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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา
---------------------2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.ปัญหาเศรษฐกิจ
1.1 ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ํา
- ตลาดการส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรกรรมมีปริมาณลดน้อยลง
- ผลิตผลที่ได้มาเกิดภาวะล้นตลาด
- ต้นทุนในภาคเกษตรสูงขึ้น
- ไม่มีการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร
- ปลูกพืชชนิดเดียวกันมากเกินไป
- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกต่ํา
- ไม่มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร
- ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา
- ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง
- ประชาชนยังใช้วิธีการแบบดั้งเดิมในการผลิต
1.2 รายได้
- ประชาชนรายได้น้อย
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
- ต้นทุนทางการเกษตรสูง
- งบประมาณ/กองทุนส่งเสริมอาชีพไม่เพียงพอ
- แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง
- เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร
1.3 การรวมกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ขาดความเข้มแข็ง
- ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรสนับสนุนหรือสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยว
การเกษตร
- ขาดการส่งเสริมอาชีพ
1.4 ความรู้และเทคนิคการพัฒนาอาชีพ
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และยังขาดผู้นําในการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุง
ผลผลิตให้มีระยะใช้ที่นานขึ้น และพัฒนาคุณภาพ สินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตามความต้องการ
ของตลาด
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี
1.5 ปัญหาการว่างงาน
- ประชาชนในพื้นที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
- ไม่มีอาชีพเสริมรองรับหลังจากการทําการเกษตร
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2.ปัญหาด้านสังคม
2.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยังไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรในตําบล และยังไม่ถึงเปูาหมายที่วางไว้
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในการที่ปูองกันภัยในเบื้องต้น
- อัตรากําลังที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งตําบล
2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ขาดแผนการปูองกันอาชญากรรม
- ชุมชนขาดความเข้มแข็งและสามัคคี
- ขาดงบประมาณและบุคลากร
2.3 ยาเสพติด
- ยังมียาเสพติดในพื้นที่
- การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง
2.4 การแก้ปัญหาสังคมและความยากจน
- ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน
- ภาระหนี้สินเป็นจํานวนมาก
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
- ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ
2.5 สวัสดิการสังคม
- งบประมาณในการจัดสรรเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการยังไม่เพียงพอ
- ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
- ไม่มีทุนการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส
3.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 คมนาคม
- ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง และบางแห่งถูกน้ําท่วมทําให้ถนนชํารุด
เสียหาย
- สภาพถนนบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก
- ถนนภายในหมู่บ้านยังมีจํานวนมากที่ยังไม่ได้พัฒนาปรับปรุงให้สัญจรได้
- งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมบํารุง ยังไม่เพียงพอ
- การก่อสร้างภายในตําบลเป็นไปอย่างล่าช้า
- ไม่มีระบบการวางผังเมือง
3.2 ไฟฟูาสาธารณะ
- ไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตําบลปรุใหญ่ ยังมีไม่เพียงพอ
- การประสานงานกับการไฟฟูาเป็นไปอย่างล่าช้า
- ไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
- ขาดงบประมาณ
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3.3 ประปา
- ขาดงบประมาณจัดสร้าง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี
- น้ําประปาไม่เพียงพอ
- คุณภาพของน้ํายังไม่ได้มาตรฐาน
- เกิดภาวะขาดแคลนน้ําประปาในฤดูแล้ง
3.4 โทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะในตําบลปรุใหญ่ไม่เพียงพอ
3.5 การระบายน้ํา
- ขาดการดูแลซ่อมแซมในบางจุดที่มีอยู่แล้ว
- การระบายน้ําเป็นไปอย่างล่าช้า
- เกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่
- การก่อสร้างรางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ํายังไม่เพียงพอ
4. ปัญหาแหล่งน้้า
4.1 แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค
- ในเขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ่มีแหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําบาดาลซึ่งมีสภาพเป็นน้ํากร่อยค่อน
ข้างเค็มเป็นส่วนใหญ่มีบางจุดเท่านั้นที่สามารถเจาะบ่อบาดาลนั้นมาผลิตเป็นน้ําดื่มได้
- ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง
- คุณภาพของน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคยังไม่ดี
4.2 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
- แหล่งน้ําสําหรับการเกษตร จะใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ, เขื่อนโพธิ์เตี้ย, เขื่อนคนชุม,
อ่างเก็บน้ําเถกิงพล และน้ําจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาใช้เอง ปริมาณที่ใช้ไม่เพียงพอ
ต่อการทําการเกษตร
- แหล่งน้ําธรรมชาติในพื้นที่ตําบลปรุใหญ่มี 4 แห่ง แต่ยังขาดการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ําให้เอื้อและสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่
- สระน้ํา บ่อน้ํา เดิม ตื้นเขิน
- ขาดงบประมาณในการจัดสร้างแหล่งน้ําขนาดใหญ่
5.ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 การบริการด้านสาธารณสุข
- การให้บริการประชาชนในพื้นที่ของตําบลปรุใหญ่ ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
- มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานในการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
- ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
- วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการด้านสาธารณสุขมีน้อยและไม่ทันสมัย
- ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
- สถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอ คับแคบ
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5.2 สวัสดิการด้านสาธารณสุข
- งบประมาณในการให้บริหารด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ
- หลักประกันสุขภาพไม่ทั่วถึง
5.3 โรคติดต่อ
- ยังมีโรคติดต่อแพร่ระบาดในพื้นที่
- ประชาชนขาดความรู้ในการปูองกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
- ขาดงบประมาณในการปูองกัน
6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 การบริหารงานของเทศบาลตําบล
- สถานที่ติดต่องานราชการคับแคบ
- ไม่มีที่พักคอยสําหรับผู้ติดต่อราชการ
- ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ
- การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ยังไม่สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
- การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุม
- การจัดคนทํางานยังไม่สัมพันธ์กับงาน
- โครงสร้างภายในองค์กรยังไม่ชัดเจน
- ขั้นตอนในการให้บริการยังไม่ชัดเจน ยุ่งยาก
- กระบวนการให้บริการล่าช้า
- สภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบเทศบาลตําบลยังไม่ดี
- สิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
6.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้นํา
- การขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารของเทศบาลตําบล
- การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน , ผูน้ ําท้องถิ่น
และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร
- ขาดความสามัคคีภายในหมู่บ้าน
6.3 การเมืองการปกครอง
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐาน
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและบทบาทของตน
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติมีน้อย
- ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
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7. ปัญหาการศึกษา , ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 ด้านการศึกษา
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาโดยตรง
- ขาดงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน
- ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง
- ขาดกองทุนและการส่งเสริมให้เด็กศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- เด็กมีแนวโน้มไม่ศึกษาต่อหลังจากจบภาคบังคับแล้ว
7.2 ด้านศาสนา
- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
- ศาสนสถานชํารุดทรุดโทรม
- ขาดการทํานุบํารุงศาสนา
- ประชาชนห่างเหินการเข้าวัดฟังธรรม
- ขาดงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมวัด
7.3 ด้านวัฒนธรรม
- ขาดการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อเยาวชนมากขึ้น
- เยาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย
7.4 ด้านนันทนาการ
- ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม
- ขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตําบล
8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ขยะมูลฝอย
- ปริมาณขยะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้
- ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงตามภาชนะที่รองรับ
- ภาชนะในการรองรับยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
- ขาดสถานที่ในการทิ้งขยะ
- การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยยังไม่ดีเท่าที่ควร
8.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทรุดโทรม
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ปูองกัน บํารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแล และหวงแหนธรรมชาติ

