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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบุรรี ัมย
1.1 ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เทศบาลเมืองบุรรี ัมยไดรบั การจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เทศบาลเมืองบุรีรมั ย
จังหวัดบุรรี ัมย พุทธศักราช 2479 ซึ่งไดตราขึ้นไว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2479 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ. พหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี โดย
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2479
ตอมาเมื่อทองถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชนอยูห นาแนนทัง้ ในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ตอเนื่องกัน
สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม เพื่อขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบาํ รุงทองถิ่นจึงไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรรี ัมย จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน เปน
นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม
6 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ครอบคลุมพืน้ ที่ตําบลในเมืองทัง้ หมดของอําเภอเมืองบุรรี ัมย
1.2 ตราสัญลักษณประจําเทศบาล
เทศบาลเมืองบุรรี ัมย มีตราประจําเทศบาลเปนรูปศีรษะชาง และพานรัฐธรรมนูญซึง่ มี
ความหมาย ดังนี้

รูปศีรษะชาง ชูพานรัฐธรรมนูญ เพราะในสมัยกอนจังหวัดบุรีรมั ยเปนปาสวนใหญ มีชา ง
เปนจํานวนมาก และราษฎรไดจบั ชางมาใชงาน ชางจึงเปนสัตวที่มคี วามสําคัญแกทองถิ่นมาก
พานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดวย
เหตุนี้เทศบาลจึงกําหนดดวงตราเปนรูปศีรษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ
1.3 ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง
ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรมั ยตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรรี ัมย
มีพื้นที่ทงั้ หมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต
ประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และอยูห า งจากสนามบินบุรรี ัมยประมาณ 30
กิโลเมตร
บุรีรัมย-สุรินทร
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กิโลเมตร
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บุรีรัมย-นครราชสีมา 130 กิโลเมตร
บุรีรัมย-มหาสารคาม 145 กิโลเมตร
บุรีรัมย-ขอนแกน
200 กิโลเมตร
บุรีรัมย-สระแกว
230 กิโลเมตร
อาณาเขต เทศบาลเมืองบุรรี ัมยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลชุมเห็ด
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศใต
ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลอิสาณ
เขตการปกครอง เทศบาลเมืองบุรรี ัมย มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 1 ตําบล คือ ตําบล
ในเมือง (ทั้งตําบล) อ.เมืองบุรีรมั ย จ. บุรีรมั ย
1.4 ประชากร
จํานวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤษภาคม 2555 มีทั้งสิ้น 27,852 คน
ชาย 13,311 คน หญิง 14,541 คน ความหนาแนนของประชากร 4,642 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน
12,786 หลัง
2. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 โทรคมนาคม / การสือ่ สาร
ในเขตเทศบาลมีทที่ าํ การไปรษณียโทรเลข 1 แหง สําหรับดานโทรคมนาคมอยูในความ
รับผิดชอบขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการสื่อสารแหงประเทศไทยโดย (กสท.) โดย
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยรับผิดชอบระบบโทรศัพทในสวนบริการสื่อสารขอมูล ระบบวิทยุและระบบ
โทรศัพททั่วไปภายในประเทศ
สวนการสื่อสารแหงประเทศไทยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบโทรศัพททางไกล
ระหวางประเทศ สวนระบบโทรศัพทเคลื่อนทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของทั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
และการสื่อสารแหงประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวทิ ยุโทรทัศนในพื้นที่
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ตั้งอยูทถี่ นนนิวาส ขางโรงเรียน
บุรรี ัมยพิทยาคม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งอยูที่ถนนจิระตรงขาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมั ย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย
3. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมทัว่ ทัง้ เขตพื้นทีเ่ ทศบาล
2.2 การประปา
เทศบาลเมืองบุรรี ัมยอยูใ นเขตบริการน้าํ ประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรรี ัมย ซึง่
ใหบริการน้าํ ประปาไดครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นทีเ่ ทศบาล โดยผลิตน้ําประปาได 28,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
และมีปริมาณการใชนา้ํ ประปาเฉลี่ย 25,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีหว ยจระเขมากเปนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิต
น้ําประปาและมีหว ยตลาดเปนแหลงน้าํ ดิบสํารอง
2.3 ไฟฟา
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เทศบาลเมืองบุรีรมั ยอยูในเขตพื้นที่ใหบริการไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมภิ าค จังหวัดบุรรี มั ย โดย
พื้นที่ใหบริการไฟฟาครอบคลุมทัว่ ทั้งเขตพื้นที่เทศบาล
2.4 การคมนาคมและขนสง
เทศบาลเมืองบุรีรมั ยสามารถเดินทางติดตอกับจังหวัดตางๆ
ที่อยูใกลเคียงและติดตอกันภายใน
จังหวัดไดสะดวกทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางเครื่องบิน ในเขตเทศบาลใชถนนเปนเสนทางคมนาคมหลัก สวน
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลคอนขางหนาแนนโดยเฉพาะในบางชวงเวลาเนื่องจากมีสถานทีร่ าชการ สถาน
ประกอบการ ธุรกิจรานคาและบริการ ตั้งอยูในเขตเทศบาลเปนจํานวนมาก
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองบุรรี ัมยมชี ุมชนยอยทั้งหมดจํานวน 18 ชุมชน โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสาน
กันของลักษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดว ยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดว ยกันอยางหลากหลายไมวา จะเปน
ดานอาชีพ ฐานะหรือรายได
ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกิจ ตลาด รานคา ที่มีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูก ันอยางหนาแนน เปนชุมชนที่ไดรับบริการดานตาง ๆ อยางทัว่ ถึง
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบดวย กลุมคนทีม่ ีอาชีพรับจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ
บานเรือนสวนใหญจงึ เปนบานสําหรับพักอาศัย บานเชา หอพัก และเปนที่ตั้งของสถานทีร่ าชการ
3.2 การพาณิชยกรรมและบริการ
1) สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้าํ มัน 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
- แผงลอยจําหนายอาหาร 358 แผง
- รานแตงผมเสริมสวย 175 ราน
- สถานความงาม 10 แหง
4. ดานสังคม
4.1 ชุมชน ในเขตเทศบาล มีจาํ นวน 18 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนชุมเห็ด
2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ
3. ชุมชนหนองปรือ
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4. ชุมชนประปาเกา
5. ชุมชนหนาสถานีรถไฟ
6. ชุมชนบุลาํ ดวนเหนือ
7. ชุมชนตลาด บ.ข.ส.
8. ชุมชนหลังศาล
9. ชุมชนเทศบาล
10. ชุมชนตลาดสด
11. ชุมชนวัดอิสาณ
12. ชุมชนบุลาํ ดวนใต
13. ชุมชนหลังราชภัฎ
14. ชุมชนตนสัก
15. ชุมชนหลักเมือง
16. ชุมชนสะพานยาว
17. ชุมชนโคกกลาง
18. ชุมชนฝงละลม
4.2 ศาสนา
1) วัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- วัดกลางพระอารามหลวง
- วัดอิสาณ
- วัดธรรมธีราราม
2) คริสตจักร
- คริสตจักรเมืองบุรีรมั ย (ชุมชนหนองปรือ)
- ศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (ชุมชนบุลําดวนใต)
3) มัสยิด
- มัสยิดอันวาดารุสซาลาม (ชุมชนฝง ละลม)
4.3 วัฒนธรรม / ประเพณี
ประเพณีทองถิ่นทีส่ าํ คัญ
- ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมในเดือนมกราคม
- ประเพณีสงกรานตและสมโภชนศาลหลักเมืองในเดือนเมษายน
- ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม
- ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน
4.4 ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมยอยูภ ายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมา ตั้งอยูชุมชนหลักเมือง
- สระน้าํ ศักดิส์ ิทธิว์ ัดกลางพระอารามหลวง ตั้งอยูช ุมชนตลาดสด
- ศาลเจาแมบวั ลอยตัง้ อยูช ุมชนหลักเมือง
4.5 การศึกษา
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สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีดงั นี้
1) สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรมั ย จํานวน 3 แหง
- โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรรี าษฎรดรุณวิทยา”
- โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”
- โรงเรียนเทศบาล 3
2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมั ยเขต 1 จํานวน 2 แหง
- โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย
- โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป)
3) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 32 จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนบุรรี ัมยพทิ ยาคม
4) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง
- โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
- โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
- โรงเรียนอนุบาลธีรา
5) สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แหง
- มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี ัมย
6) สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมวัดกลางพระอารามหลวง
7) สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2 แหง
- วิทยาลัยเทคนิคบุรรี ัมย
- วิทยาลัยสารพัดชางบุรรี ัมย
8) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 แหง
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรมั ย ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองบุรรี ัมย
9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรมั ย (ชุมชนหนองปรือ)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลบุรีรัมย
4.6 กีฬา นันทนาการและการพักผอน
ลานกีฬา/สนามกีฬา
- ลานกีฬาสวนรมยบุรี
- ลานกีฬาชุมชนวัดอิสาณ
- ลานกีฬาชุมชนหลักเมือง
- ลานกีฬาชุมชนฝงละลม
- ลานกีฬาชุมชนหนองปรือ
- ลานกีฬาชุมชนสะพานยาว
- ลานกีฬาโรงพยาบาลบุรีรัมย
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- สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
- สนามกีฬาโรงเรียนบุรีรมั ยพิทยาคม
- สนามเทนนิสเทศบาลเมืองบุรรี ัมย
- สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองบุรรี ัมย
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3
- โรงพลศึกษาของการกีฬาแหงประเทศไทย
สระวายน้ํา
- สระวายน้าํ องคการบริหารสวนจังหวัดบุรรี ัมย
นันทนาการและการพักผอน
- หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองบุรรี ัมย
- หองสมุดรถไฟ
- หองสมุดสถานศึกษาตางๆ
- สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก
- สวนหยอมบริเวณสามแยกหนาวัดอิสาณ
- สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอเมืองบุรรี ัมย
- สวนสาธารณะหนองปรือ
- สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ
- สวนสาธารณะรมยบรุ ี
- สวนสาธารณะขางหองสมุดประชาชน
- พื้นที่สีเขียวริมคลองละลมทัง้ 6 ลูก
- พื้นที่สีเขียวริมถนนนิวาศและริมถนนธานี
- พื้นที่สีเขียวเกาะกลางถนนนิวาศและเกาะกลางถนนจิระ
4.7 สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แหง เตียงคนไข
จํานวน 600 เตียง
2) ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรมั ย จํานวน 2 แหง
3) คลินกิ เอกชน จํานวน 43 แหง
4) ศูนยบริการแพทยแผนไทย จํานวน 1 แหง
5) คลินกิ บริการสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 1 แหง
6) ศูนยแพทยชมุ ชนโรงพยาบาลบุรีรมั ย จํานวน 1 แหง
4.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรรี ัมยรว มกับ อปพร. เทศบาลเมือง
บุรรี ัมย ไดดําเนินกิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอย เชน การออกตรวจระวังเหตุเพลิงไหมตามจุด
ลอแหลมหรือพื้นที่อันตรายทีค่ าดวาสามารถเกิดเพลิงไหมไดงาย รวมถึงในบริเวณทีม่ ีชมุ ชนหนาแนนและคาดวา
จะเกิดเพลิงไหมก็ใหการสนับสนุนชุมชนใหมีเครื่องดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงประจําชุมชน โดยจัดใหมีการ
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ฝกอบรมและซักซอมสถานการณสมมุติใหกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อ
เตรียมรับสถานการณที่มิไดคาดหมาย
1. รถยนตดบั เพลิง จํานวน 5 คัน แยกเปน (แยกตามขนาดจุนา้ํ )
- คันที่ 1 จุนา้ํ ได 2,000 ลิตร จัดซือ้ เมือ่ พ.ศ. 2512
- คันที่ 2 จุนา้ํ ได 2,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2523
- คันที่ 3 จุนา้ํ ได 2,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2525
- คันที่ 4 จุน้ําได 4,000 ลิตร จัดซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2528
- คันที่ 5 จุนา้ํ ได 2,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2. รถบรรทุกน้าํ จํานวน 3 คัน แยกเปน (แยกตามขนาดจุนา้ํ )
- คันที่ 1 จุน้ําได 6,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
- คันที่ 2 จุนา้ํ ได 6,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536
- คันที่ 3 จุนา้ํ ได 7,000 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549
3. รถยนตกภู ัยอเนกประสงค จํานวน 1 คัน จุนา้ํ ได 200 ลิตร จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
4. เครือ่ งดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 40 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
5. เครือ่ งสูบน้าํ ขนาด 5 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
5.1 สภาพภูมปิ ระเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลกั ษณะเปนที่ราบมีความลาดเอียงเล็กนอย จากทางทิศตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออกและจากทิศเหนือไปทางทิศใตมคี วามสูงของพืน้ ที่อยูเหนือระดับน้าํ ทะเลปานกลาง 163 เมตร
5.2 สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพอากาศทัว่ ไป แบงออกเปน 3 ฤดู
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธเปนตนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ
5.3 น้ําเสีย
1. ปริมาณน้าํ เสีย 7,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน
2. ระบบบําบัดน้าํ เสียที่ใชเปนแบบเติมอากาศ 1 แหง
3. น้ําเสียทีบ่ ําบัดได จํานวน 7,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน
4. คา BOD. ของน้าํ ทีผ่ า นการบําบัดแลวไมเกิน 20 mg/l
5.4 ขยะ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรรี ัมยและปริมณฑล
1. ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 35 ตัน/วัน
2. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 35 ตัน/วัน
3. รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 12 คัน แยกเปน
- รถยนตคันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 2.8 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2532
- รถยนตคันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 2.8 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
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- รถยนตคันที่ 3 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536
- รถยนตคันที่ 4 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
- รถยนตคันที่ 5 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
- รถยนตคันที่ 6 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 9.12 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
- รถยนตคันที่ 7 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
- รถยนตคันที่ 8 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541
- รถยนตคันที่ 9 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซื้อเมือ่ พ.ศ. 2542
- รถยนตคันที่ 10 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2543
- รถยนตคันที่ 11 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2543
- รถยนตคันที่ 12 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จัดซือ้ เมื่อ พ.ศ. 2545
- รถกวาดถนน จํานวน 2 คัน
4) ขยะที่เก็บขนได จํานวน 35 ตัน / วัน
5) ขยะทีก่ าํ จัดได จํานวน 35 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีฝง กลบอยางถูกสุขาภิบาล
6) ทีด่ ินสําหรับกําจัดขยะทีก่ าํ ลังใช จํานวน 100 ไร ตั้งอยูที่ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรรี ัมย หางจากเขต
เทศบาลเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร
- ที่ดินที่ใชในการกอสรางบานพัก โรงจอดรถ อาคารชั่งน้ําหนัก และระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน
40 ไร
- ทีด่ ินสําหรับกําจัดขยะที่ใชไปแลว จํานวน 40 ไร
- เหลือที่ดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 20 ไร
- คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 8 ป
5.5 แหลงน้าํ
แหลงน้าํ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรมั ยมแี หลงน้าํ ที่สาํ คัญ ประกอบดวย
1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ตั้งอยูกลางเมืองบุรีรมั ยมลี กั ษณะเปนรูปวงรี ความกวางเฉลี่ย 80
เมตร ยาวประมาณ 2,440 เมตร ลอมรอบเมืองเกาบุรรี ัมย (เมืองแปะ) มีพื้นที่รวม 179 ไร 2 งาน 12 ตารางวา
แบงตามสภาพปจจุบันเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน ดังนี้
- ลูกที่ 1 กวาง 50 เมตร ยาว 320 เมตร คิดเปนพื้นที่ 48,000 ลบ.ม.
- ลูกที่ 2 กวาง 100 เมตร ยาว 180 เมตร คิดเปนพื้นที่ 54,000 ลบ.ม.
- ลูกที่ 3 กวาง 90 เมตร ยาว 110 เมตร คิดเปนพื้นที่ 29,700 ลบ.ม.
- ลูกที่ 4 กวาง 50 เมตร ยาว 1,250 เมตร คิดเปนพื้นที่ 187,500 ลบ.ม.
- ลูกที่ 5 กวาง 70 เมตร ยาว 230 เมตร คิดเปนพื้นที่ 48,300 ลบ.ม.
- ลูกที่ 6 กวาง 90 เมตร ยาว 350 เมตร คิดเปนพื้นที่ 94,500 ลบ.ม.
2. สระน้าํ ศักดิส์ ิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง คิดเปนพื้นทีก่ ักเก็บน้าํ ประมาณ 16,000 ลบ.ม.
3. สระหนองปรือ คิดเปนพื้นทีก่ ักเก็บน้าํ ประมาณ 10,000 ลบ.ม.
5.6 การระบายน้าํ
1) พื้นที่นา้ํ ทวมถึงคิดเปนรอยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่นา้ํ ทวมขังนานที่สุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม
3) เครื่องปมน้าํ จํานวน 10 เครื่อง แยกเปน พี .1 จํานวน 5 เครื่อง และ พี.2 จํานวน 5 เครื่อง
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6. ดานการเมืองการบริหาร
6.1 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรรี ัมย
ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. สภาเทศบาลทําหนาที่เปนฝายนิตบิ ัญญัติและควบคุมฝายบริหารประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน จํานวน 18 คน โดยอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
2. นายกเทศมนตรี ทําหนาทีบ่ ริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยนายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูช วย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ฝายพนักงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบงั คับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจํารวมตลอดถึงลูกจาง
เทศบาลเมืองบุรรี ัมยแบงสวนการบริหารออกเปนหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. กองชาง
5. กองชางสุขาภิบาล
6. กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียน และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”
- โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”
- โรงเรียนเทศบาล 3
9. หนวยงานตรวจสอบภายใน
10. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรรี ัมย
11. สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ป พ.ศ. 2555
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการฯ
กองคลัง
กองชาง
กองชางสุขาภิบาล
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รวม

พนักงาน
เทศบาล
22
4
10
13
3
15
4
5
1
77

พนักงาน
วิสามัญ
-

ลูกจาง พนักงานจาง พนักงานจาง
ประจํา ตามภารกิจ
ทั่วไป
9
19
9
1
2
1
6
4
8
13
25
9
19
12
17
61
4
1
1
32
70
119
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนบุคลากรและจํานวนนักเรียนในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
บุคลากร
จํานวนพนักงานครู (อัตรา )
ระดับ
ระดับ
รวม
ปฐมวัย ภาคบังคับ
7
55
62
9
58
67
4
13
17
2
2
22
126
148

โรงเรียน/ศูนยฯ
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมทัง้ สิ้น

พนักงานจาง
(ครู)
1
2
1
5
9

พนักงานจาง
(ภารโรง/คน
ครัว)
2
2
2
2
8

ลูกจางประจํา
(ภารโรง)

รวมบุคลากร
รวม

4
3
7

69
74
20
9
172

จํานวนนักเรียน
โรงเรียน/ศูนยฯ
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมทัง้ สิ้น

หอง
เรียน
8
8
6
7
29

ระดับอนุบาล
ชาย หญิง

รวม

134
117
89
72
412

267
243
172
152
834

133
126
83
80
422

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รวม
หอง ชาย หญิง รวม หอง ชาย หญิง รวม หอง ชาย หญิง
เรียน
เรียน
เรียน
24 550 480 1,030 12 262 271 533 44 946 884
25 490 485 975 16 253 237 490 49 860 848
10 160 143 475
16 249 226
7
72
80
59 1,197 1,108 2,480 28 515 508 1,023 116 2,127 2,038

รวม
1,830
1,708
475
152
4,165
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6.2 การคลังทองถิ่น
1) รายได
การคลังของเทศบาลเปนอีกสวนหนึง่ ทีม่ ีความสําคัญอยางยิง่ ในการพิจารณาถึงศักยภาพ
ในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อที่จะนํามากําหนดแผนงานและโครงการในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงค
กลวิธแี ละเปาหมายที่ไดวางไวในโครงการตาง ๆ จะสําเร็จลุลวงไปตามแผนงานแหลงรายไดของเทศบาล
ดังนี้
1) ภาษีอากร
2) คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
3) รายไดจากทรัพยสิน
4) รายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย
5) รายไดเบ็ดเตล็ดตางๆ
6) รายไดจากทุน
7) เงินอุดหนุน
รายไดประเภทภาษีอากรเปนแหลงรายไดทสี่ าํ คัญทีส่ ุด รองลงมาไดแก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สวนรายไดจากทรัพยสิน คาธรรมเนียม และใบอนุญาต เงินอุดหนุนบูรณะทองถิ่นจากสถานธนานุ
บาลและรายไดเบ็ดเตล็ดตาง ๆ มีสัดสวนนอย
2) รายจาย
รายจายของเทศบาล ประกอบดวย รายจายจากงบกลางและรายจายตามหนวยงาน โดย
รายจายของหนวยงานแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. รายจายประจํา ประกอบดวย
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
1.2 คาจางชั่วคราว
1.3 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.4 คาสาธารณูปโภค
1.5 เงินอุดหนุน
1.6 รายจายอื่น ๆ
2. รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวยคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ซึ่งในแตละป
เทศบาล มีภาระที่ตองจายเปนเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชัว่ คราว คาตอบแทน ฯลฯ เปนจํานวนที่
สูงมากทําใหเหลืองบประมาณเพื่อจะดําเนินการในสวนของงบลงทุนมีนอย
จึงจําเปนตองอาศัยเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลดวย

18

สถิตสิ ถานะการเงินการคลังเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประเภท
รายรับ

ป 2552

ภาษีอากร
รัฐบาลจัดสรรให
คาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภค
รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากทุน
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายรับทัง้ สิน้
รายจาย
รายจายงบกลาง
เงินเดือนและคาจางประจํา
คาจางชัว่ คราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
คาครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง

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
192,591,171.26

รวมรายจายทั้งสิ้น

ป 2553

ป 2554

12,092,038.16
13,566,405.08
70,904,628.28
68,264,268.50
9,692,153.86
4,029,656.85
11,615,939.50
17,124,787.58
4,015,187.92
4,798,693.68
7,708,268.33
6,585,025.79
39,623,462.00
45,618,228.00
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
เทศบาลเมืองบุรรี ัมยมกี ิจการสถานธนานุบาล 1 แหง ตั้งอยูเลขที่ 146/21 ถนนสุนทรเทพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย ทรัพยสินที่รบั จํานํา ไดแก ทองคํา เพชร พลอย นาก
เครื่องใชไฟฟาและของเบ็ดเตล็ดตางๆ โดยสถานธนานุบาลคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
- กรณีเงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอเดือน
- กรณีเงินตนเกิน 5,000 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน
- กรณีเงินตนเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย้ รอยละ 1.25 ตอเดือน
ในป พ.ศ. 2555 สถานธนานุบาลไดแบงเงินกําไรสุทธิจา ยเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาล จํานวน
6,000,000 บาท เพื่อนําไปทํานุบาํ รุงทองถิ่น ซึ่งผลประโยชนก็จะกลับคืนแกประชาชนโดยทางออม อีกทาง
หนึ่งดวย
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สถานธนานุบาลเปนกิจการเทศพาณิชยของเทศบาลมีหนาทีเ่ กี่ยวกับการรับจํานําสิ่งของทรัพยสิน
ในวงเงินไมเกินรายละ 100,000 บาท บริการแกประชาชนผูเดือดรอนขัดสนเงินทองทุกวันจันทรถึงศุกรเปด
ใหบริการตัง้ แตเวลา 08.00 – 16.00 น. สวนวันเสารเปดใหบริการตัง้ แตเวลา 08.00 – 12.00 น.
สถิติรับจํานํา – ไถถอนของสถานธนานุบาล
รับจํานํา
ป

ราย

2552 55,132
2553 58,727
2554 61,095

ไถถอน

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

กําไร
จําหนาย
กําไรสุทธิ
ราย จํานวนเงิน
ทรัพยหลุด
54,031 545,718,800 17,862,197.75 1,893,795 13,383,959.72
57,263 668,491,050 21,160,845.00 1,637,350 15,995,645.59
60,772 812,963,100 24,756,257.50 1,839,803 18,566,956.87
ดอกเบี้ย
รับจํานํา

6.4 บทบาท / การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
ในเขตเทศบาลเมืองบุรรี ัมยแบงออกเปน 18 ชุมชน โดยแตละชุมชนไดเขามามีสว นรวม
ในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารของเทศบาลอยางสม่ําเสมอ เชน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
การรวมมือปองกันและควบคุมโรคติดตอตางๆ เปนตน สงผลใหการพัฒนาในดานตาง ๆ
ของ
เทศบาลเปนไปอยางรวดเร็วสามารถใหบริการประชาชนไดตามเปาหมาย และวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว
เทศบาลถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดกับประชาชนมากทีส่ ุด
โดยประชาชน
เปนผูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีโดยตรง
และนายกเทศมนตรีจะเปนผูเลือกรอง
นายกเทศมนตรีมาชวยในการบริหารงาน
การบริหารของเทศบาลเมืองบุรรี ัมยจงึ อยูในความสนใจของ
ประชาชนโดยทัว่ ไปวาผูบ ริหารเทศบาลจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ใหไวกบั ประชาชนไดเพียงใด
การใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552
การเลือกตัง้
1. นายกเทศมนตรี
2. สมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน
ผูมีสิทธิ
18,253
18,253

จํานวนผูไ ปใชสิทธิ
ออกเสียง
จํานวน รอยละ
10,271
56.27
10,271
56.27

บัตรเสีย
จํานวน
383
470

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

รอยละ
3.72
4.57

หมายเหตุ

