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1.  สภาพท่ัวไปของเทศบาลเมืองบุรรัีมย 
 1.1   ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  เทศบาลเมืองบุรรีัมยไดรบัการจัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองบรุีรมัย  
จังหวัดบุรรีัมย  พุทธศักราช  2479  ซึ่งไดตราขึ้นไว  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ 2479  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอนันทมหิดล  รัชกาลที่  8  ซึ่งมี  พ.อ. พหลพลพยหุเสนาเปนนายกรัฐมนตรี  โดย
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม   53  ตอนที่   62  วันที่  14   กุมภาพันธ  2479      
  ตอมาเม่ือทองถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชนอยูหนาแนนทัง้ในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ตอเน่ืองกัน 
สมควรปรับปรงุเขตเทศบาลเสียใหม   เพ่ือขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบาํรุงทองถิ่นจงึไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรรีัมย   จังหวดับุรีรัมย   พ.ศ. 2504  ลงวันที่  30  เมษายน  2504  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช    รัชกาลปจจบุัน  มีจอมพลสฤษดิ์    ธนะรัตน  เปน
นายกรัฐมนตรี  ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเลม  78  ตอนที่  40  วันที่  9  พฤษภาคม  2504   มีเน้ือที่รวม  
6  ตารางกิโลเมตร  สืบเน่ืองมาจนถงึปจจบุัน  ครอบคลมุพ้ืนที่ตําบลในเมืองทัง้หมดของอําเภอเมืองบุรรีัมย 

 1.2   ตราสัญลักษณประจําเทศบาล 
  เทศบาลเมืองบุรรีัมย   มีตราประจาํเทศบาลเปนรปูศรีษะชาง   และพานรัฐธรรมนูญซึง่มี
ความหมาย   ดังน้ี 

 
        รูปศีรษะชาง   ชพูานรัฐธรรมนูญ   เพราะในสมัยกอนจังหวดับุรีรมัยเปนปาสวนใหญ  มีชาง
เปนจํานวนมาก  และราษฎรไดจบัชางมาใชงาน  ชางจึงเปนสัตวที่มีความสาํคัญแกทองถิ่นมาก 
   พานรัฐธรรมนูญ   แสดงถงึเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ดวย
เหตุน้ีเทศบาลจงึกาํหนดดวงตราเปนรปูศรีษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ  
 1.3   ลักษณะท่ีต้ัง / อาณาเขต และเขตการปกครอง 

    ลักษณะท่ีตั้ง   เทศบาลเมืองบรุีรมัยตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองบรุีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรรีัมย  
มีพ้ืนที่ทัง้หมด   6.0   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   3,750 ไร   อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต
ประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร   และอยูหางจากสนามบินบุรรีัมยประมาณ 30 
กิโลเมตร  

     
   บุรีรัมย-สุรินทร    50     กิโลเมตร 

สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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     บุรีรัมย-นครราชสมีา 130   กิโลเมตร 
    บุรีรัมย-มหาสารคาม  145   กิโลเมตร 
    บุรีรัมย-ขอนแกน     200   กิโลเมตร 
   บุรีรัมย-สระแกว     230   กิโลเมตร 

   อาณาเขต  เทศบาลเมืองบุรรีัมยมีอาณาเขตติดตอกบัตําบลใกลเคียง ดังน้ี 
    ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลชุมเห็ด 
    ทิศตะวันออก     ติดตอกับตําบลอิสาณ 
   ทิศใต             ติดตอกับตําบลอสิาณ 
    ทิศตะวันตก       ติดตอกับตําบลอสิาณ 

