
บทที่ 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา 
 

สภาพทั่วไป 

 1. ที่ต้ังตําบลในเมืองตั้งอยูหางจากจังหวัดนครราชสีมาจํานวน 60 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดตอ 
ดังตอไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลชีวานและองคการบริหาร 
    สวนตําบลทาหลวง 
  ทิศใต  ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลนิคมสรางตนเองและองคการ 
    บริหารสวนตําบลหนองระเวียง 
  ทิศตะวันออก ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลรังกาใหญ 
  ทิศตะวันตก ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์และองคการบริหารสวน 

ตําบลกระเบื้องใหญ 
 2. เน้ือที่มีพื้นที่ท้ังหมด  30,043.75ไร (48.07ตารางกิโลเมตร) โดยมีพื้นที่เทศบาลตําบล      พิ
มาย จํานวน 1.60 ตารางกิโลเมตร อยูในพื้นท่ี 
 3. ภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีแมน้ําสําคัญหลักไหลผานไดแกลําน้ํามูล,ลําน้ําจักราช, 
ลําน้ําเคม็,ลําฉกาจ   
 4. จํานวนหมูบาน20หมูบาน โดยประชากร มีจํานวนท้ังสิ้น 16,415คน แยกเปนชาย  7,889
คนหญิง8,487คน  จํานวน 6,846ครวัเรือนมีความหนาแนนเฉลี่ย 347คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้ 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน ประชากร จํานวน 
ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

หมูที่  1 บานในเมือง 195 203 398 486 

หมูที่  3 บานสวย 149 146 295 212 

หมูที่  4 บานขาม 395 390 785 311 

หมูที่  5 บานกอก 544 575 1,119 425 

หมูที่  6 บานนางเหริญ 413 415 828 387 

หมูที่  7 บานมวง 494 504 998 350 

หมูที่  8 บานวังหิน 731 750 1,481 515 

หมูที่  9 บานดอนแซะ 614 737 1,351 366 

หมูที่ 10 บานวังกลาง 77 69 146 45 

หมูที่ 11 บานข้ีเหล็ก 401 421 822 194 

หมูที่ 12 บานทองหลาง 248 255 503 123 

หมูที่  13 บานดง 259 267 526 196 

หมูที่ 14 บานประตูชัย 765 916 1,681 1,530 
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หมูที ่ ช่ือหมูบาน ประชากร จํานวน 
ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

หมูที่ 15 บานนอย 607 637 1,244 509 

หมูที่ 16 บานใหมสามัคคี 123 157 280 136 

หมูที่ 17 บานพรหมทัต 106 106 212 116 

หมูที่ 18 บานวังหิน 495 518 1,013 248 

หมูที่ 19 บานทาสงกรานต 206 254 460 200 

หมูที่ 20 บานสาํโรงชยั 181 141 322 70 

หมูที่ 21 บานไทรงามพัฒนา 227 289 516 425 

หมูที่ 0 หมูบานกลาง 671 762 1,435 2 

รวม 7,889 8,487 16,415 6,846 
 

 ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

 
 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลไดแกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง และเทศบาล    
ตําบลพิมาย รวม 2 แหง 
 

โครงสรางพื้นฐาน 

 1.การคมนาคม 
  - ถนนลาดยางแอสฟสต 9 สาย 
  - ถนนคอนกรีต  111 สาย 
  - ถนนหินคลุก  45 สาย 
  - ถนนลูกรัง  30 สาย 
  - ถนนดินบดอัด  3 สาย 
 2.สถานีขนสง   1 แหง 
 3.การไฟฟา 
 หมูบานทั้ง 20 หมูบานมีไฟฟาใชครบท้ังหมด  มีเพียงสวนนอยหรือบางครวัเรือนเทานั้นที่ได
สรางบานเรือนใหม  และอยูหางจากหมูบานการขยายเขตไฟฟายังไมทั่วถึง 
 4.แหลงน้ําสรางขึ้น 
  - ชลประทาน  2 แหง 
  - ฝาย                        4 แหง 
  - บอโยก   22 แหง 
  - บอน้ําตื้น  583 แหง 
 
 
 5. ประปา  
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 ในเขตตําบลในเมืองมีระบบประปาสวนภูมิภาคและประปาหมูบาน ที่หนวยงานตางๆ ไดสราง
ขึ้นทุกหมูบาน 