9

8.3 สิ่งแวดล้อม
- เกิดมลภาวะเป็นพิษในบางพื้นที่
- มีการทิ้งน้ําเสียลงคลอง หรือแม่น้ําสาธารณะ ทําให้น้ําเน่าเสีย
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการควบคุมหรือปูองกันกําจัดมลภาวะที่เป็นพิษ
- ขาดบุคคลากรที่จะดําเนินการด้านนี้โดยตรง
- ขาดความรู้ความเข้าใจในการที่ปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้น
- ไม่มีงบประมาณในการอนุรักษ์ ปูองกัน บํารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
การคัดเลือกและจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา
สภาพปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม ากมาย แต่ ค งเป็ น การยากที่ จ ะ
ดําเนินการแก้ไขได้ทุกด้านเนื่องจากข้อจํากัดในปัจจัยทางการบริหาร เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ บุคคลากร
และวัสดุอุป กรณ์ของท้องถิ่น มีจํากัด เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนพัฒ นาจึงจําเป็นจะต้องมีการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา เพื่อจะทราบว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาไหนก่อน-หลัง ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
ความส้าคัญของการคัดเลือกและจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา
จากลักษณะของประเด็นหลักในการพัฒนา 4 ประเด็นหลัก จะเห็นได้ว่า “ปัญหา” เป็นประเด็นสําคัญ
และมีขอบเขตกว้างขวางมากกว่าประเด็นอื่น ๆ เนื่องจากเป็นประเด็นที่สามารถแสดงถึงลักษณะขอบเขต และ
สาเหตุที่เด่นชัด ดังนั้น จึงจะต้องนําปัญหาต่างๆ ดังกล่าวมาดําเนินการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทําการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพราะ
1. สิ่งที่กําหนดว่าเป็นปัญหาในขั้นแรกแล้ว อาจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงหรืออาจรวมกันเป็นปัญหาใหม่ที่
ให้ความหมายได้ดีกว่าปัญหาเดิม
2. ปัญหาแต่ละปัญหาที่ได้มามีความสําคัญไม่เท่ากัน
3. ทรัพยากรในด้านต่างๆ มีจํากัด การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในคราวเดียวกันเป็นไปได้ยาก จึงต้องมี
การเลือกแก้ปัญหาตามลําดับความสําคัญของปัญหา
การคัดเลือกและจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา
เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดเป็นปัญหาพร้อมกับระบุปัญหา ลักษณะ ขอบเขต และสาเหตุของ
ปัญหาแล้วให้พิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญต่อไป
การคั ด เลื อกและจั ด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญของปั ญหาซึ่ง องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ องประชุ ม
พิจารณาเพื่อดําเนินการต่อไปนี้
1. คัดเลือกปัญหา
1.1 พิจารณาทบทวนปัญหาว่าตามสภาพข้อเท็จจริงแล้ว เป็นปัญหาจริงหรือไม่ ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากข้อเท็จจริง และลักษณะหรือสภาพแวดล้อมของสิ่งนั้นเอง
1.2 พิจารณาปรับปรุงตัวปัญหา โดยพิจารณาถึงชื่อปัญหา ลักษณะหรือสภาพขอบเขตและ
สาเหตุของปัญหา โดยอาจรวมหลายปัญหาเดิมเข้าด้วยกันเป็นปัญหาใหม่
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การคัดเลื อกปั ญหาจะช่ว ยให้ ได้ปัญหามีลั กษณะเป็นปัญหาที่แท้จริง ก่อนที่จะพิจารณาจัดลํ าดับ
ความสําคัญของปัญหาต่อไป
2. จัดลําดับความสําคัญของปัญหา
2.1 กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ต้องมีการกําหนดตัวเกณฑ์
เบื้องต้นเป็นพื้นฐาน แล้วนําตัวเกณฑ์นั้น ๆ มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปัญหาต่อไป
การกําหนดตัวเกณฑ์ หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑ์สําคัญที่จะนํามาใช้วัดตรวจสอบหรือ
พิจารณาในเรื่องนั้น ตัวเกณฑ์สําคัญที่ใช้ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปัญหามีดังนี้
(ก) ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา หมายถึง ปัญหาที่มีความร้ายแรง มีความ
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้น ปัญหาบางปัญหามีความร้ายแรง แต่ไม่มี
ความเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข หากยังไม่แก้ไขหรือปล่อยไว้ระยะหนึ่งค่อยแก้ไขก็อาจจะไม่เกิดความเสียหาย
มากนัก
(ข) ขนาดของกลุ่มชนและพื้นที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา หมายถึง ขนาดประชากรในชุมชนที่
ถูกกระทบจากปัญหานั้นๆ มีจํานวนมากน้อยเพียงใด ถ้ากลุ่มชนที่ถูกกระทบมีจํานวนมากเท่าใดความสําคัญ
ของปัญหานั้นๆ ย่อมที่ได้รับการพิจารณาจัดลําดับให้มีความสําคัญสูงยิ่งขึ้น ปัญหานั้นๆ ก็น่าจะพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขต่อไป
(ค) ขนาดของปัญหา เป็นการพิจารณาว่าขนาดของปัญหามีความใหญ่หรือเล็ก ในบางกรณี
ปัญหาขนาดเล็ก หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดําเนินการแก้ไขแล้ วอาจขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อชุมชน
หรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้
(ง) ความเสียหายในแง่การพัฒนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการพัฒนา หรือที่จะ
ตามมากับการพัฒนาปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อการพัฒนาในอนาคต เช่น มลพิษ หรือมลภาวะต่างๆ ที่จะตามมากับการพัฒนา
(จ) การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน การพิจารณาเกณฑ์นี้ในลักษณะของสัดส่วนของ
ชุมชน ปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันและตระหนักถึงปัญหานั้นๆ เป็นอย่างดีถือว่าเป็นปัญหา
ที่มีความเด่นชัด ในทางกลับกันถ้าหากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับปัญหานั้นเป็นปัญหาการจะแก้ไข
ปัญหาก็คงจะกระทําได้ไม่ง่ายนัก
ตัวเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เพียงบางตัวหรือเพิ่มเกณฑ์บางตัว
ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา ภูมิประเทศ เหตุการณ์ เวลาและตัวแปรอื่น ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา จะต้องมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นเป็นมาตรการประกอบการ
พิจารณา โดยไม่ใช้ความเคยชิน ความรู้สึกหรือสามัญสํานักของตนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
2.2 ให้คะแนนน้ําหนักต่อปัญหาต่าง ๆ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ยึดหลัก 4 ประการในการคัดเลือกปัญหาและ
ความต้องการมาพัฒนาและบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ความเร่งด่วนของปัญหา (ความรุนแรง)
2. ความถี่ของปัญหา
3. ความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา
4. ผลประโยชน์เกิดกับประชาชนส่วนใหญ่
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จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนแล้ว เทศบาลต้าบลปรุใหญ่ จึงได้จัดล้าดับ
ความส้าคัญได้ดังนี้
ล้าดับความส้าคัญของ
พื้นที่เป้าหมาย/
แนวโน้มในอนาคต
หมายเหตุ
ปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
1. ปัญหาด้าน
ทุกหมู่บ้านภายในตําบล - การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน
ความสะดวกในการสัญจรเป็น
กระบวนการหนึ่งที่จะทําให้ภาค
เศรษฐกิจขยายตัว
- การเชื่อมต่อถนนภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้านและเชื่อมถนนสายหลัก
- อุบัติเหตุและอาชญากรรมในยาม
ค่ําคืนก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินเกิดขึ้น การติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะจะสามารถลดปัญหาได้
ระดับหนึ่ง
- น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นปัจจัย
ที่สําคัญในการดํารงชีวิต จึงควรหา
มาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะฤดูแล้ง
- การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่
บางคนมีพฤติกรรมที่ใช้การสื่อสารและ
วิธีสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง เทคโนโลยีรุดหน้า
ก้าวไกล ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์
- การพัฒนาระบบรางระบายน้ําให้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ก่อให้เกิดการท่วมขังจะส่งผลให้การ
สัญจรได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ปัญหาด้านแหล่งน้้า ทุกหมู่บ้านในตําบล
- การสร้างระบบบริหารจัดการน้ํา
ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ํา
ท่วมหรือขาดแคลนน้ําได้ดีที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้ํา การขุด
ลอกคลองที่ตื้นเขิน การสร้างระบบ
ระบายน้ํา
- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ํา จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการ
หารายได้ รู้จักการพึ่งตนเอง พึ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ล้าดับความส้าคัญของปัญหา
3. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในตําบล

4. ปัญหาการศึกษา ศาสนา ทุกหมู่บ้านภายในตําบล
และวัฒนธรรม

5. ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร

ทุกหมู่บ้านในตําบล

แนวโน้มในอนาคต
- การปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนรู้ถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ให้มี
การรักและหวงแหน และอาจ
ดําเนินการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
กระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชน
เพิ่มขึ้น
- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
จําเป็นและสําคัญต่อพัฒนาการการ
เรียนรู้ของเด็กเพื่อให้เด็กก้าวทันโลก
- การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ในชุมชน
- วัตถุนิยมและค่านิยมที่ผิดๆ ทําให้
สังคมเกิดความวุ่นวาย ปัญหาเกิด
นานับประการรอการแก้ไข ทางที่ดี
ควรใช้ศาสนาเข้ามาให้เกิดการจรรโลง
จิตใจ และใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ
เริ่มสูญหาย ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ไว้ก็จะ
หายไปในที่สุด
- การส่งเสริมให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
ในทุกเพศทุกวัย และสนับสนุนให้ยึด
การกีฬาเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง
- เทศบาลตําบล ในฐานะหน่วยงาน
ท้องถิ่นขนาดเล็กที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ควรมีการชี้แจง
เกี่ยวกับสิทธิ หรือบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการ
บริหารตําบลเพื่อเป็นการเสริม
ศักยภาพในตําบลให้มีความเข้มแข็ง
ซึ่งจะสงผลให้
ประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญ
ทัดเทียมอารยประเทศ

หมายเหตุ
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พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

5. ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร (ต่อ)

6. ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข

ทุกหมู่บ้านในตําบล

7. ปัญหาด้านสังคม

ทุกหมู่บ้านในตําบล

แนวโน้มในอนาคต
- การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาหรือ
การวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต จําเป็นอย่างยิ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกองค์กร
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เป็นหัวใจในการบริหาร
- ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามอํานาจ
หน้าที่และการรองรับภารกิจถ่ายโอน
ทําให้ต้องมีการทําความเข้าใจกับ
ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ
- ในปัจจุบันโรคต่างๆมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ถ้าหากทุกคนละเลยในการที่
จะใส่ใจสุขภาพของตนเอง ก็อาจเป็น
เหยื่อของโรคร้ายได้
- หน่วยงานต่างๆ มีส่วนที่จะส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดย
ดําเนินการอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
- การแสวงหาความรู้ เป็นอีกหนทาง
หนึ่งที่จะทําให้ปัญหาด้านสาธารณสุข
มีการบรรเทาเบาบางและปูองกัน
ปัญหาที่เกิดได้
- ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่าง
คนจนกับคนรวยทําให้เกิดตามมาเป็น
จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม
การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด ซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ซึงถ้าหากไม่ดําเนินการจริงจังหรือมี
แผนรองรับการพัฒนาด้านต่างๆก็จะ
เป็นไปอย่างล่าช้า
- ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น สภาพ
เศรษฐกิจ จะส่งผลให้คนเห็นแก่ตัว
เพิ่มขึ้น ควรให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวใหญ่เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ปูุ ย่า ตา ยาย
ได้อบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพื่อให้เขา
เป็นเยาชนที่ดีต่อไปในอนาคต

หมายเหตุ
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8. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในตําบล

แนวโน้มในอนาคต

หมายเหตุ

- ความเจริญเติบโตของโลกในยุค
โลกาภิวัตน์ ทําให้การใช้ชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันต้องมีการวางแผน และ
ปรับเปลี่ยน ตัวเองให้ทันกับ
เหตุการณ์และ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป
- สภาพอากาศ ฤดูกาลแปรปรวน
การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอย่าง
เดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
- การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทําให้อยู่รอดกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
- ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยเพิ่ม
พลังในการต่อรองและมีอํานาจในการ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้งด้านต้นทุน
แรงงานและผลผลิต
- การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากเข้มแข็งจะทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเข้มแข็งและยั่งยืน
- การส่งเสริมการรวมในการประกอบ
อาชีพจากหน่วยงานต่างๆ จะประสบ
ความสําเร็จถ้าชุมชนให้ความสนใจ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการดําเนินการ

2.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น ด้วย SWOT
(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (S : Strength)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดยการ
ประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ที่คาดว่าจะสนับสนุนให้การ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ อื่นๆ จากการวิเคราะห์
พบว่า เทศบาลตําบลปรุใหญ่มีจุดแข็ง ดังนี้
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
- ประชาชนมีคุณภาพ
- ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
- มีเทศบาลตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตําบลกับส่วนราชการในพื้นที่
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- มีเส้นทางการคมนาคมระหว่างเทศบาลตําบลที่สะดวกหลายสายและเส้นทาง
การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มากนัก
- มีแหล่งน้ําสาธารณะที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
- มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) /ตํารวจบ้าน ทําให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
- มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
(2) การวิเคราะห์จุดอ่อน( W : Weakness ) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน อปท. โดย
การประเมินข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยของทรัพยากรทางการบริหารการพัฒนา อปท. ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่
ขัดขวางมิให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ จากการ
วิเคราะห์จุดอ่อน พบว่าเทศบาลตําบลปรุใหญ่มีจุดอ่อน ดังนี้
- ที่อยู่อาศัยไม่สัมพันธ์กับจํานวนประชากรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
- โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของชุมชน
- เป็นชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งได้
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง
- ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
- ถนนหลายสายขาดการซ่อมแซม
- ขาดการบริหารการจัดการปุาไม้และแหล่งน้ําที่ดี
- ไม่มีตลาดที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรแรงงานไร้ฝีมือ
- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
- อุปกรณ์ เครื่องมือมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน
- ประชาชนไม่เข้าใจสิทธิหน้าที่และบทบาทของตนเองในการพัฒนา
(3) การวิเคราะห์โอกาส( O : Opportunity )เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท.
โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอื้ออํานวยต่อการบริหารการพัฒนา อปท. ให้บรรลุผลสําเร็จ
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านอื่นๆ จากการวิเคราะห์โอกาส พบว่าเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่มีโอกาสหรือเงื่อนไขที่คาดว่าจะเอื้ออํานวยต่อการบริหารดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตําบล
ที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด ทําให้สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- เทศบาลตําบลมีเขื่อนและสถานที่หลายแห่งที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้
- เทศบาลตําบลเหมาะสําหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทต่างๆ
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- มีการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัดภายในตําบลทําให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในอนาคต
(4) การวิเคราะห์ข้อจ้ากัด( T : Threat) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก อปท. โดย
การประเมินภาวะคุกคามหรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจํากัดต่อการบริหารการพัฒนา อปท. ให้บรรลุผลสําเร็จ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านอื่น ๆ จากการวิเคราะห์ พบว่าเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ มีข้อจํากัดดังนี้
- งบประมาณในแต่ละปีมีค่อนข้างจํากัดในการดําเนินการพัฒนาตําบลให้มีศักยภาพ
- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมระหว่าง
ชุมชนเดิมและชุมชนบ้านจัดสรร
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนทําให้มีพื้นฐานความรู้และพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกัน
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภารกิจที่ถ่ายโอนมีจํานวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจที่
มอบหมาย
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2.2 ประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จากการนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามโครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถ
นํามาสรุปรายละเอียดตามตารางบัญชีสรุปโครงการที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
11.ยุทธศาสตร์ดา้ นเกษตรกรรม
12.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
รวม

จ้านวนโครงการ
ที่เสร็จ

จ้านวนโครงการ
จ้านวนโครงการ จ้านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ทีม่ ีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ด้าเนินการ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

6

18.75

26

81.25

11

15.07

32

100

22
-

23.91
-

70
8

76.09
100

40
-

54.79
-

92
8

100
100

3
4
2
34

50
57.14
40
55.74

3
3
3
27

50
42.86
60
44.26

3
15

4.11
20.55

6
7
5
61

100
100
100
100

5
3
1
-

33.33
30
12.50
-

10
7
7
3

66.67
70
87.50
100

2
2
-

2.74
2.74
-

15
10
8
3

100
100
100
100

80

32.39

167

67.61

73

100

247

100

สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2557-2559) รวม 12 ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี ปี 2557 มีทั้งสิ้น 247 โครงการ สรุปได้ดังนี้
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่นํามาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2557 จํานวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.49
- จํานวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ จํานวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.39
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปีที่ผ่านมาจําแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ประจําปี 2557 มีจํานวน 247
โครงการ งบประมาณ 126,024,940 บาท จํานวนโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 80 โครงการ เบิกจ่ายจริง (ไม่คิดรายจ่ายประจํา) เป็นเงินทั้งสิ้น
20,728,055.75 บาท แยกเป็น งบปกติ จํานวนเงิน 9,155,671.75 บาท , โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
จํานวนเงิน 618,864 บาท เงินสะสม จํานวนเงิน 3,053,800 บาท เงินอุดหนุน จํานวนเงิน 7,899,720 บาท
จําแนกแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าเนินการได้ 6 โครงการ จาก 32 โครงการ
1. โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน
15,600 บาท
2. โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
เป็นเงิน
10,400 บาท
3. โครงการติดตั้งไฟกระพริบภายในหมู่ที่ 1-7 ตําบลปรุใหญ่
เป็นเงิน
100,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาล เป็นเงิน
191,212 บาท
ตําบลปรุใหญ่
5. อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการรักษาความสงบ เป็นเงิน
30,000 บาท
เรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
เป็นเงิน
431,133.11 บาท
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าเนินการได้ 22 โครงการ จาก 92 โครงการ
1. โครงการขยายเขตท่อประปาจุดแยกตะกุดถึงบ้านนายสมพงษ์ เป็นเงิน
สินปรุ หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายสมาน
เป็นเงิน
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าชุมชนสะพานสูง
เป็นเงิน
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้าบ้านนายคิม
เป็นเงิน
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม
5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําบ้านประธาน อสม. ติ๋ม –
เป็นเงิน
ลําเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยบ้านลุงสมัย
เป็นเงิน
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางพิณต่อจาก
เป็นเงิน
โครงการเดิม หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า
8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยวิโรจน์ 23 ฝั่งซ้าย
เป็นเงิน
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําวิโรจน์ ซอย 8 ฝั่งขวา
เป็นเงิน
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําวิโรจน์ ซอย 14 ฝั่งซ้าย
เป็นเงิน
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

49,000 บาท
729,000 บาท
128,600 บาท
66,000 บาท
361,600 บาท
310,800 บาท
92,000 บาท
256,000 บาท
128,600 บาท
123,600 บาท
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11.
12.

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
เป็นเงิน 30,000 บาท
โครงการขุดลอกคลองจากบ่อพักน้ําบ้านนายกบมาเชื่อมท่อ
เป็นเงิน 99,000 บาท
ระบายน้ําหน้าวิรัตน์รีไซเคิล หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านปูาหนม
เป็นเงิน 498,000 บาท
ถึงถนนเส้นแกรนด์มาร์ หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําหลังไชโยนคร 1
เป็นเงิน 458,200 บาท
ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยข้างติ๋วมินิมาร์ท
เป็นเงิน 330,800 บาท
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําสายทาวเฮาว์ไปวัดคลองส่งน้ํา เป็นเงิน 126,600 บาท
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
17. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยบ้านปูานงค์ถึงวัดพบสุข
เป็นเงิน 710,000 บาท
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
18. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยหน้าติ๋วมินิมาร์ท
เป็นเงิน 299,800 บาท
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
19. โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เป็นเงิน 550,000 บาท
นางกาหลง สินปรุ ถึงลําตะคอง หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
20. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
เป็นเงิน 99,000 บาท
(จ่ายขาดเงินสะสม)
21. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
เป็นเงิน 99,000 บาท
(จ่ายขาดเงินสะสม)
22. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําบายบ้านนางบุญชู เพิ่มสุขจิต เป็นเงิน 318,000 บาท
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข (จ่ายขาดเงินสะสม)
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการได้ - โครงการ จาก 8 โครงการ
1.4 ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ ด้าเนินการการได้ 3 โครงการ จาก 6 โครงการ
1.
อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นเงิน 70,000 บาท
แห่งชาติ ครั้งที่ 43
2.
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
เป็นเงิน 70,000 บาท
3.
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด
เป็นเงิน 131,414.76 บาท
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ด้าเนินการได้ 4 โครงการ จาก
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