  เขตการปกครอง    เทศบาลเมืองบุรรีัมย มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ตําบล คือ ตําบล 
ในเมือง (ทั้งตาํบล)   อ.เมืองบรุีรมัย   จ. บุรีรมัย   
 1.4   ประชากร 
   จาํนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม  2555   มีทั้งสิ้น 27,852 คน   
ชาย 13,311 คน   หญิง 14,541 คน   ความหนาแนนของประชากร 4,642 คนตอตารางกิโลเมตร   จาํนวนบาน 
12,786 หลงั   
2.  ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2.1   โทรคมนาคม / การสือ่สาร 
              ในเขตเทศบาลมีทีท่าํการไปรษณียโทรเลข  1  แหง  สาํหรับดานโทรคมนาคมอยูในความ
รับผิดชอบขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ทศท.)  และการสื่อสารแหงประเทศไทยโดย (กสท.)  โดย
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยรับผิดชอบระบบโทรศัพทในสวนบริการสื่อสารขอมูล  ระบบวิทยุและระบบ
โทรศัพททั่วไปภายในประเทศ   สวนการสื่อสารแหงประเทศไทยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบโทรศัพททางไกล
ระหวางประเทศ  สวนระบบโทรศัพทเคลื่อนทีอ่ยูในความรับผิดชอบของทั้งองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย
และการสื่อสารแหงประเทศไทย 
  สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวทิยุโทรทศันในพ้ืนที ่
  1. สถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ระบบ  เอ.เอ็ม.  ตั้งอยูทีถ่นนนิวาส  ขางโรงเรียน
บุรรีัมยพิทยาคม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรรีัมย 
  2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ระบบ  เอฟ.เอ็ม.  ต้ังอยูที่ถนนจริะตรงขาม 
มหาวทิยาลัยราชภฎับรุีรมัย  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง  จังหวัดบุรรีัมย 
  3.  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพ้ืนที่ใหบรกิารไดครอบคลมุทัว่ทัง้เขตพ้ืนทีเ่ทศบาล 
 2.2 การประปา 

     เทศบาลเมืองบุรรีัมยอยูในเขตบรกิารนํ้าประปาของการประปาสวนภมิูภาคจังหวัดบุรรีัมย ซึง่
ใหบรกิารน้าํประปาไดครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนทีเ่ทศบาล     โดยผลิตน้ําประปาได  28,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน   
และมีปรมิาณการใชนํ้าประปาเฉลี่ย 25,000   ลูกบาศกเมตรตอวัน   มีหวยจระเขมากเปนแหลงนํ้าดิบที่ใชผลิต
นํ้าประปาและมีหวยตลาดเปนแหลงน้าํดิบสํารอง  

 
  2.3   ไฟฟา 
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                 เทศบาลเมืองบรุีรมัยอยูในเขตพ้ืนที่ใหบริการไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดบุรรีมัย โดย
พ้ืนที่ใหบริการไฟฟาครอบคลมุทัว่ทั้งเขตพื้นที่เทศบาล  
 2.4 การคมนาคมและขนสง 
                 เทศบาลเมืองบรุีรมัยสามารถเดินทางติดตอกบัจังหวัดตางๆ ที่อยูใกลเคียงและติดตอกันภายใน
จังหวัดไดสะดวกทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางเครื่องบิน ในเขตเทศบาลใชถนนเปนเสนทางคมนาคมหลกั สวน
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลคอนขางหนาแนนโดยเฉพาะในบางชวงเวลาเน่ืองจากมสีถานทีร่าชการ สถาน
ประกอบการ ธรุกจิรานคาและบริการ ตั้งอยูในเขตเทศบาลเปนจาํนวนมาก  
3. ดานเศรษฐกิจ 
 3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
   เทศบาลเมืองบุรรีัมยมีชุมชนยอยทั้งหมดจาํนวน  18   ชุมชน   โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสาน
กันของลกัษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดวยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดวยกันอยางหลากหลายไมวาจะเปน
ดานอาชีพ ฐานะหรือรายได 
   ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกจิ ตลาด รานคา ที่มีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูกันอยางหนาแนน เปนชุมชนที่ไดรับบริการดานตาง ๆ อยางทัว่ถึง      
 ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ประกอบดวย กลุมคนทีม่ีอาชพีรบัจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ   
บานเรอืนสวนใหญจงึเปนบานสาํหรับพักอาศัย บานเชา หอพัก และเปนที่ตั้งของสถานทีร่าชการ    
        3.2   การพาณิชยกรรมและบริการ    

 1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 
    -  สถานบีรกิารนํ้ามัน 7 แหง 
             - ตลาดสดเทศบาล 2 แหง   
   - ตลาดเอกชน 2 แหง 
        -  ธนาคาร 12 แหง 

  2) สถานประกอบการเทศพาณิชย 
       -  สถานธนานุบาล 3 แหง   
         -  โรงฆาสัตว  1 แหง 

