทําเคร่ืองหมายในชองไมลงคะแนน  จํานวน     ๑๒๒  บัตร  
-  จํานวนบัตรเสีย        จํานวน     ๒๖๗  บัตร   

การปกครอง    

ตําบลปรุใหญ มีหมูบ$าน จํานวน ๗ หมูบ$าน ประกอบด$วย 
  หมูท่ี ๑ บ$านคนชุม      
  หมูท่ี ๒ บ$านตะคองเกา      
  หมูท่ี ๓ บ$านหนองหอย      
  หมูท่ี ๔ บ$านวิโรจน2พัฒนา     
  หมูท่ี ๕ บ$านพบสุข       
  หมูท่ี ๖ บ$านเลียบ        
  หมูท่ี ๗ บ$านแสนสุข        

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

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ คนชุม ๗๙๑ ๘๗๗ ๑,๖๖๘ ๖๑๔ 

๒ ตะคองเกา ๖๓๒ ๖๒๒ ๑,๒๕๔ ๕๒๔ 

๓ หนองหอย ๗๐ ๑๐๓ ๑๗๓ ๘๕ 

๔ วิโรจน2พัฒนา ๖๙๖ ๗๖๖ ๑,๔๖๒ ๘๑๐ 

๕ พบสุข ๑,๓๓๙ ๑,๔๔๙ ๒,๗๘๘ ๑,๔๗๕ 

๖ เลียบ ๑๑๐ ๑๐๙ ๒๑๙ ๑๐๒ 

๗ แสนสุข ๙๘๒ ๑,๐๘๓ ๒,๐๖๕ ๘๐๗ 

รวม ๔,๖๒๐ ๕,๐๐๙ ๙,๖๒๙ ๔,๔๑๗ 
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การศึกษา 
 ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ  มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษา จํานวน  ๑  แหง  คือ โรงเรียนบ$านคนชุม  
โดยมีบุคลากรครู/อาจารย2 ชาย  ๑ คน หญิง ๕  คน รวม ๖  คน ภายใต$การบริหารงานโดย  นายวิรัช คุ$มกลาง  
ผู$อํานวยการโรงเรียนบ$านคนชุม  ประกอบด$วยจํานวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้ 
  

ชั้น ชาย หญิง รวม อาจารย2ประจําช้ัน 

ป.๑ ๖ ๔ ๑๐ นางสมจิตร  วินทะไชย 

ป.๒ ๒ ๘ ๑๐ นางสมจิตร  วินทะไชย 

ป.๓ ๖ ๒ ๘ นายจําลอง   ต้ังชูวงษ2 

ป.๔ ๕ ๘ ๑๓ นางสาวนภัสนันท2   วงษ2วรรณสังข2 

ป.๕ ๙ ๓ ๑๒ นางนิภาพร  เจริญศรี 

ป.๖ ๕ ๓ ๘ นางนิภาพร   เจริญศรี 

อ.๑ ๖ ๓ ๙ นางสาวกนกวรรณ   รําเพยพล 

อ.๒ ๕ ๔ ๙ นางสาวกนกวรรณ   รําเพยพล 

รวม ๔๔ ๓๕ ๗๙  
 

ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กก%อนวัยเรียนตําบลปรุใหญ% 
 ด$วยเทศบาลตําบลปรุใหญ  ได$เห็นความสําคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ ซ่ึงมี
บุตรหลานที่ต$องเข$าเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให$เด็กได$รับการสงเสริมพัฒนาการท่ีถูกต$องตามหลักวิชาการมี
พัฒนาการท่ีสมบูรณ2ทุกด$านและแบงเบาภาระการเล้ียงดูของผู$ปกครอง   เทศบาลตําบลปรุใหญจึงได$ต้ังศูนย2
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนตําบลปรุใหญข้ึน ซ่ึงป;จจุบันมีจํานวน ๒  ศูนย2  คือ 

๑. ศูนย2พัฒนาเด็กเล็กนานาชาติปรุใหญ ต้ังอยูที่ บ$านคนชุม หมูที่ ๑ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีนางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชวงษ2 ตําแหนง หัวหน$าฝCายบริหารการศึกษา 
รักษาการในตําแหนง ผู$อํานวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน$าที่ หัวหน$าศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก มีเจ$าหน$าทีที่ผู$ดูแล
เด็ก ๔ คน และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด ๓๘ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) อาจารย2ประจําช้ัน 

เตรียมอนุบาล 
(๒ ขวบคร่ึง – ๓ ขวบ) 

๑๑ ๗ ๑๘ นางสาวสมประสงค2  พะยอมใหม 
นางสาวนิตยา   สงบเงียบ 
นางสาวปฏิมาพร  ศรีทอง 

อนุบาล ๑ 
(๓ ขวบ ๑ วัน - ๔ ขวบ) 