7 โครงการ
เป็นเงิน 70,000 บาท
เป็นเงิน 261,798 บาท
เป็นเงิน

41,150 บาท

เป็นเงิน

15,000 บาท

-โครงการรับสัมฤทธิบตั รสําหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน
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1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ด้าเนินการได้ 2 โครงการ จาก 5 โครงการ
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
เป็นเงิน 269,680 บาท
ตําบลปรุใหญ่
2.

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

1.7 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ด้าเนินการได้
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง)
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสํารองไฟ)
4. โครงการประชาคม
5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
6. โครงการจัดทําแผนสามปี เทศบัญญัติ แผนดําเนินการ และ
การประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
7. โครงการประชาสัมพันธ์
8. อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
9. โครงการเลือกตั้ง
10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน (ผ้าม่านมู่ลี่)
11. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ พร้อมข้อต่ออลูมิเนียม)
12. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชําระภาษี
13. ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 260 วัน
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปรุใหญ่ เป็นเวลา 280 วัน
14. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม
15. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
16. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
17. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เหล็ก 2 บานเปิด)
18. โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาหรือเผยแพร่
(กล้องถ่ายรูปดิจิตอล)
19. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเงิน 67,400 บาท
34 โครงการ จาก 61 โครงการ
เป็นเงิน 6,500 บาท
เป็นเงิน 99,000 บาท
เป็นเงิน 20,400 บาท
เป็นเงิน 27,907 บาท
เป็นเงิน 174,922.86 บาท
เป็นเงิน 19,180 บาท
เป็นเงิน
เป็นเงิน

81,355.50 บาท
20,000 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

247,959.50 บาท
20,000 บาท
73,000 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

864 บาท
266,692.80 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

328,000 บาท
50,000 บาท

เป็นเงิน

15,000 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

5,000 บาท
5,990 บาท

เป็นเงิน

2,400 บาท
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
จัดการงานโยธา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ (Submersible 1.5 แรง
220 โวลท์) (กิจการประปา)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ (Submersible 3.0 แรง
220 โวลท์) (กิจการประปา)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ (เครื่องสูบจ่ายสารละลายเคมี
ระบบผลิตประปา (สารส้ม) (กิจการประปา)
โครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติถวายพระบรมมหาราชา
มหาราชินี (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ํา)
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาสว่านโรตารี่ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป็นเงิน

98,000 บาท

เป็นเงิน

18,000 บาท

เป็นเงิน

38,000 บาท

เป็นเงิน

12,980 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

32,864 บาท
33,000 บาท

เป็นเงิน

44,000 บาท

เป็นเงิน

99,000 บาท

เป็นเงิน

44,000 บาท

เป็นเงิน

38,000 บาท

เป็นเงิน

45,000 บาท

เป็นเงิน

59,000 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

24,000 บาท
200,000 บาท

เป็นเงิน

1,987,000 บาท

1.8 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ ด้าเนินการได้ - โครงการ จาก - โครงการ
1.9 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ด้าเนินการได้ 5 โครงการ จาก 15 โครงการ
1.
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่
เป็นเงิน
343,400 บาท
เทศบาล ปรุใหญ่ (กองทุนตําบล 100%)
2.
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขต ทต.ปรุใหญ่
เป็นเงิน
105,000 บาท
3.
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นเงิน
39,400 บาท
4.
โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก
เป็นเงิน
95,568.21 บาท
5.
อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการปูองกันการ เป็นเงิน
35,000 บาท
แพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน/ประชาสังคม อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา
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1.10 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม ด้าเนินการได้ 3 โครงการ จาก 10 โครงการ
1.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่
เป็นเงิน 267,500 บาท
2.
โครงการวันสตรีสากลตําบลปรุใหญ่
เป็นเงิน 51,364.01 บาท
3.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย เป็นเงิน 6,000 บาท
โรคเอดส์ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.11 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม ด้าเนินการได้ 1 โครงการ จาก 8 โครงการ
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเทศบาล เป็นเงิน
8,900 บาท
ตําบลปรุใหญ่
1.12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ด้าเนินการได้ - โครงการ จาก 3 โครงการ
สรุป แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ปี 2557 จํานวน 12 ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี ปี 2557 จํานวน 247 โครงการ จํานวนโครงการนํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 100 โครงการ
ระดับผลสัมฤทธิ์ในการน้าโครงการจากแผนพัฒนาสามปีมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 40.49