 3) สถานประกอบการดานบริการ 
    - โรงแรม 13 แหง     
       - โรงภาพยนตร 1 แหง 

   - รานขายอาหารทั่วไป 301 แหง     
                     - แผงลอยจาํหนายอาหาร 358 แผง 
   - รานแตงผมเสริมสวย 175 ราน 
   - สถานความงาม 10 แหง 
4. ดานสงัคม 
 4.1 ชุมชน ในเขตเทศบาล มีจาํนวน 18 ชุมชน ไดแก 
  1. ชมุชนชุมเห็ด 
  2. ชมุชนหลังสถานีรถไฟ 
  3. ชมุชนหนองปรือ 
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  4. ชมุชนประปาเกา 
  5. ชมุชนหนาสถานีรถไฟ 
  6. ชมุชนบุลาํดวนเหนือ 
  7. ชมุชนตลาด บ.ข.ส. 
  8. ชมุชนหลังศาล 
  9. ชมุชนเทศบาล 
  10. ชมุชนตลาดสด 
  11. ชมุชนวัดอิสาณ 
  12. ชมุชนบุลาํดวนใต 
  13. ชมุชนหลงัราชภฎั 
  14. ชมุชนตนสัก 
  15. ชมุชนหลกัเมือง 
  16. ชมุชนสะพานยาว 
  17. ชมุชนโคกกลาง 
  18. ชุมชนฝงละลม 
 4.2   ศาสนา 
   1) วัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

- วัดกลางพระอารามหลวง 
    - วัดอิสาณ 
    - วัดธรรมธีราราม 
   2) คริสตจักร 

- คริสตจักรเมืองบรุีรมัย (ชุมชนหนองปรือ) 
- ศาสนาจักรของพระเยซคูรสิตแหงสทิธชินยคุสุดทาย (ชุมชนบุลําดวนใต) 

   3) มัสยิด 
    - มัสยิดอันวาดารสุซาลาม (ชุมชนฝงละลม)  
 4.3   วัฒนธรรม / ประเพณี  

   ประเพณีทองถิ่นทีส่าํคญั 
 - ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมในเดือนมกราคม  

   - ประเพณีสงกรานตและสมโภชนศาลหลกัเมืองในเดือนเมษายน  
    - ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม  

                   - ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจกิายน          
       4.4   ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
    - ศาลพระหลักเมืองบรุีรัมยอยูภายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมา ตั้งอยูชุมชนหลักเมือง 
    - สระนํ้าศักดิส์ิทธิว์ัดกลางพระอารามหลวง ต้ังอยูชุมชนตลาดสด 
    - ศาลเจาแมบวัลอยต้ังอยูชุมชนหลักเมือง 

 
4.5   การศึกษา 
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   สถานศกึษาในเขตเทศบาลเมืองบรุีรัมย มีดงันี ้
                1) สังกัดเทศบาลเมืองบรุีรมัย จาํนวน 3 แหง 
  - โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา”  
  - โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”  
  - โรงเรียนเทศบาล 3  
 2) สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัยเขต 1 จํานวน 2 แหง 
  - โรงเรียนอนุบาลบรุีรัมย 
  - โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป) 
 3) สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาที ่32 จํานวน 1 แหง 
  - โรงเรียนบุรรีัมยพิทยาคม 
 4) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จาํนวน 3 แหง 
  - โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว 
  - โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 
  - โรงเรียนอนุบาลธรีา 
 5) สังกัดคณะกรรมการการอุดมศกึษา จาํนวน 2 แหง 
  - มหาวิทยาลัยราชภฎับุรรีัมย 
  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรีัมย 
 6) สังกัดสาํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สาํนักนายกรัฐมนตรี จาํนวน 1 แหง 
  - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางพระอารามหลวง 
 7) สังกัดคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 2 แหง  
  - วิทยาลัยเทคนิคบุรรีัมย 
  - วิทยาลัยสารพัดชางบรุรีัมย 
 8) สังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 แหง 
  - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจงัหวัดบรุีรมัย ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองบุรรีัมย 
 9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 2 แหง 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรมัย  (ชุมชนหนองปรอื) 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลบุรีรัมย    
             4.6   กีฬา นันทนาการและการพักผอน 
   ลานกีฬา/สนามกีฬา  
   - ลานกีฬาสวนรมยบุร ี
   - ลานกีฬาชุมชนวัดอิสาณ 
   - ลานกีฬาชุมชนหลักเมือง 
   - ลานกีฬาชุมชนฝงละลม 
   - ลานกีฬาชุมชนหนองปรือ 
   - ลานกีฬาชุมชนสะพานยาว 
   - ลานกีฬาโรงพยาบาลบรุีรัมย 
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   - สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภฎับรุีรัมย 
   - สนามกีฬาโรงเรียนบรุีรมัยพิทยาคม 
   - สนามเทนนิสเทศบาลเมืองบุรรีัมย 
   - สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองบุรรีัมย 
   - สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 
   - สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 
   - สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 
   - โรงพลศึกษาของการกฬีาแหงประเทศไทย 
  สระวายนํ้า 

