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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ส่วนที่ ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 

  ๑.๑ ที่ตั้งชุมชน 
  เทศบาลต าบลพิมาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ส านักงานชั่วคราว เลขที่ ๓๑๖/๑๔-๑๕ หมู่ที่ ๑๔  ถนน
หฤทัยรมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอ าเ ภอพิมายห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  
พิมายประมาณ ๑ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ 
ผ่านตัวจังหวัดนครราชสีมาไปยังอ าเภอพิมาย โดยเส้นทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข ๒ ถึงบริเวณแยกตลาดแค 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แยกเข้าถนนตลาดแค – พิมาย  โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ 
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เดินทางโดยรถประจ าทางปรับอากาศและรถประจ าทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
๑ ชั่วโมง  
       ด้านเหนือ จรดฝั่งใต้ล าน้ ามูลบรรจบกับฝั่งตะวันออกของล าจักราช 
       ด้านตะวันออก จรดฝั่งตะวันตกของล าน้ ามูล  และเลียบคลองสระโบสถ์ 
       ด้านใต้ จรดล าคลองใหญ่  และติดเขตวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 
       ด้านทิศตะวันตก จรดฝั่งตะวันออกของล าจักราช 

 
แผนที่เขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
       เทศบาลต าบลพิมาย มีพ้ืนที่ ๒ .๑๕๖ ตารางกิโลเมตร (ที่มา:ระบบสาระสนเทศ  GIS ของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะแอ่งกระทะ เป็นเกาะมี
แม่น้ ามูล ล าจักราช ล าน้ าเค็มล้อมรอบ  
        มีโบราณสถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพิมาย  เมรุพรหมทัต  ประตูเมืองโบราณ  ๔  ทิศ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบเขตเทศบาล  เช่น    
ไทรงาม  กุฏิฤาษี  ท่านางสระผม และสนามแข่งเรือยาวพิมาย  
  มีสระโบราณ ๕ สระ (สระโบสถ์, สระเพลง, สระพลุ่ง, สระขวัญ, สระแก้ว) และคูเมืองโบราณ
ที่ยังคงเหลืออยู่บางจุด 

 ๑.๓  ลักษะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อน
จัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝน   ทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม   
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน ราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ ๑๕ องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บความชื่นได้น้อย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
มีบางส่วน     ที่เป็นดินเค็ม บางส่วนเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าที่ส าคัญส าหรับอุปโภค-บริโภค ซึ่งไหลผ่านได้แก่ ล าน้ ามูล ล าน้ าจักราช ล าน้ าเค็ม คลอง
สระโบสถ์ เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนตลอดทั้งปี  
สระโบราณ ประกอบด้วย สระเพลง  สระโบสถ์  สระพลุ่ง  สระขวัญ  สระแก้ว ซึ่งเป็นสระน้ าโบราณไม่สามารถน า
น้ ามาใช้ประโยชน์ได้ 

    ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ไม่มีพ้ืนทีป่่าไมท้ี่เป็นป่าของชุมชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเมือง มี
อาคารบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่หนาแน่น และมีต้นไม้หรือพ้ืนที่สี่เขียวส าหรับให้ร่มเงาและเป็นสถานที่
สวนสาธารณะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและส าหรับการออกก าลังกายเท่านั้น 
 
 
 

/2.ด้านการเมือง... 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง             
  ๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลพิมาย ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นลักษณะของชุมชน ประกอบไปด้วยพ้ืนที่
บางส่วนของ   หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗  ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดิมมีการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาล และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลในเมือง เป็นเทศบาล
ต าบลพิมาย เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒ และแบ่งเป็น ๑๕ ชุมชน ดังนี้ ชุมชนตะวันตกวัดเดิม  ชุมชนสระ
โบสถ ์ ชุมชนไทรแก้ว  ชุมชนสระพลุ่ง  ชุมชนสามสระสามัคคี     ชุมชนวังบูรพา  ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมาย
วิทยา  ชุมชนบ้านประตูชัย  ชุมชนปราสาทหิน  ชุมชนพรหมทัต  ชุมชนบ้านใหม่ชุมชุนบ้านส่วยใน   ชุมชนบ้าน
ส่วยนอก  ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย  และชุมชนทุ่งเลนทอง 