2.4 ข้อมูลสภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ตําบลปรุใหญ่ เป็นตําบลหนึ่งในตําบลของอําเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแต่เดิมตําบลปรุใหญ่มีอาณาเขต
กว้างขวางมาก ต่อมาเทศบาลเมืองนครนครราชสีมาในสมัยนั้น ได้ขยายเขตเทศบาลทําให้กินพื้นที่ตําบล
หนองจะบกและตําบลปรุใหญ่จาก 17 หมู่บ้าน เหลือ 7 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภา
ตําบลปรุใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดเล็ก และกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นใหม่ เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2539 และประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2539
ปัจจุบันได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลปรุใหญ่ เป็นเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18
กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
ที่ตงั้ เลขที่ 237 หมู่ 1 ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ห่าง
จากอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ตําบลปรุใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6 จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลําปรุ , ลําบริบูรณ์ , ลําตะกุด และคลองตาเมื อง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น
ไหลผ่าน เป็นแหล่งน้ําที่สําคัญต่อการดํารงชีพของราษฎร ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 และ 7 ลักษณะเป็นพื้นที่ ราบเรียบ มีปุาไม้ คือ สวน
รุกขชาติปรุใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลสุรนารี ตําบลหนองจะบก และตําบลหนองไผ่ล้อม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา
ติดต่อกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง
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รายละเอียดการบรรยายแนวเขต
ด้านทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลหนองจะบก และตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จากหลักเขตที่ 1 เริ่มต้นจากคลองบริบูรณ์ บริเวณพิกัด SB 835619 ตัด
ตามถนนบ้ านของนายประกาย ชื่นชม ไปตามถนนจนถึงบริเวณสามแยก ที่พิกัด SB
836612 แล้วตัดผ่านฝายน้ําล้นบริเวณพิกัด SB 838607 ตัดผ่านบริเวณถนนคอนกรีต
ข้างวัดตาลโหรน บริเวณพิกัด SB 838605 ตัดผ่านถนนบายพาสไปจดถนนลาดยางหน้า
หมู่บ้านกรีนแลนด์ บริเวณพิ กัด SB 840603 แล้วตัดลงมาผ่านทุ่งนาและบ้านทรงไทย
บริเวณพิกัด SB 841601 ตัดตรงไปถึงบริเวณคลองซอยข้างปั้มน้ํามัน ผ่านไร่ศรีทอง
บริเวณพิกัด SB 844599 ตรงไปตามถนนข้างคลองชลประทาน บริเวณร้านอาหารครัว
กลางสวนจดถนนลาดยาง
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ถนนลาดยางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
จากหลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด SB 847594 ที่ปูายบอกอาณาเขต ตัดลงมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณริมลําตะคองฝั่ง
เหนือ
จากหลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด SB 836586 ผ่านถนนคอนกรีตข้างสนาม
กีฬาบ้านเลียบที่พิกัด SB 831572 ตัดผ่านลําปรุ ผ่านถนนมุขมนตรี ผ่านทางรถไฟ ตัดลง
ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตามแนวเขตตําบลปรุใหญ่
จากหลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด SB 838546 ไปทางทิศใต้ ตรงตามถนน
คอนกรีตจนถึงสี่แยกร้านคงกระพันธ์ ที่พิกัด SB 840538 แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนน
ค.ส.ล. จนถึงโครงการบ้านแมกไม้ ที่พิกัด SB 839538 แล้วตัดตรงถนน ค.ส.ล. หลัง
โรงงานเสริมสุข ไปจนถึงถนนไมตรี 2 ที่พิกัด SB 839534 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศใต้ ตาม
แนวแบ่งเขตตําบลปรุใหญ่ ตําบลหนองจะบก ตําบลหนองไผ่ล้อม จนสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขต
บริเวณปั๊มน้ํามัน ปตท.
จากหลักเขตที่ 5 ที่พิกัด SB 837524 หน้าปั๊มน้ํามัน ปตท. ตัดผ่านถนนราช
สีมา – ปักธงชัย ที่พิกัด SB 841513 ตัดตามถนนสวนปุารุกขชาติ จนถึงสามแยกเดช
ณรงค์ ที่พิกัด SB 836512 เลยไปตามถนนเดชณรงค์ ประมาณ 500 เมตร ที่พิกัด SB
837509 แล้วตัดเฉียงไปทางทิศตะวั นออกเฉียงใต้ ผ่านพิกัด SB 834506 บริเวณต้นไม้
ใหญ่ตามถนนจนถึงบ่อน้ําที่พิกัด SB 832504 แล้วไปสิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างเขตตําบล
ปรุใหญ่ ตําบลหนองจะบก ตําบลสุรนารี บริเวณสามแยก
ด้านทิศใต้

ติ ด ต่ อ กั บ ตํ า บลสุ ร นารี ตํ า บลหนองจะบก และตํ า บลหนองไผ่ ล้ อ มอํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จากหลักเขตที่ 6 ที่พิกัด SB 826505 เริ่มจากจุดตัดระหว่างเขตตําบล
ปรุใหญ่ ตําบลหนองจะบก บริเวณสามแยกถนนดินและตัดกับตําบลสุรนารี บริเวณพิกัด
SB 825509 ตัดขึ้นไปตามถนนสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 823524 แล้วตัดตามแนวของ
ถนนสนามกีฬาถึงหน้าประตูหลังสนามกีฬา บริเวณพิกัด SB 822515 แล้วตัดไปตามทิศ
ตะวันออก ประมาณ 200 เมตร ที่พิกัด SB 826525 บริเวณศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่ ตัดขึ้นไปตามทิศเหนือ ที่พิกัด SB 825527 ตัดตามถนนดินจนถึงสามแยกถนน
ซอยพันโทสําอาง ที่พิกัด SB 822535 แล้วตัดตามถนนดินหลังหมู่บ้านเคียงเคหะ จนถึง
ถนนคอนกรีตข้างวัดคลองส่งน้ํา ที่พิกัด SB 825539 วิ่งตามถนนคอนกรีตไปทางทิศ
เหนือจนถึงจุดตัดระหว่างตําบลปรุใหญ่ ตําบลสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา ที่พิกัด
SB 824544 รวมระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร
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ด้านทิศตะวันตก

ติดต่อกับตําบลสุรนารี และเทศบาลนครนครราชสีมา
จากหลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด SB 824544 ไปตามแนวถนนมิตรภาพ พิกัด
SB 824554 แล้วเลี้ยวขวาไปทางสามแยกปักธงชัย ที่พิกัด SB 828555 ตัดตรงขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
จากหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด SB 828566 ที่ปูายอาณาเขต ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวเขตระหว่างตําบลบ้านใหม่กับตําบลปรุใหญ่ ผ่านพิกัด SB 829574 จนจดคลอง
ส่งน้ําชลประทานฝั่งขวา บริเวณพิกัด SB 829579 จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปตามคลองชลประทานจนถึงสะพานขาว ค.ส.ล. ที่พิกัด SB 819578 ตัดตามแนวเขต
ตําบลปรุใหญ่กับตําบลสีมุมที่พิกั ด SB 810586 แล้ว เลี้ยวขวาตัดตามถนนลาดยาง
ชลประทาน รวมระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร

ด้านทิศตะวันตก

ติดต่อกับตําบลสีมุม และตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จากหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณคลองส่ งน้ําชลประทาน บริเวณปูายบอก
อาณาเขตเทศบาลตํ าบลปรุใหญ่ ตรงบ้า นแปฺะ บริ เวณพิกัด SB 813587 ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านคลองส่งน้ําชลประทานฝั่งซ้าย แล้วตัดผ่านถนนโยธา ตําบลพล
กรัง บริเวณลําเหมืองพิกัด SB 815598 แล้วตัดตรงมาที่บริเวณพิกัด SB 816598
ที่บริเวณถนนสายบ้านเลียบ – พุดซา แล้วตัดตรงขึ้นทิศเหนื อจนถึงปูายบอกอาณาเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ บริเวณพิกัด SB 820601 ตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตําบล
พุดซากับตําบลปรุใหญ่ จนสิ้นสุดที่คลองบริบูรณ์ จรดกับหลักเขตที่ 1 ที่บริเวณพิกัด SB
835619

หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมแนวเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

25

แผนที่ต้าบลปรุใหญ่
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เนื้อที่
ตําบลปรุใหญ่ มีพื้นที่ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 10,393.75 ไร่ หรือ 16.63
ตารางกิโลเมตร เป็นตําบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
หมู่
1
2
3
4
5
6
7