     -  สระวายนํ้าองคการบรหิารสวนจังหวัดบุรรีัมย 
      นันทนาการและการพักผอน 
    - หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองบุรรีัมย  
    - หองสมุดรถไฟ  
    - หองสมุดสถานศึกษาตางๆ  
    - สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก  
    - สวนหยอมบริเวณสามแยกหนาวัดอิสาณ 
    - สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอาํเภอเมืองบรุรีัมย 
    - สวนสาธารณะหนองปรือ 
     - สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ 
    - สวนสาธารณะรมยบรุ ี
    - สวนสาธารณะขางหองสมุดประชาชน 
       - พ้ืนที่สีเขียวรมิคลองละลมทัง้ 6 ลกู  
    - พ้ืนที่สีเขียวรมิถนนนิวาศและรมิถนนธานี 
    - พ้ืนที่สีเขียวเกาะกลางถนนนิวาศและเกาะกลางถนนจริะ 

 4.7   สาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ จาํนวน 1 แหง   เตียงคนไข  
จํานวน 600 เตียง   

  2)  ศูนยบรกิารสาธารณสขุเทศบาลเมืองบรุีรมัย    จาํนวน   2   แหง 
  3)  คลนิิกเอกชน   จํานวน   43   แหง    
 4)  ศูนยบรกิารแพทยแผนไทย จาํนวน 1 แหง    
 5)  คลนิิกบริการสาธารณสขุของสาํนักงานสาธารณสขุจังหวดั จํานวน 1 แหง    
 6)  ศูนยแพทยชมุชนโรงพยาบาลบรุีรมัย จาํนวน 1 แหง 

 4.8   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรรีัมยรวมกับ  อปพร.  เทศบาลเมือง
บุรรีัมย ไดดําเนินกิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอย   เชน  การออกตรวจระวังเหตุเพลงิไหมตามจุด
ลอแหลมหรือพ้ืนที่อันตรายทีค่าดวาสามารถเกิดเพลงิไหมไดงาย  รวมถึงในบริเวณทีมี่ชมุชนหนาแนนและคาดวา
จะเกิดเพลิงไหมก็ใหการสนับสนุนชุมชนใหมีเครื่องดับเพลงิและอุปกรณดับเพลิงประจาํชมุชน   โดยจัดใหมีการ
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ฝกอบรมและซักซอมสถานการณสมมุติใหกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ  อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพ่ือ
เตรียมรับสถานการณที่มิไดคาดหมาย   
 1. รถยนตดับเพลิง   จํานวน  5   คัน   แยกเปน   (แยกตามขนาดจุน้าํ) 
   - คันที่ 1 จุนํ้าได 2,000 ลิตร จัดซือ้เมือ่ พ.ศ. 2512   
        - คันที่ 2 จุนํ้าได 2,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2523        
       - คันที่ 3 จุนํ้าได 2,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525 
      - คันที่ 4 จุนํ้าได 4,000 ลิตร จัดซือ้เมื่อ พ.ศ. 2528 

          - คันที่ 5 จุนํ้าได 2,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 
 2. รถบรรทุกน้าํ   จํานวน  3   คัน    แยกเปน   (แยกตามขนาดจุน้าํ) 
      - คันที ่1 จุนํ้าได 6,000 ลิตร จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2535 
      - คันที ่2 จุน้าํได 6,000 ลิตร จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2536 
      - คันที ่3 จุน้าํได 7,000 ลิตร จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2549 
 3. รถยนตกูภัยอเนกประสงค  จาํนวน 1 คัน จุนํ้าได 200 ลิตร จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2539                        

 4. เครือ่งดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 40 แรงมา จาํนวน 1 เครื่อง 
 5. เครือ่งสูบนํ้า ขนาด 5 แรงมา จาํนวน 2 เครื่อง 

5.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 5.1   สภาพภูมิประเทศ 
                 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลกัษณะเปนที่ราบมีความลาดเอียงเล็กนอย จากทางทศิตะวันตกไปทาง     
ทิศตะวันออกและจากทศิเหนือไปทางทิศใตมีความสูงของพ้ืนที่อยูเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 163 เมตร 
 5.2   สภาพภูมิอากาศ   
   สภาพอากาศทัว่ไป     แบงออกเปน  3   ฤด ู
   -  ฤดูรอน    เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธเปนตนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
   -  ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม 
   -  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคมเปนตนไปจนถงึเดือนกุมภาพันธ 
 5.3   นํ้าเสยี 