   ๒.๒ การเลือกตั้ง 
เทศบาลต าบลพิมาย แบ่งเขตการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น ๒ เขต ใน ๑๕ 

ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการเมืองและการบริหาร มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
ในกิจกรรมของเทศบาล  ในทุกด้าน เช่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการชุมชน 
การร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ เป็นต้น 

การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิ 

ผู้มาใช้
สิทธิ 

หมายเหตุ 
พ.ศ……. เลือกตั้ง 

๘  ตุลาคม  ๒๕๓๘ กรรมการสุขาภิบาล ๗,๒๒๗ ๓,๓๙๕ คิดเป็น ๔๖.๙๘ % 
๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๒ สมาชิกสภาเทศบาล ๗,๒๔๘ ๕,๐๙๓ คิดเป็น ๗๐.๒๗ % 
๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรี ๗,๑๖๓ ๔,๓๘๙ คิดเป็น ๖๑.๒๗ % 
๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗ สมาชิกสภาเทศบาล ๗,๑๖๓ ๔,๓๘๙ คิดเป็น ๖๑.๒๗ % 
๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๗ สมาชิกสภาเทศบาล(แทน) ๓,๘๒๑ ๒,๐๒๓ คิดเป็น ๕๒.๙๔ % 
๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ นายกเทศมนตรี ๖,๙๕๓ ๔,๔๖๑ คิดเป็น  ๖๔.๑๖ % 
๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ สมาชิกสภาเทศบาล ๖,๙๕๓ ๔,๔๖๑ คิดเป็น  ๖๔.๑๖ % 
22 เมษายน 2555 นายกเทศมนตรี 6,666 4,774 คิดเป็น  71.62 % 
22 เมษายน 2555 สมาชิกสภาเทศบาล 6,666 4,772 คิดเป็น  71.59 % 

 

๓. ประชากร 
            ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
      ประชากรในเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติ
ไทยด้วย ตามทะเบียนราษฎร์ เทศบาลต าบลพิมาย จ านวน ๘,230 คน เป็น ชาย  ๓,812  คน หญิง ๔,418 คน 
๒,861 หลังคาเรือน  ความหนาแน่นของประชากร ๓,817 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากส านักทะเบียน
เทศบาลต าบลพิมาย  ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)  แยกเป็น  6 หมู่บ้าน  15  ชุมชน  ดังนี้ 
 
 
 
 

/ข้อมูลจ านวนประชากร... 
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 ข้อมูลจ านวนประชากร  ปี พ.ศ.2559 
หมู่ที่/ชุมชน จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวน 
(ชาย) 

จ านวน 
(หญิง) 

รวม 

หมู่ที่ 1 
-ชุมชนตะวันตกวัดเดิม 
-ชุมชนสระโบสถ์ 
-ชุมชนไทรแก้ว 
-ชุมชนสระพลุ่ง 

630 912 1,088 2,000 

หมู่ที่ 2 
-ชุมชนสามสระสามัคคี 
-ชุมชนวังบูรพา 
-ชุมชนปราสาทหิน 

664 862 1,037 1,899 

หมู่ที่ 3 
-ชุมชนบ้านส่วยใน 
-ชุมชนบ้านส่วยนอก 

366 671 724 1,395 

หมู่ที่ 14 
-ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา 
-ชุมชนบ้านประตูชัย  

547 569 665 1,234 

หมู่ที่ 16 
-ชุมชนพรหมทัต 
-ชุมชนบ้านใหม่ 

240 
 

351 
 

417 
 

768 
 

หมู่ที่ 17 
-ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย 
-ชุมชนทุ่งเลนทอง 

322 494 534 1,028 

หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 
 

1 66 60 126 

รวม 
 

2,770 3,925 4,525 8,450 

ที่มา : สถิติประชากรจากทะเบยีนบ้านแยกรายพื้นที่ ระดับต าบล ขอ้มูลของ ต าบลในเมือง ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพิมาย  ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2559  