๑๑ ๙ ๒๐ นางศิวศรันญ2  พันธ2วังกุล 
นางสาวนงเยาว2  จินดา 

รวม ๒๒ ๑๖ ๓๘  
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๒. ศูนย2พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนประจําตําบลปรุใหญ ต้ังอยูที่  บ$านแสนสุข  หมูท่ี  ๗  มีนางวิไลพร  
โสมสา ตําแหนงครูผู$ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน$าท่ี หัวหน$าศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก  มีเจ$าหน$าที่ผู$ดูแลเด็ก  ๕  คน  และมี
เด็กนักเรียนท้ังหมด ๓๘ คน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) อาจารย2ประจําช้ัน 

เตรียมอนุบาล 
(๒ ขวบคร่ึง – ๓ ขวบ) 

๙ ๔ ๑๓ นายสยาม  เต็งผักแวน 
นางนภาภรณ2   อัศวนาวิน 

อนุบาล ๑ 
(๓ ขวบ ๑ วัน - ๔ ขวบ) 

๑๑ ๑๒ ๒๓ นางวิไลพร  โสมสา 
นางสาวบังอร  พิมพ2จัตุรัส 

รวม ๒๐ ๑๖ ๓๖  

ศูนย?การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ%    
ต้ังอยูภายในบริเวณวัดคนชุม หมูที่ ๑ บ$านคนชุม จัดการเรียนการสอนโดยเป[ดโอกาสให$ผู$ที่ไมได$รับ

การศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาตอ เพ่ือเป�นการเพ่ิมความรู$  ซ่ึงเป[ดท้ังทางวิชาการและการฝ\กอาชีพโดยทั่วไป 
ศาสนา 
 ประชาชนในตําบลปรุใหญ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จํานวน ๕ แหง คือ 

๑.  วัดบ$านคนชุม ต้ังอยูท่ี หมู ๑ บ$านคนชุม  
๒.  วัดตาลโหรน ต้ังอยูที่ หมู ๒ บ$านตะคองเกา  
๓.  วัดคลองสงน้ํา ต้ังอยูที่ หมู ๕ บ$านพบสุข  
๔.  วัดพบสุข ต้ังอยูท่ี หมู ๗ บ$านแสนสุข  
๕.  วัดปCาแสงธรรมพรหมรังสี ต้ังอยูท่ี หมู ๗ บ$านเสนสุข  

สถานที่ท%องเที่ยว/พักผ%อน 
๑. สวนรุกขชาติปรุใหญ ต้ังอยูที่ หมู ๗ บ$านแสนสุข  
๒. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้ังอยูที่ หมู ๗ บ$านแสนสุข       
๓. เข่ือนโพธ์ิเต้ีย ต้ังอยูที่ หมู ๑ บ$านคนชุม  
๔. เข่ือนคนชุม ต้ังอยูที่ หมู ๒ บ$านตะคองเกา 

สถานที่ราชการ   
๑. เทศบาลตําบลปรุใหญ    ต้ังอยูท่ี  หมู ๑ บ$านคนชุม 
๒. โรงเรียนบ$านคนชุม    ต้ังอยูท่ี  หมู ๑ บ$านคนชุม 
๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลักร$อย ตําบลปรุใหญ ต้ังอยูท่ี  ตําบลปรุใหญ  
๔. ฝCายสงนํ้าและบาํรุงรักษาที่ ๔ (เข่ือนโพธ์ิเต้ีย) ต้ังอยูท่ี  หมู ๑ บ$านคนชุม 
๕. ศูนย2การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ  ต้ังอยูท่ี  หมู ๑ บ$านคนชุม 
๖. ฝCายสงนํ้าและบาํรุงรักษาที่ ๓ (เข่ือนคนชุม) ต้ังอยูท่ี  หมู ๑ บ$านคนชุม 
๗. ทรัพยากรน้ําบาดาล ภาค ๑   ต้ังอยูท่ี  หมู ๔ บ$านวิโรจน2พฒันา 
๘. สหกรณ2ออมทรัพย2ครูจังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูท่ี  หมู ๕ บ$านพบสุข 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล$อม จ.นม. ต้ังอยูท่ี  หมู ๗ บ$านแสนสุข 
๑๐. สํานักงานจัดการทรพัยากรปCาไม$ท่ี ๘  ต้ังอยูท่ี  หมู ๗ บ$านแสนสุข 
๑๑. ศูนย2เพาะชาํกล$าไม$นครราชสีมา  ต้ังอยูท่ี  หมู ๗ บ$านแสนสุข 
๑๒. ศูนย2ปฏิบัติการไฟปCานครราชสีมา  ต้ังอยูท่ี  หมู ๗ บ$านแสนสุข 
๑๓. สถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง   ต้ังอยูท่ี  หมู ๗ บ$านแสนสุข 
๑๔. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต้ังอยูที่ หมู ๗ บ$านแสนสุข 
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การสาธารณสุข 
 ตําบลปรุใหญ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๑ แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หลักร$อย ตําบลปรุใหญ มีเจ$าหน$าท่ีสาธารณสุขประจําตําบล ดังน้ี    
  ๑.  นายสุชาติ   สนพะเนาว2  นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  ๒.  นางสาวสมพิศ  ชอบโนนลาว  นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  ๓.  นางเพ็ญศรี   ศิริบงกช    นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ 
  ๔.  นางสุดคนึง   เหียนขุนทด    นักวิชาการสาธารณสุข ชาํนาญการ 
  ๕.  นางสาวสุดารัตน2  พรพัชรพิฑูรย2   พยาบาลวิชาชพี  ชํานาญการ 
  ๖.  นางสาวสุภาภรณ2   หิรัญญะศิริ ทันตสาธารณสุข 
  ๗.  นางสาวศิริรัตน2  หงษ2อินทร2  พนักงานชวยเหลือคนไข$ 
  ๘.  นางสาววรารัตน2  ศรีสันต2  พนักงานชวยการพยาบาล 
  ๙.  นางดรุณี  ค$ากําไร    พนักงานชวยการพยาบาล 
  ๙.  นางสาวสุภาพันธ2  สายะเสว ี  พนักงานบริการ 
  ๑๐.นายศุภมาตร  วัดกลาง  พนักงานธุรการ 
  ๑๑. นางสาวอาภารัตน2   เชาว2หิรัญ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
  ๑๒. นางสาวนุชนารถ  พิชัยภูมิ  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
  ๑๓. นางพิศากร   แก$วศัย   พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
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๒.๒ ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลปรุใหญ% 
การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล 