    1. ปริมาณนํ้าเสีย    7,600   ลูกบาศกเมตรตอวัน  
   2. ระบบบาํบัดนํ้าเสียที่ใชเปนแบบเติมอากาศ   1   แหง 
   3. น้ําเสียทีบ่ําบัดได จาํนวน   7,600   ลูกบาศกเมตรตอวัน  
   4. คา BOD. ของนํ้าทีผ่านการบาํบัดแลวไมเกิน 20   mg/l 

   5.4   ขยะ 
  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรรีัมยและปริมณฑล 

    1. ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 35 ตัน/วัน  
        2. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 35 ตัน/วัน 
    3. รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 12 คัน แยกเปน 
        - รถยนตคันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 2.8 ลบ.ม. จัดซื้อเม่ือ  พ.ศ. 2532 
       - รถยนตคันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 2.8 ลบ.ม. จัดซื้อเม่ือ  พ.ศ. 2535 
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       - รถยนตคันที่ 3 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2536 
       - รถยนตคันที่ 4 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2538 
      - รถยนตคันที่ 5 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจ ุ9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2539 
        - รถยนตคันที ่6 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเม่ือ พ.ศ. 2539 
       - รถยนตคันที ่7 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จดัซื้อเม่ือ พ.ศ. 2540 
        - รถยนตคันที ่8 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จดัซื้อเม่ือ พ.ศ. 2541 
       - รถยนตคันที ่9 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จดัซื้อเม่ือ พ.ศ. 2542 
          - รถยนตคันที่ 10 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซือ้เมื่อ พ.ศ. 2543 
          - รถยนตคันที่ 11 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซือ้เมื่อ พ.ศ. 2543 
          - รถยนตคันที่ 12 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซือ้เมื่อ พ.ศ. 2545 
  - รถกวาดถนน จาํนวน 2 คัน 
   4) ขยะที่เก็บขนได จาํนวน 35 ตัน / วัน    
   5) ขยะทีก่าํจัดได จาํนวน 35 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวธิีฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล 

   6) ทีดิ่นสาํหรับกาํจัดขยะทีกํ่าลงัใช จาํนวน 100 ไร ต้ังอยูที ่ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรรีัมย หางจากเขต
เทศบาลเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร 

       - ที่ดินที่ใชในการกอสรางบานพัก โรงจอดรถ อาคารชั่งนํ้าหนัก และระบบบาํบัดน้ําเสีย จาํนวน 
40 ไร 

        - ทีดิ่นสาํหรบักาํจัดขยะที่ใชไปแลว จาํนวน 40 ไร 
        - เหลือที่ดินกาํจัดขยะไดอีก จาํนวน 20 ไร 
        - คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 8 ป 

 5.5 แหลงนํ้า 
    แหลงนํ้าในเขตเทศบาลเมืองบรุีรมัยมีแหลงนํ้าที่สาํคัญ  ประกอบดวย 

   1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ต้ังอยูกลางเมืองบรุีรมัยมลีกัษณะเปนรูปวงรี ความกวางเฉลี่ย 80   
เมตร ยาวประมาณ 2,440 เมตร ลอมรอบเมืองเกาบรุรีัมย (เมืองแปะ) มีพ้ืนที่รวม 179 ไร 2 งาน 12 ตารางวา  
แบงตามสภาพปจจุบันเปน  6  สวน หรือ  6  ลูก  ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน  ดังน้ี 

      - ลูกที่ 1 กวาง 50 เมตร ยาว 320 เมตร คิดเปนพ้ืนที ่48,000 ลบ.ม. 
       - ลูกที่ 2 กวาง 100 เมตร ยาว 180 เมตร คิดเปนพ้ืนที ่54,000 ลบ.ม. 
       - ลูกที่ 3 กวาง 90 เมตร ยาว 110 เมตร คิดเปนพ้ืนที ่29,700 ลบ.ม. 
       - ลูกที่ 4 กวาง 50 เมตร ยาว 1,250 เมตร คิดเปนพ้ืนที ่187,500 ลบ.ม. 
       - ลูกที่ 5 กวาง 70 เมตร ยาว 230 เมตร คิดเปนพ้ืนที ่48,300 ลบ.ม. 
       - ลูกที่ 6 กวาง 90 เมตร ยาว 350 เมตร คิดเปนพ้ืนที่ 94,500 ลบ.ม. 

    2. สระนํ้าศักดิส์ิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง คิดเปนพ้ืนทีก่ักเก็บนํ้าประมาณ 16,000 ลบ.ม. 
   3. สระหนองปรอื คิดเปนพ้ืนทีก่ักเก็บนํ้าประมาณ 10,000 ลบ.ม.  
 5.6   การระบายนํ้า 

   1) พ้ืนที่นํ้าทวมถงึคิดเปนรอยละ   55   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
   2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นํ้าทวมขังนานที่สุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม 
   3) เครื่องปมนํ้า จาํนวน 10 เครื่อง แยกเปน พี .1 จาํนวน 5 เครื่อง และ พี.2 จํานวน 5 เครื่อง 
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6. ดานการเมืองการบริหาร 
  6.1   โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบคุคล การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรรีัมย   
ประกอบดวย 2 สวน คือ 
   1. สภาเทศบาลทาํหนาที่เปนฝายนิตบิัญญัติและควบคุมฝายบรหิารประกอบดวยสมาชกิสภาเทศบาล
มาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชน จาํนวน 18 คน โดยอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป 
   2. นายกเทศมนตรี ทําหนาทีบ่รหิารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยนายกเทศมนตรมีาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกเทศมนตรแีตงต้ังรองนายกเทศมนตร ีจาํนวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวย
เหลือในการบรหิารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
   ฝายพนักงานประจาํมีปลัดเทศบาลเปนผูบงัคบับญัชาสูงสดุของพนักงานประจาํรวมตลอดถึงลูกจาง 
   เทศบาลเมืองบุรรีัมยแบงสวนการบริหารออกเปนหนวยงานตางๆ  ดังน้ี 

  1.  สาํนักปลัดเทศบาล 
  2.  กองวชิาการและแผนงาน 
  3.  กองคลัง 
  4.  กองชาง 
  5.  กองชางสขุาภบิาล 
  6.  กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 
  7.  กองสวสัดิการสงัคม 
  8.  กองการศึกษา มีโรงเรียนในสงักัดจาํนวน 3 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 1 แหง 
        - โรงเรียนเทศบาล   1   “บุรีราษฎรดรุณวทิยา” 
        - โรงเรียนเทศบาล   2   “อิสาณธรีวทิยาคาร” 
        - โรงเรียนเทศบาล   3 
  9.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 

  10.  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรรีัมย 
  11. สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบรุีรัมย 

            อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ป  พ.ศ. 2555 
 

ลําดับ
ที ่

หนวยงาน 
พนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
วิสามัญ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงานจาง
ตามภารกจิ 

พนกังานจาง
ทั่วไป 

1 สํานกัปลัดเทศบาล 22 - 9 19 9 
2 กองวิชาการฯ 4 - 1 2 - 
3 กองคลัง 10 - 1 6 4 
4 กองชาง 13 - 8 13 25 
5 กองชางสุขาภิบาล 3 - - 9 19 
6 กองสาธารณสุขฯ 15 - 12 17 61 
7 กองการศึกษา 4 - - 4 1 
8 กองสวัสดกิารสังคม 5 - 1 - - 
9 หนวยงานตรวจสอบภายใน 1 - - - - 
 รวม 77 - 32 70 119 
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนบุคลากรและจํานวนนักเรียนในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมอืงบุรีรัมย 

ขอมูล   ณ   วันที่   10   มิถุนายน   2555 

บุคลากร 

โรงเรียน/ศูนยฯ 

จํานวนพนักงานครู  (อัตรา ) 
พนักงานจาง 

(คร)ู 

พนักงานจาง 
(ภารโรง/คน

ครัว) 

ลูกจางประจํา 
(ภารโรง) 

รวมบุคลากร 
รวม ระดับ 

ปฐมวยั 
ระดับ 

ภาคบงัคับ 
รวม 

โรงเรียนเทศบาล  1 7 55 62 1 2 4 69 
โรงเรียนเทศบาล  2 9 58 67 2 2 3 74 
โรงเรียนเทศบาล  3 4 13 17 1 2 - 20 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 - 2 5 2 - 9 

รวมท้ังสิ้น 22 126 148 9 8 7 172 
 
จํานวนนักเรียน 

โรงเรียน/ศูนยฯ 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวม 

หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนเทศบาล  1 8 134 133 267 24 550 480 1,030 12 262 271 533 44 946 884 1,830 
โรงเรียนเทศบาล  2 8 117 126 243 25 490 485 975 16 253 237 490 49 860 848 1,708 
โรงเรียนเทศบาล  3 6 89 83 172 10 160 143 475 - - - - 16 249 226 475 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 72 80 152 - - - - - - - - 7 72 80 152 