 
ข้อมูลจ านวนประชากร  ปี พ.ศ.2560 

หมู่ที่/ชุมชน จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวน 
(ชาย) 

จ านวน 
(หญิง) 

รวม 

หมู่ที่ 1 
-ชุมชนตะวันตกวัดเดิม 
-ชุมชนสระโบสถ์ 
-ชุมชนไทรแก้ว 
-ชุมชนสระพลุ่ง 
 
 

634 912 1076 1,988 
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หมู่ที่ 2 
-ชุมชนสามสระสามัคคี 
-ชุมชนวังบูรพา 
-ชุมชนปราสาทหิน 

672 843 1,016 1,859 

หมู่ที่ 3 
-ชุมชนบ้านส่วยใน 
-ชุมชนบ้านส่วยนอก 

369 667 723 1,390 

หมู่ที่ 14 
-ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา 
-ชุมชนบ้านประตูชัย  

556 561 652 1213 

หมู่ที่ 16 
-ชุมชนพรหมทัต 
-ชุมชนบ้านใหม่ 

244 
 

340 
 

418 
 

758 
 

หมู่ที่ 17 
-ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย 
-ชุมชนทุ่งเลนทอง 

336 492 530 1022 

หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 
 

1 65 59 124 

รวม 
 

2,812 3,880 4,474 8,354 

ที่มา : สถิติประชากรจากทะเบยีนบ้านแยกรายพื้นที่ ระดับต าบล ขอ้มูลของ ต าบลในเมือง ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพิมาย  ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  
 
ข้อมลูจ านวนประชากร  ปี พ.ศ.2561 

หมู่ที่/ชุมชน จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวน 
(ชาย) 

จ านวน 
(หญิง) 

รวม 

หมู่ที่ 1 
-ชุมชนตะวันตกวัดเดิม 
-ชุมชนสระโบสถ์ 
-ชุมชนไทรแก้ว 
-ชุมชนสระพลุ่ง 

642 891 1,075 1,966 

หมู่ที่ 2 
-ชุมชนสามสระสามัคคี 
-ชุมชนวังบูรพา 
-ชุมชนปราสาทหิน 

674 835 1,003 1,838 

หมู่ที่ 3 
-ชุมชนบ้านส่วยใน 
-ชุมชนบ้านส่วยนอก 

374 660 716 1,376 

หมู่ที่ 14 
-ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา 
-ชุมชนบ้านประตูชัย  

563 554 647 1201 

หมู่ที่ 16 249 332 418 750 
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-ชุมชนพรหมทัต 
-ชุมชนบ้านใหม่ 

    

หมู่ที่ 17 
-ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย 
-ชุมชนทุ่งเลนทอง 

339 492 531 1023 

หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 
 

1 65 59 124 

รวม 
 

2,842 3,829 4,449 8,278 

ที่มา : สถิติประชากรจากทะเบยีนบ้านแยกรายพื้นที่ ระดับต าบล ขอ้มูลของ ต าบลในเมือง ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพิมาย  ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2561  
 
ข้อมูลจ านวนประชากร  ปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 

หมู่ที่/ชุมชน จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวน 
(ชาย) 

จ านวน 
(หญิง) 

รวม 

หมู่ที่ 1 
-ชุมชนตะวันตกวัดเดิม 
-ชุมชนสระโบสถ์ 
-ชุมชนไทรแก้ว 
-ชุมชนสระพลุ่ง 

642 891 1,075 1,966 

หมู่ที่ 2 
-ชุมชนสามสระสามัคคี 
-ชุมชนวังบูรพา 
-ชุมชนปราสาทหิน 

675 824 989 1,813 

หมู่ที่ 3 
-ชุมชนบ้านส่วยใน 
-ชุมชนบ้านส่วยนอก 

376 660 710 1,370 

หมู่ที่ 14 
-ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา 
-ชุมชนบ้านประตูชัย  