ประกอบด$วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ที่เป�นการเลือกต้ังทั่วไป  เม่ือวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ทําให$เทศบาลตําบล
ปรุใหญ มีคณะผู$บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
ตามกฎหมายวาด$วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท$องถ่ินหรือผู$บริหารท$องถ่ินครบตามจํานวน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๔ ป̂ นับแตวันเลือกต้ัง ประกอบด$วย  

คณะผู�บริหาร   
๑.  นายสุรศักด์ิ  ประสงค2หิงษ2  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

  ๒.  นายจามร  คงกระพันธ2    รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
  ๓.  นายสุพล  โนใหม     รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
  ๔.  พันโทชัยรัตน2  ไวทยกุล     เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
  ๕.  นายวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๑.  นางสุวนิตย2  ครุฑหม่ืนไวย  ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
  ๒.  นางเพ็ญพยงค2  ประสงค2หิงษ2  รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
  ๓.  นายอุดม  สินปรุ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ 
  ๔.  นายณัฐพนธ2  ป[Eนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ 
  ๕.  นายประวิทย2  โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ 
  ๖.  นายสมาน  วรรณรักษ2  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ 
  ๗.  นายวรวิทย2  อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ 
  ๘.  นายสุเมธ  พุฒิจีบ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ 
  ๙.   นางธัญพชิชา  ศรีจะบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ 
  ๑๐.  นายวิฑูรย2  ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ 
  ๑๑.  นายสอ้ิง   พิมพ2จัตุรสั  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ 
  ๑๒.  นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ 
  ๑๓.  นายสมพงษ2   ตอทองหลาง  เลขานุการสภา ฯ /ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 สําหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยูในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี โดยมี
ปลัดเทศบาลเป�นผู$บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให$
เป�นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน$าทีอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด    หรือตามที่นายเทศมนตรีมอบหมาย   และมี
รองปลัดเทศบาล จํานวน ๑  คน  หัวหน$าสํานักปลัด ผู$อํานวยการกอง ผู$อํานวยการกองชาง และหัวหน$าฝCาย
เป�นผู$ชวยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน 
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โครงสร�างการกําหนดส%วนราชการ 
 เทศบาลตําบลปรุใหญ มีภารกิจ อํานาจหน$าที่ที่จะต$องดําเนินการแก$ไขป;ญหาดังกลาวภายใต$
อํานาจหน$าที่ที่กําหนดไว$ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให$แกองค2กรปกครองสวนท$องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการกําหนดโครงสร$าง
สวนราชการ (มีฐานะเป�นกอง) ดังนี้  
   ๑. สํานักปลัดเทศบาล 
   ๒. กองคลัง 
   ๓. กองชาง 
   ๔. กองการศึกษา 
   ๕. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล$อม 
   ๖. หนวยตรวจสอบภายใน 

จํานวนพนักงานเทศบาล/ลูกจ$างประจํา/พนักงานจ$าง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๗๗ คน 

การป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   อัตรากําลัง ประกอบด$วย เจ$าหน$าท่ีปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จาํนวน  ๖ ราย และอาสาสมัคร
ปKองกันภัยฝCายพลเรือน  จํานวน  ๑๗  ราย   

ครุภัณฑ2 อุปกรณ2 เคร่ืองมือที่ใช$ในการปฏิบัติงาน ประกอบด$วย 
  ๑.  รถดับเพลิง     จํานวน    ๑   คัน 
  ๒.  รถยนต2บรรทุกน้ํา    จํานวน    ๑   คัน 
  ๓.  รถยนต2บรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล$อ  จํานวน    ๒   คัน 
  ๔.  เครื่องสูบนํ้า     จํานวน    ๒   เคร่ือง 
  ๕.  ไดโว     จํานวน    ๒   เคร่ือง 
  ๖.  เลื่อยโซยนต2     จํานวน    ๒   เครื่อง 
  ๗.  เรือพลาสติก     จํานวน    ๕   ลํา 
  ๘.  กรวยจราจร     จํานวน    ๒๐  อัน 
  ๙.  ถังดับเพลิง     จํานวน    ๒๒  ถัง 
  ๑๐.  วิทยุสื่อสาร     จํานวน    ๒๗  เครื่อง 
  ๑๑.  ตู$สัญญาณไฟ    จํานวน    ๑   เคร่ือง 

สถานะทางการคลัง 
 งบประมาณรายจายทั่วไป ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด$วย 

  -  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น     ๓๓,๑๔๒,.๔๖๑.๕๑ บาท 
  -  เงินสะสม      ๑๘,๑๗๓,๕๙๑.๐๔  บาท 
  -  ทุนสาํรองเงินสะสม                 ๑๐,๕๙๐,๘๐๐.๕๓  บาท 
  -  เงินกู$คงค$าง                ๔๗,๐๔๔,๖๕๖.๖๔  บาท 

ด�านรายรับ  ในป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายรับจริงทั้งสิ้น ๕๗,๒๗๙,๒๓๘.๖๒ บาท  
(รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ด�านรายจ%าย  ในป^งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายจายทั้งสิ้น ๔๒,๑๓๙,๖๗๘.๓๗ บาท   
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๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร?  (Positioning) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ% 
๑. ยุทธศาสตร2ด$านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สิน 

-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สิน 
๒. ยุทธศาสตร2การสานตอแนวทางพระราชดําริ  

- ประชาชนมีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
- การบริหารจัดการนํ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลดีข้ึน มีอาชีพและรายได$ที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ยุทธศาสตร2ด$านการพัฒนาโครงสร$างพื้นฐาน 

- ประชาชนได$รับการบริการสาธารณะอยางครอบคลุม ทั่วถึง และได$มาตรฐาน 
- การคมนาคมขนสงทางบก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบาย 

ทั่วถึง  รองรับการขยายตัวของชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร2ด$านการอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล$อมท่ีดี ไมมีมลพิษ มีระบบการจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน2สูงสุดตอท$องถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตร2ด$านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

- ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิป;ญญาท$องถ่ินดํารงอยูคูท$องถ่ิน 
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม วางแผนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมแบบบูรณาการ 

๖. ยุทธศาสตร2ด$านการพัฒนาการศึกษา 
- สงเสริมการศึกษาให$เป�นการศึกษาตลอดชีวิต 
- ระบบการศึกษามีมาตรฐาน  
- บุคลากรทางการศึกษาได$รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 

๗. ยุทธศาสตร2ด$านการบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี  
- พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค2กร 
- การบริหารจัดการท$องถ่ิน ใช$หลักความโปรงใส หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม       

               หลักความรับผิดชอบ และความคุ$มคา 
- เทศบาลมีความเข$มแข็งในทุกๆ ด$าน 
- ประชาชนได$รับการบริการอยางสะดวก รวดเร็ว และเป�นธรรม 
-  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให$สามารถให$บริการสาธารณะแกประชาชนได$อยางครอบคลุม 
     และท่ัวถึง 

๘. ยุทธศาสตร2ด$านการพัฒนาสาธารณสุข 
- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีถ$วนหน$า 

๙. ยุทธศาสตร2ด$านการพัฒนาสังคม 
-  สังคมและชุมชนได$รับการสงเสริมให$มีความเข$มแข็ง ประชาชนมีอาชีพและรายได$เพียงพอ   
-    ยกระดับความเป�นอยูของประชาชนให$ดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได$อยางย่ังยืน 
-    ประชาชนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนในการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

     ๑๐. ยุทธศาสตร2ด$านการพัฒนาการเกษตร 
-    พัฒนาระบบเศรษฐกิจรากฐานด$วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-    สงเสริมอาชีพให$แกประชาชน มีอาชีพและรายได$เพียงพอในการดํารงชีวิต 
-    เพ่ิมผลผลิตและมูลคาผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงผลผลิตให$มีคุณภาพ   