รวมท้ังสิ้น 29 412 422 834 59 1,197 1,108 2,480 28 515 508 1,023 116 2,127 2,038 4,165 
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 6.2 การคลงัทองถ่ิน 

    1) รายได 
   การคลังของเทศบาลเปนอกีสวนหน่ึงทีมี่ความสาํคัญอยางยิง่ในการพิจารณาถึงศักยภาพ         
ในการพัฒนาทองถิ่น     เพ่ือที่จะนํามากําหนดแผนงานและโครงการในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงค   
กลวิธแีละเปาหมายที่ไดวางไวในโครงการตาง ๆ  จะสาํเรจ็ลลุวงไปตามแผนงานแหลงรายไดของเทศบาล  
ดังน้ี 

 1)  ภาษีอากร 
 2)  คาธรรมเนียม   คาปรับ และใบอนุญาต 
 3)  รายไดจากทรัพยสิน 
 4)  รายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
 5)  รายไดเบ็ดเตล็ดตางๆ 
 6)  รายไดจากทุน 
 7)  เงินอุดหนุน 

  รายไดประเภทภาษีอากรเปนแหลงรายไดทีส่าํคญัทีสุ่ด  รองลงมาไดแก  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
สวนรายไดจากทรัพยสิน    คาธรรมเนียม    และใบอนุญาต     เงินอุดหนุนบรูณะทองถิ่นจากสถานธนานุ
บาลและรายไดเบ็ดเตลด็ตาง ๆ   มีสัดสวนนอย 

  2) รายจาย 
    รายจายของเทศบาล  ประกอบดวย  รายจายจากงบกลางและรายจายตามหนวยงาน โดย
รายจายของหนวยงานแบงออกเปน  2   ลักษณะ   คือ 
    1. รายจายประจาํ ประกอบดวย 

 1.1   เงินเดือนและคาจางประจาํ 
 1.2   คาจางชั่วคราว 
 1.3   คาตอบแทน   ใชสอยและวสัดุ 
 1.4   คาสาธารณูปโภค 
 1.5   เงินอุดหนุน 

   1.6   รายจายอ่ืน ๆ 

    2. รายจายเพ่ือการลงทุน  ประกอบดวยคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสราง   ซึ่งในแตละป
เทศบาล มีภาระที่ตองจายเปนเงินเดือน   คาจางประจาํ คาจางชัว่คราว  คาตอบแทน ฯลฯ    เปนจํานวนที่
สูงมากทาํใหเหลืองบประมาณเพ่ือจะดาํเนินการในสวนของงบลงทุนมีนอย       จึงจาํเปนตองอาศัยเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลดวย 

 
 
 



18 

 

สถิตสิถานะการเงินการคลังเทศบาลเมอืงบุรีรัมย 
 

ประเภท ป  2552 ป 2553 ป 2554 
รายรับ 

ภาษีอากร 
รัฐบาลจัดสรรให 
คาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต 
รายไดจากทรัพยสิน 
รายไดจากสาธารณูปโภค 
รายไดเบ็ดเตล็ด 
รายไดจากทุน 
เงินอุดหนุนทัว่ไป 

รวมรายรับท้ังสิน้ 
รายจาย 

รายจายงบกลาง 
เงินเดือนและคาจางประจํา 
คาจางชัว่คราว 
คาตอบแทนใชสอยและวสัดุ 
คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 
รายจายอื่น 
คาครภุัณฑที่ดินและสิง่กอสราง 

 
รวมรายจายท้ังสิ้น 

 
11,625,922.09 
54,874,523.01 
4,710,014.07 

12,107,301.10 
3,060,270.46 
6,923,742.58 

166,500.00 
99,122,897.95 

 
12,092,038.16 
70,904,628.28 
9,692,153.86 

11,615,939.50 
4,015,187.92 
7,708,268.33 

- 
39,623,462.00 

 
13,566,405.08 
68,264,268.50 
4,029,656.85 

17,124,787.58 
4,798,693.68 
6,585,025.79 

- 
45,618,228.00 

192,591,171.26 155,651,678.05 159,987,065.48 
 

14,024,783.03 
69,387,685.25 
17,385,142.00 
62,163,838.42 
5,440,256.00 
1,635,000.00 
3,945,000.00 
4,568,799.00 

 
18,464,764.88 
27,807,214.00 
17,686,572.59 
45,978,459.14 
6,902,253.50 
4,367,000.00 
8,139,915.94 

136,400.00 

 
16,290,408.05 
28,266,144.00 
16,930,387.00 
55,982,632.83 
4,786,800.47 
4,876,800.00 

12,000.00 
7,430,900.00 

178,550,503.70 129,482,580.05 134,576,072.35 

 

 6.3   การดําเนินกิจการพาณิชย 
  เทศบาลเมืองบุรรีัมยมกิีจการสถานธนานุบาล  1   แหง    ต้ังอยูเลขที่ 146/21 ถนนสุนทรเทพ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย ทรัพยสินที่รบัจํานํา   ไดแก    ทองคาํ   เพชร   พลอย   นาก   
เครื่องใชไฟฟาและของเบ็ดเตล็ดตางๆ โดยสถานธนานบุาลคิดอัตราดอกเบี้ย ดังน้ี 
  -  กรณีเงินตนไมเกิน 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอเดือน 
   -  กรณีเงินตนเกิน 5,000 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน    
   -  กรณีเงินตนเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้รอยละ 1.25 ตอเดือน    
    ในป พ.ศ. 2555 สถานธนานุบาลไดแบงเงินกําไรสทุธจิายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาล จาํนวน 
6,000,000 บาท เพ่ือนําไปทาํนุบาํรุงทองถิ่น ซึ่งผลประโยชนก็จะกลับคืนแกประชาชนโดยทางออม อีกทาง
หนึ่งดวย 
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  สถานธนานุบาลเปนกิจการเทศพาณิชยของเทศบาลมีหนาทีเ่กี่ยวกับการรบัจาํนาํสิ่งของทรัพยสิน
ในวงเงินไมเกินรายละ 100,000 บาท บริการแกประชาชนผูเดือดรอนขัดสนเงินทองทกุวันจันทรถึงศุกรเปด
ใหบรกิารต้ังแตเวลา  08.00 – 16.00 น.   สวนวันเสารเปดใหบรกิารต้ังแตเวลา  08.00 – 12.00 น. 
 

สถิติรับจํานํา – ไถถอนของสถานธนานุบาล 
 

ป 
รับจํานํา ไถถอน 

ดอกเบี้ย 
รับจํานํา 

กําไร
จําหนาย

ทรัพยหลุด 
กําไรสุทธ ิ

ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน 

2552 
2553 
2554 

55,132 
58,727 
61,095 

566,234,900 
704,960,350 
849,903,800 

54,031 
57,263 
60,772 

545,718,800 
668,491,050 
812,963,100 

17,862,197.75 
21,160,845.00 
24,756,257.50 

1,893,795 
1,637,350 
1,839,803 

13,383,959.72 
15,995,645.59 
18,566,956.87 

 6.4   บทบาท / การมสีวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
  ในเขตเทศบาลเมืองบุรรีัมยแบงออกเปน   18   ชุมชน     โดยแตละชุมชนไดเขามามีสวนรวม     
ในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารของเทศบาลอยางสม่ําเสมอ   เชน   การจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล    
การรวมมือปองกันและควบคุมโรคติดตอตางๆ   เปนตน     สงผลใหการพัฒนาในดานตาง  ๆ        ของ
เทศบาลเปนไปอยางรวดเร็วสามารถใหบริการประชาชนไดตามเปาหมาย   และวัตถุประสงคทีกํ่าหนดไว    
 เทศบาลถอืเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดกบัประชาชนมากทีสุ่ด   โดยประชาชน   
เปนผูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล     และนายกเทศมนตรีโดยตรง      และนายกเทศมนตรีจะเปนผูเลือกรอง
นายกเทศมนตรีมาชวยในการบริหารงาน    การบรหิารของเทศบาลเมืองบรุรีัมยจงึอยูในความสนใจของ
ประชาชนโดยทัว่ไปวาผูบรหิารเทศบาลจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวกับประชาชนไดเพียงใด 

การใชสิทธิเลอืกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2552 
 

 

 
การเลอืกตัง้ 

จํานวน 
ผูมีสิทธ ิ

จํานวนผูไปใชสิทธิ 
ออกเสียง 

บัตรเสีย 
 
หมายเหต ุ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.   นายกเทศมนตร ี
2.   สมาชกิสภาเทศบาล 

18,253 
18,253 

10,271 
10,271 

56.27 
56.27 

383 
470 

3.72 
4.57 

 

 

 

****************************************************** 