บ้าน
คนชุม
ตะคองเก่า
หนองหอย
วิโรจน์พัฒนา
พบสุข
เลียบ
แสนสุข

เนื้อที่ (ไร่)
2,130
2,300
820
1,250
1,400
980
1,513.75

คิดเป็น (ตร.กม.)
3.408
3.680
1.312
2.000
2.240
1.568
2.422

อันดับ
2
1
7
5
4
6
3

การคมนาคม
การคมนาคมของตําบลปรุใหญ่ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สะดวกในการเดินทางเข้าตัวเมือง
และการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยอยู่ห่างอําเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร
การไฟฟ้า
เขตตําบลปรุใหญ่ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟูา
ใช้ครบทุกครัวเรือนทําให้ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
ระบบประปา
ประชาชนในตําบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5,6,7 และประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ ี่ 2 และมีบางส่วนได้รับการบริการจากการ
ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
การสื่อสาร
ตู้โทรศัพท์
19
ตู้
สถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน
1
แห่ง
สถานที่บริการอินเตอร์เน็ตตําบล (เทศบาลตําบล)
1
แห่ง
อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ตําบลปรุใหญ่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและหลังคาเรือน
จํานวนประชากรและหลังคาเรือน ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ณ เดือน พฤษภาคม 2558 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 9,714 คน จําแนกเป็นชาย 4,668 คน เป็นหญิง 5,046 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 584 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 4,533 หลังคาเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

27
จํานวนประชากรและหลังคาเรือนจําแนกรายหมู่บ้าน
จ้านวน
หลังคาเรือน

คนชุม

ชาย
823

ประชากร (คน)
หญิง
888

รวม
1,711

2

ตะคองเก่า

645

634

1,279

531

3

หนองหอย

71

104

175

85

4

วิโรจน์พัฒนา

706

773

1,479

845

5

พบสุข

1,335

1,432

2,767

1,507

6

เลียบ

110

107

217

102

7

แสนสุข

978

1,108

2,086

830

4,668

5,046

9,714

4,533

หมูท่ ี่

ชื่อหมู่บ้าน

1

รวม

633

สถิติการเลือกตั้งที่ผ่านมา
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ (ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 7,035 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจํานวน 5,200 คน แยกเป็น
- จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จํานวน 4,811 บัตร
- จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน
จํานวน 122 บัตร
- จํานวนบัตรเสีย
จํานวน 267 บัตร
การปกครอง
ตําบลปรุใหญ่ มีหมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม ประกอบด้วย
1. ชุมชนคนชุม 1
ประธานชุมชน นางสมฤทัย ฤทธิ์ไธสง
2. ชุมชนคนชุม 2
ประธานชุมชน ร.ต.ชํานาญ ธีรกาญจนา
3. ชุมชนคนชุม 3
ประธานชุมชน นายธานัท ปณชัยจารุดา
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า ประกอบด้วย
1.ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา ประธานชุมชน นางบังอร วรรณรักษ์
2. ชุมชนรวมใจพัฒนาตะคองเก่า ประธานชุมชน นายประเสริฐ บุญเหลือ
3. ชุมชนลูกหลานปูุคงพัฒนา
ประธานชุมชน นายรวม ราศรี
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย ประกอบด้วย
1. ชุมชนบ้านหนองหอย ประธานชุมชน นางละมุล ไชยมงคล
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ประกอบด้วย
1. ชุมชนรวมมิตรพัฒนา ประธานชุมชน นายชาญวิทย์ บัวใจบุญ
2. ชุมชนวิโรจน์พัฒนา ประธานชุมชน นายประคอง ศรีเงิน
3. ชุมชนไมตรีพัฒนา ประธานชุมชน นางสุนิสา ถิ่นอุดม
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หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข ประกอบด้วย
1. ชุมชนพบสุข 1
ประธานชุมชน นางพิมลพรรณ ศิริปรุ
2. ชุมชนพบสุข 2
ประธานชุมชน นายถนอม กลกลาง
3. ชุมชนพบสุข 3
ประธานชุมชน เรืออากาศตรีบรรพต รุ่งสว่าง
หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ ประกอบด้วย
1. ชุมชนบ้านเลียบ
ประธานชุมชน นายบัญชา สินธุ์ไพฑูรย์
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข
ประกอบด้วย
1. ชุมชนแสนสุข 1
ประธานชุมชน นายสมโภชน์ แดงมา
2. ชุมชนแสนสุข 2
ประธานชุมชน นายใส อินทร์จันทร์
3. ชุมชนแสนสุข 3
ประธานชุมชน นางกสิญ์ณา แสงเย็น
การศึกษา
ในพื้นที่ตําบลปรุใหญ่ มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านคนชุม
โดยมีบุคลากรครู/อาจารย์ ชาย 1 คน หญิง 8 คน รวม 9 คน ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิรัช คุ้มกลาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคนชุม ประกอบด้วยจํานวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้
ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อาจารย์ประจําชัน้

ป.1

4

2

6

นางแสงอรุณ ใหม่โพธิ์กลาง

ป.2

9

6

15

นางสมจิตร วินทะไชย

ป.3

6

1

7

นายจําลอง ตั้งชูวงษ์

ป.4

2

7

9

นางสาวนภัสนันท์ วงษ์วรรณสังข์

ป.5

4

2

6

นางสาวปัญธิญา ดาวศรี

ป.6

7

9

16

นางสาวนิภาพร ผ่องโสภณ

อ.1

6

5

11

นางสาวกนกวรรณ รําเพยพล

อ.2

8

3

11

นางสาวศิริญา ขาวศรี

รวม

46

35

81

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต้าบลปรุใหญ่
1. ศูน ย์ พัฒ นาเด็ก เล็ กนานาชาติปรุ ใหญ่ ตั้ งอยู่ที่ บ้า นคนชุ ม หมู่ที่ 1 ตํา บลปรุใ หญ่ อํ าเภอเมือ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีนายกิตติพงศ์ เรืองแสง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนางสาวมัลลิกา จิตรมาส ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา มีเจ้าหน้าทีที่ผู้ดูแลเด็ก 4 คน และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 40 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ระดับชัน้
เตรียมอนุบาล

ชาย
13

หญิง
12

รวม (คน)
25

อนุบาล 1

5

10

15

รวม

18

22

40

อาจารย์ประจําชัน้
นางสาวสมประสงค์ พะยอมใหม่
นางสาวนงเยาว์ จินดา
นางศิวศรันญ์ พันธ์วงั กุล
นางไพรินทร์ กฤษณสุวรรณ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจําตําบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 7 มีมีนายกิตติ
พงศ์ เรืองแสง ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนางสาวมัลลิกา จิตรมาส ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา และมีเจ้าหน้าทีผ่ ู้ดูแลเด็ก 4
คน และมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 38 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับชัน้
เตรียมอนุบาล

ชาย
13

หญิง
6

รวม (คน)
19

อนุบาล 1

12

7

19

รวม

25

13

38

อาจารย์ประจําชัน้
นางนภาภรณ์ อัศวนาวิน
นาวสาวปฏิมาพร ศรีทอง
นายสยาม เต็งผักแว่น
นางสาวนิตยา สงบเงียบ

ศูนย์การเรียนชุมชนต้าบลปรุใหญ่
ตั้งอยู่ ภายในบริ เวณวัดคนชุม หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม จัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึกษาภาคปกติมีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ซึ่งเปิดทั้งทางวิชาการและการฝึกอาชีพโดยทั่วไป
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
จ้านวน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
(คน)
ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
30
166