572 541 639 1180 

หมู่ที่ 16 
-ชุมชนพรหมทัต 
-ชุมชนบ้านใหม่ 

252 
 

336 
 

418 
 

754 
 

หมู่ที่ 17 
-ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย 
-ชุมชนทุ่งเลนทอง 

333 495 528 1023 

หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 1 65 59 124 
รวม 2,861 3,812 4,418 8,230 

ที่มา : รายงานสถิติประชากรและบา้น ระดับต าบล ข้อมูลของ ต าบลในเมือง ทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลพิมาย  ข้อมูลระหวา่งวันที่ 1-28 พฤษภาคม 2562  

 /3.2 ช่วงอายุ... 
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 ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
แยกช่วงอายุ ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) 

น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม  25 16  41  
๑  ปีเต็ม – 5  ปี 160 178 338 

๖  ปีเต็ม -  ๑0  ปี 234 208 442 
๑1  ปีเต็ม – ๑5  ปี 260 237 497 
๑6  ปีเต็ม – 20  ปี 260 245 505 
21  ปีเต็ม – 30  ปี 479 540 1,019 

31  ปีเต็ม – ๔0 ปีเต็ม 536 539 1,075 
41  ปีเต็ม – 50 ปีเต็ม 602 681 1,283 
51  ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 567 732 1,299 
61  ปีเต็ม – 70 ปีเต็ม 373 551 924 
71  ปีเต็ม – 80 ปีเต็ม 224 301 525 
81 ปีเต็ม – 9๐ ปีเต็ม  67 158 225  

91 ปีเต็ม – 100 ปีเต็ม 14 24 38 
มากกว่า 10๐ ปีขึ้นไป  3 3  6  

รวมทั้งหมด  3,804 4,413  8,217  
                                       ที่มา : สถิติประชากรแยกรายละเอียด ข้อมูลของ ต าบลในเมือง ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพิมาย  ของเดือนเมษายน 2562  

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย มีสถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและ

นอกเขตเทศบาล ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลายระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาล  อนุบาล ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 

ล าดับที่ 
โรงเรียน/สถานศึกษา 

(สังกัด) 
จ านวน 
(ครู) 

จ านวน 
(นักเรียน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย  ๒ ๔๔ 
๒ โรงเรียนอนุบาลบ ารุงการ ๘ ๑๑๙ 
3 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  ๕๔ ๑๒๓๖ 
4 โรงเรียนกุลโน  ๓๘ ๙๖๐ 
5 โรงเรียนพิมายวิทยา ๒๒๔ ๓,๓๙๓ 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก 
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลพิมาย และพ้ืนที่ใกล้เคียง  มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

 
 

/1. โรงพยาบาล... 
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  ๑.  โรงพยาบาลพิมาย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาล)  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๒.  โรงพยาบาลเมดิคอล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เอกชน) จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๓.  ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลต าบลพิมาย  จ านวน ๑  แห่ง 
  ๔.  คลินิกเวชกรรม       จ านวน  ๔  แห่ง 
  ๕.  คลินิกทันตกรรม      จ านวน  ๒  แห่ง 
  ๖.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์    จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๗.  คลินิกเทคนิคการแพทย์     จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๘.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จ านวน  ๗  แห่ง 
  ๙.  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ    จ านวน  ๔  แห่ง 
  ๑๐. ร้านขายยาสัตว์               จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๑๑. ร้านขายยาแผนโบราณ               จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๑๒. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (นวดแผนไทย)            จ านวน  ๔  แห่ง 
                                                             (ท่ีมา : สาธารณสุขอ าเภอพิมาย  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลต าบลพิมาย 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
    