6. โทรศัพท 
 มีการขยายเขตชุมสายโทรศัพทและติดตั้งเครือขายโทรศัพทสัญญาณดาวเทียมใหบรกิารแก
ราษฎรทุกหมูบาน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 1.  ทรัพยากรปาไม อบต.ในเมืองไมมีพื้นที่ท่ีมีสภาพปาไมเนื่องจากเปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
ประชากรอาศัยกันอยูอยางหนาแนน  จึงจะมีเพียงแตตนไมที่ปลูกข้ึนใหมเพื่อเปนรมเงาซึ่งสวนใหญ 
อยูเขตพื้นที่สงวน หรือเขตพื้นที่โบราณสถาน  มีทรัพยากรที่กลายเปนแหลงพักผอนหยอนใจแก
นักทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงไดแก ไทรงาม 
 2.  ทรัพยากรน้ําพื้นที่เปนที่ราบลุมมีแมน้ําและลําน้ําไหลผาน ไดแก ลํานํ้ามูลลําจักราช  
ลําน้ําเคม็และลําฉกาจอีกทั้งมีหวย หนอง คลอง บึง  ชลประทานอ่ืนๆ 
 3.  ทรัพยากรดิน  ดินสวนใหญเปนเปนดินรวนปนทราย  ดินเหนียวปนทราย มีลักษณะการ
เก็บกักนํ้าปานกลางมีสารละลายน้ําของเกลืออยูในความเขมขนที่ตางกันบางแหงเปนภูเขาเกลือ ใตชั้น
ดินปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงกรดแก ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงต่ําสุด 
 

สภาพเศรษฐกิจ 

ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  จึงทําใหรายไดหลักของราษฎรมาจากการเกษตรกรรม
และรับจางไดแก การทํานา ทําไรออย ทําไรมันสําปะหลัง ปลูกยูคาลิปตัน ซ่ึงสวนใหญใชน้ําฝนและ
แหลงน้ําธรรมชาติทําการเกษตรแตถาหากปใดฝนไมตก หรือปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอก็จะเกิดปญหาภัย
แลง   

หนวยธุรกิจในเขตตําบล 
  - หางสรรพสินคา  1 แหง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  4 แหง 
  - โรงแรม   1 แหง 
  - โรงส ี    8 แหง 
  - โรงน้าํแข็ง   2 แหง 
  - กิจการเก่ียวกับการทาทราย 1 แหง 
  -  สหกรณโคนม   1 แหง 
  -  สถานีบริการน้าํมันและแกส 8 แหง 
  -  สหกรณการเกษตร  1 แหง 
  -  ตลาดนัด(สัปดาหละครั้ง) 1 แหง 
  -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน - แหง 

ดานสังคม 
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 1.การศึกษา 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลในเมือง   จํานวน      1      แหง 
  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศกึษา จํานวน      4      แหง   

1)  โรงเรยีนบานมวงขามประชารักษ     
    2)  โรงเรยีนบานดอนแซะ      

      3)  โรงเรียนชุมชนบานวังหิน    
   4)โรงเรยีนทาวสุรนารี (ระดมอนุสรณ)    
  - โรงเรียนอาชวีะศึกษา    จํานวน    1 แหง 

1)  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย     
- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน      จํานวน     1 แหง 
- หองสมุดประชาชน    จํานวน     1 แหง 

  - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   จํานวน     8    แหง 
 2.สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  - วัด                     8     แหง 
  - มัสยิด         -  แหง 
  - โบสถ              - แหง 
 3.การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ    1    แหง(ขนาด 60 เตียง ) 
  - โรงพยาบาลเอกชน  1  แหง 
  - สาธารณสุขอําเภอ  1 แหง 
  - สถานพยาบาล   3 แหง 
  - สถานีอนามัย   - แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน  8 แหง 
  - อัตราการมีและการใชสวมราดน้าํ รอยละ100  
 4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  - ที่ทําการปกครองอําเภอ  1 แหง 
  - สถานีตาํรวจภูธรอําเภอ  1 แหง 
  - ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา 1 แหง 
  - สํานักงานอัยการประจาํศาลแขวง1 แหง 
 

ดานการเมือง  การบริหาร 

 1. การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในเมืองประกอบดวย2 ฝาย คือ 
  1.1 ฝายนิติบัญญัติหรือฝายสภาประกอบดวยสมาชิกหมูบานละ2 คน  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเมืองดังน้ี 

ชื่อ – สกุล หมู
ที ่

ตําแหนง ชื่อ – สกุล หมู
ที ่

ตําแหนง 

นางฐปณียศรีพินิภัทร 8 ประธานสภา อบต.           -ลาออก- 12 สมาชิกสภา  อบต. 
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นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร 4 รองประธานสภา อบต.           -ลาออก- 12 สมาชิกสภา  อบต. 
นายวิเชียร  พลีด ี  เลขานุการสภา อบต. นายบุญหลาย  วิไธสง 13 สมาชิกสภา  อบต. 
นางสําอาง  รัตนา 1 สมาชิกสภา อบต. นายศรีประจวบ  บุไธสง 13 สมาชิกสภา  อบต. 
นางพัฒนวด ี คชบาง 1 สมาชิกสภา  อบต. นางวิภารัตน  ไพคํานาม 14 สมาชิกสภา  อบต. 
นายพิชิต  แสนเจก 3 สมาชิกสภา  อบต. นางปญญา  จันทรศรี 14 สมาชิกสภา  อบต. 
นายสามารถ  ซื้อคา 3 สมาชิกสภา  อบต. นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย 15 สมาชิกสภา  อบต. 
นายประเสริม  พัดพิมาย 4 สมาชิกสภา  อบต. นายบุญสง  สรางไร 15 สมาชิกสภา  อบต. 
นายสมศักดิ ์ พฒันกลุ 5 สมาชิกสภา  อบต. นายผดุง  เบาแรง 16 สมาชิกสภา  อบต. 
นายรังสรรค  ผลนา 5 สมาชิกสภา  อบต.           -ลาออก- 16 สมาชิกสภา  อบต. 
นายพิเชฐ  แชมพุทรา 6 สมาชิกสภา  อบต. นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 17 สมาชิกสภา  อบต. 
นายประจักษ  แกวบัณฑิต 6 สมาชิกสภา  อบต. นางสาวอรุณ  มงคลการ 17 สมาชิกสภา  อบต. 
นางบุหลัน  จันทรสายบัว 7 สมาชิกสภา  อบต. นายไพศาล  เหล็กกรุง 18 สมาชิกสภา  อบต. 
นายเฉียบ  สบาย 7 สมาชิกสภา  อบต. นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ 18 สมาชิกสภา  อบต. 
นายชาล ี เพ็งที 8 สมาชิกสภา  อบต. นายณัฐพงศ  ศิริสมานจิตติกุล 19 สมาชิกสภา  อบต. 
นายฉออนแรนพิมาย 9 สมาชิกสภา  อบต.           -ลาออก- 19 สมาชิกสภา  อบต. 
นายครองสนิ  ทองเครือ 9 สมาชิกสภา  อบต. นายธีมาโรจน  จติจรัสยิ่งยง 20 สมาชิกสภา  อบต. 
นายเดนชัย  ปราสาทสูง 10 สมาชิกสภา  อบต. นายประยงค  อาจศึก 20 สมาชิกสภา  อบต. 
นางฉันทนา  เรืองการ 10 สมาชิกสภา  อบต. นายกวี  ศรีสขุ 21 สมาชิกสภา  อบต. 
นายฉลองชัย   บุญกําเนิด 11 สมาชิกสภา  อบต. นายผดุงศักดิ ์ พูนศรี 21 สมาชิกสภา  อบต. 
นายอุทัย     สอพิมาย 11 สมาชิกสภา  อบต.    

 
  1.2  ฝายบริหารประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน  และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน 2 คน มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายที่ไมขัดตอกฎหมาย และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายนโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของราชการ ประกอบดวย 
 1)นายบรรเจิด  สอพิมาย นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 2)นายไสว  กิตติถิรกุล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 3)นายสมบูรณ  จูงกลาง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

ศักยภาพในตําบล 

 ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตาํบลในเมือง มีบุคลากรในองคกรจํานวน  55  คน 
  1. จํานวนพนักงานสวนตําบล   จํานวน   21   คน 
   1.1 สํานักงานปลัด   จํานวน    8   คน 
   1.2 สวนการคลัง    จํานวน    5 คน 
   1.3 สวนโยธา    จํานวน    2    คน 
   1.4 สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน    3     คน 
   1.5สวนสงเสริมการเกษตร  จํานวน    1   คน 
   1.6หนวยตรวจสอบภายใน  จํานวน     1  คน 
   1.7 สวนสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน     1     คน    
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  2. ระดับการศกึษาของพนักงานสวนตาํบล 
   - ปวช./ปวส.    จํานวน    2     คน 
   - ปริญญาตร ี    จํานวน    8    คน 
   - สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน    11 คน 
  3. พนักงานจางทั่วไปและพนกังานจางตามภารกิจ   จํานวน    33   คน 
  4.ลูกจางประจาํ                              จํานวน 1 คน 
 ข. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
  รายไดประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562จํานวน  78,000,000 บาท  แยกเปน 
   - รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจํานวน  6,843,250บาท 
   - รายไดที่สวนราชการตางๆ จดัเก็บให  จํานวน36,362,000บาท 
   - เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  จํานวน 34,794,750 บาท 

    
ศักยภาพของชมุชนและพื้นที่ 

 ตําบลในเมืองภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมน้ํามีแหลงโบราณสถาน ที่เปนแหลงทองเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียง คือ อุทยานประวัติศาสตรโบราณสถานปราสาทหินพิมาย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย
ไทรงาม และเขื่อนพิมาย ประเพณีแขงเรือ งานแหเทียนพรรษา ฯลฯ  ชุมชนเปนชุมชนเมืองก่ึงชนบท 
มีการตั้งบานเรอืนอาศัยกันอยูอยางหนาแนน   
 

สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 
1. ปญหาดานสังคม   
1.1  ปญหายาเสพติด 1. เฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด เชน  

    ยาบา 
2. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  เกิดความอยากรู 
   อยากลองเสพสิ่งเสพติด  เนื่องจากมีพฤติกรรม 
   เลยีนแบบเพื่อน  และยาเสพติดในปจจุบัน 
   สามารถหาซือ้เสพไดงาย 
3. ปญหาครอบครัวแตกแยก  รายไดไมเพียงพอ 
   ตอการดํารงชีพ  ทําใหหันไปพ่ึงพายาเสพติด 

 

1.2  ปญหาสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห 

การดูแลคุมครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ
เยาวชนของรัฐบาลไมทั่วถึง 

 

1.3 ปญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยสิน 

1. เกิดการลักขโมยทรัพยสิน ปญหาการพนัน 
และไฟฟาสาธารณะตามถนนยังไมทั่วถึง 
2. การชวยเหลือผูประสบภัยกระทําไดชาเนื่อง 
   จากพื้นที่ใหญและไมมอีุปกรณชวยเหลอื 

 

1.4 ปญหาความเขมแข็งของชุมชน 1. การขาดผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมท่ีมีความรู 
   ความสามารถ 
2. การขาดความสามัคค ี การเสียสละ  แรงใจ 
แรงกายของสมาชิกกลุมเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 

1.5  ปญหาการสงเสริมคณุภาพ 1. ขาดงบประมาณในการจัดหาแหลงพักผอน  
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ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 
ชีวิต    หยอนใจและสถานทีอ่อกกําลังกาย 

2. ขาดงบประมาณในการจัดหาอปุกรณกีฬาให 
   เพียงพอตอความตองการ 

2. ปญหาดานแหลงน้ํา 1. แหลงนํ้าสาธารณะขนาดใหญต้ืนเขิน   
2. การทําการเกษตรในพ้ืนที่อาศัยน้ําฝน  หาก 
   เกิดปญหาฝนแลงพืชผลทางการเกษตรไดรับ 
   ความเสียหายเนื่องจากไมมีระบบชลประทาน 

 
 
 
 

3. ปญหาการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. การรบัรูขอมลูขาวสารจากสื่อตางๆ ไมมีการ 
   จํากัดขอบเขต  ทําใหเกิดการเลียนแบบ 
2. การขาดการสงเสริมและสืบสานการอนุรักษ 
   ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ประชาชนมีคานิยมใชจายฟุมเฟอยเลียนแบบ 
   วัฒนธรรมตะวันตก 
4. การขาดการดูแลเอาใจใสสมาชกิในครอบครัว 
5. ประชาชนไมใหความสําคญัในการทํากิจกรรม 
   ทางศาสนาประชาชนมีฐานะยากจนทําใหบุตร 
   หลานขาดโอกาสในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 

 

4. ปญหาดานสาธารณสุข   
การควบคุมและปองกันโรคติดตอ 1. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการ

ปองกันโรคติดตอ  การรกัษาสุขภาพอนามยั
และการระบาดของโรคติดตอ 

2. การบริการสาธารณสุขยังไมทั่วถึง 
3. ลักษณะพื้นที่เปนปาซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย 

 

 
ความตองการของทองถิ่น 

 ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
1) ตองการใหมีการกอสรางและปรับปรุงถนนทางเดินตางๆ ใหท่ัวถึงทุกหมูบาน 
2) ตองการใหมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มตามถนนเขาทั่วถึงชุมชน 
3) ตองการปรบัปรุงสภาพภูมิทัศนและความสะอาดสถานที่ทองเที่ยว 

 ความตองการดานเศรษฐกิจ 
1) ตองการใหมีการสงเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
2) ตองการฝกอบรมอาชีพและพฒันาอาชีพดานการเกษตร 

 ความตองการดานสังคม 
1) ตองการใหสงเสริมการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
2) ตองการใหสนับสนุนอุปกรณการกีฬาและสนามกีฬาชุมชน 
3) ตองการใหสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชนในชุมชน 
4) ตองการสงเสริมและสนับสนุนดานการสาธารณสุขมูลฐานใหทั่วถึง 
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 ความตองการดานแหลงนํ้า 
1) ตองการปรบัปรุงแหลงน้ําสาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําเพือ่ใชในการอุปโภค

บริโภคได 
2) ปรับปรุงหรือกอสรางระบบชลประทานเพื่อแกปญหาการเกษตร 

 ความตองการดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 