รวมทั้งสิ้น
(คน)

หมูท่ ี่

ชื่อหมู่บ้าน

1

คนชุม

2

ตะคองเก่า

116

22

-

138

3

หนองหอย

34

3

-

37

4

วิโรจน์พัฒนา

179

18

-

197

5

พบสุข

255

27

1

283

6

เลียบ

24

5

-

29

7

แสนสุข

161

22

-

935

127

1

183
1,063

รวม

196

30
ศาสนา

ประชาชนในตําบลปรุใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จํานวน 5 แห่ง คือ
1. วัดบ้านคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
2. วัดตาลโหรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า
3. วัดคลองส่งน้ํา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
4. วัดพบสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
5. วัดปุาแสงธรรมพรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเสนสุข
สถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน
1. สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
2. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
3. เขื่อนโพธิ์เตี้ย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
4. เขื่อนคนชุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า
สถานที่ราชการ
1. เทศบาลตําบลปรุใหญ่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
2. โรงเรียนบ้านคนชุม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักร้อย ตําบลปรุใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตําบลปรุใหญ่
4. ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4 (เขื่อนโพธิ์เตี้ย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
5. ศูนย์การเรียนชุมชนตําบลปรุใหญ่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
6. ฝุายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 (เขื่อนคนชุม)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านคนชุม
7. ทรัพยากรน้ําบาดาล ภาค 1
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านพบสุข
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม.
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
10. สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 8
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
11. ศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
12. ศูนย์ปฏิบัติการไฟปุานครราชสีมา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
13. สถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
14. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านแสนสุข
การสาธารณสุข
ตําบลปรุใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
หลักร้อย ตําบลปรุใหญ่ โดยมี นายสุชาติ สนพะเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ เป็น
ผู้อํานวยการ
การเมืองและการบริหารงานของเทศบาล
ประกอบด้ ว ย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จากผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่ ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ทําให้เทศบาลตําบลปรุใหญ่
มีคณะผู้ บ ริห ารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบตามจํานวน โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ประกอบด้วย
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คณะผู้บริหาร
1. นายสุรศักดิ์ ประสงค์หิงษ์
นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่
2. นายจามร คงกระพันธ์
รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่
3. นายสุพล โนใหม่
รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่
4. พันโทชัยรัตน์ ไวทยกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่
5. นายวิษณุ ศรีลอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาล
1. นางสุวนิตย์ ครุฑหมื่นไวย
ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่
2. นางเพ็ญพยงค์ ประสงค์หิงษ์
รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่
3. นายอุดม สินปรุ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 1
4. นายณัฐพนธ์ ปิ่นเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 1
5. นายประวิทย์ โคมพุดซา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 1
6. นายสมาน วรรณรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 1
7. นายวรวิทย์ อภิชาติโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 1
8. นายสุเมธ พุฒิจีบ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 2
9. นางพเยาว์ ศรีจะบก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 2
10. นายวิฑูรย์ ศรีทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 2
11. นายสอิ้ง พิมพ์จัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 2
12. นายวิสูตร ตาลพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เขต 2
13. นายพลชเวทย์ โชติสถิตย์ธนากุล เลขานุการสภา ฯ /ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ่
สําหรับการบริหารกิจการของเทศบาลอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี โดยมี
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรีรับ ผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าทีอื่นที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายเทศมนตรีมอบหมาย และมี
รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน หัวหน้าสํานักปลัด ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการกองช่าง และหัวหน้าฝุาย
เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบาลในการบริหารงาน
โครงสร้างการก้าหนดส่วนราชการ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดัง กล่า วภายใต้
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ
(มีฐานะเป็นกอง) ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
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จํานวนพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง ณ เดือนพฤษภาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 83 คน
ประกอบด้วย
- ข้าราชการ 25 คน
- ลูกจ้างประจํา 1 คน
- พนักงานจ้างภารกิจ 15 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป 42 คน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตรากําลัง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 6 ราย และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน จํานวน 51 ราย
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. รถดับเพลิง
จํานวน 1 คัน
2. รถยนต์บรรทุกน้ํา
จํานวน 1 คัน
3. รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน 2 ล้อ
จํานวน 1 คัน
4. เครื่องสูบน้ํา
จํานวน 2 เครื่อง
5. ไดโว่
จํานวน 1 เครื่อง
6. เลื่อยโซ่ยนต์
จํานวน 2 เครื่อง
7. เรือพลาสติก
จํานวน 5 ลํา
8. กรวยจราจร
จํานวน 20 อัน
9. ถังดับเพลิง
จํานวน 22 ถัง
10. วิทยุสื่อสาร
จํานวน 25 เครื่อง
11. ตู้สัญญาณไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
สถานะทางการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
47,944,982.15 บาท
- เงินสะสม
30,530,713.91 บาท
- ทุนสํารองเงินสะสม
12,986,649.95 บาท
- เงินกู้คงค้าง
44,264,656.64 บาท
ด้านรายรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริงทั้งสิ้น 57,303,831.81 บาท
(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ด้านรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 47,720,434.14 บาท
ภารกิจ อ้านาจหน้าที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศ
จํานวน 981 แห่ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตําบลทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ทําให้เทศบาล
ต้องปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้
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1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง
เทศบาล ซึ่งกําหนดหน้าที่ของเทศบาลตําบล มี 2 ส่วน คือ อํานาจหน้าที่ที่ต้องทําและอํานาจหน้าที่ที่อาจจะทํา
ได้
2. พระราชบั ญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35
3. อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
จากอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ประเภทนั้น เทศบาลตําบลปรุใหญ่
จึงกําหนดภารกิจตามอํานาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
( 1 ) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
( 2 ) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
( 3 ) การสาธารณูปการ
( 4 ) การผังเมือง
( 5 ) การควบคุมอาคาร
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
( 1 ) การจัดการศึกษา
( 2 ) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
( 3 ) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
( 4 ) ส่งเสริมกีฬา
( 5 ) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
( 1 ) การจัดให้มีและควบคุมตลาดและที่จอดรถ
( 2 ) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
( 3 ) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
( 4 ) การขนส่งและการวิศวกรรมจารจร
( 5 ) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
( 6 ) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อดังนี้
( 1 ) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
( 2 ) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
( 3 ) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
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5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
เกี่ยวข้อง ดังนี้
( 1 ) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
( 2 ) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
( 3 ) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
( 4 ) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
( 5) การจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( 6 ) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
( 1 ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
( 1 ) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง
( 2 ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น
( 3 ) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาน
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลจะด้าเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และระบายน้ํา
2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
3. การสาธารณูปการ
4. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
5. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน
8. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9. การจัดการศึกษา
10. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง
12. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง
ภารกิจรอง
1. การจัดให้มีและควบคุมตลาด และที่จอดรถ
2. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส
5. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น

35
6. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. การส่งเสริมกีฬา
8. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
10. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
11. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
12. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
13. การผังเมือง
14. การส่งและการวิศวกรรมจราจร
15. การควบคุมอาคาร
16. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียนเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ