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

-จ านวนผู้มาใช้บริการ  
 

1,563 1,435 1,239 

-จ านวนบุคลากร 
 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

1  คน 
แม่บ้าน  1  คน 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

1  คน 
แม่บ้าน  1  คน 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

1  คน 
แม่บ้าน  1  คน 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลพิมาย มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ปราสาทหิน     
พิมาย ซึ่งเป็นลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี               
มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างสม่ าเสมอทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณปีละไม่ต่ ากว่า 349,000 คน 
ย่อมมีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ้าง เทศบาลต าบลพิมายและหน่วยงานความมั่นคง ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัด   
จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ตามอ านาจหน้าที่
ที่สามารถด าเนินการได้  

ด้านสภาพทางสังคม 
 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

สถิติอาชญากรรม 
(ในเขตอ าเภอพิมาย) 

๒๓ ๔๐ ๓๒ 

สถิติการกระท าผิดจราจร
ทางบก 

(ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย) 

อุบัติเหตุ  ๓๗  ราย 
ตาย       ๒๐  ราย 
บาดเจ็บ  ๓๘  ราย 
 

อุบัติเหตุ  ๙๓  ราย 
ตาย       ๑๗  ราย 
บาดเจ็บ ๑๕๑  ราย 
 

อุบัติเหตุ  ๓๒๙ ราย 
ตาย         ๑๘  ราย 
บาดเจ็บ  ๓๗๙  ราย 
 

                                                                                                (ท่ีมา : สถานีต ารวจภูธรพิมาย)             
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๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชน  เทศบาลต าบลพิมาย ร่วมมือกับทางผู้น าชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่

เป็นประจ า การแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลต าบลพิมาย สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น  
การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เทศบาลต าบลพิมายก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

  
สถิติยาเสพติด 

 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

  
-คดีเก่ียวกับยาเสพติด 
  

จ านวน    ๑๑๘  คด ี
ผู้ต้องหา  ๑๒๑   คน 

 

จ านวน    ๗๖   คด ี
ผู้ต้องหา   ๘๐   คน 
 

จ านวน    ๑๑๒  คด ี
ผู้ต้องหา  ๑๑๒   คน 
 

                                          (ท่ีมา : สถานีต ารวจภูธรพิมาย  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) 

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
เทศบาลต าบลพิมาย ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ตามอ านาจหน้าที่และให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประสานการท าบัตรผู้พิการ   รับ
ลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  
 
ตารางแสดงข้อมูลการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ / คนพิการ /ผู้ป่วยเอดส์   

ประเภท 
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ปี ๒๕๖๐ 
จ านวนราย 

ปี ๒๕๖๑ 
จ านวนราย 

ปี ๒๕๖๒ 
(ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๒) 
ผู้สูงอายุ ๑,๑๘๔ ๑,๒๗๗ ๑,๒๘๙ 
คนพิการ ๑๒๓ ๑๓๕ ๑๗๒ 
ผู้ป่วยเอดส์ ๖ ๖ ๖ 
          รวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๓ ๑,๔๑๘ ๑,๔๖๗ 
 
ตารางแสดงข้อมูลการจ าแนกการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจ าแนกตามช่วงอายุ ปี ๒๕๖๒ 

ประเภทผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ช่วงอายุ/จ านวนเงินเบี้ยยังชีพ  
รวม ๖๐ – ๖๙ 

๖๐๐ บาท 
๗๐ – ๗๙ 
๗๐๐ บาท 

๘๐ – ๘๙ 
๘๐๐ บาท 

๙๐ ปีขึ้นไป 
๑,๐๐๐ บาท 

ผู้สูงอายุ 
 

๗๓๒ ๓๙๘ ๑๘๒ ๒๔ ๑,๓๓๖ 

 
 
 
 
 

/5. ระบบบริการพื้นฐาน... 
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

          ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งจะมีรถโดยสารประจ าทาง ตามเส้นทาง  ชุมพวง–พิมาย อัตราค่าโดยสาร  
๕๐ บาท  มีรถสองแถวรับจ้างระหว่างพิมายไปยังต าบลต่างๆ ในอ าเภอพิมาย ส่วนในเขตเทศบาล มีบริการของ 
สามล้อรับจ้างและรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถยนต์รับจ้าง การคมนาคมและการจราจรในเขตเทศบาลต าบล    
พิมาย   มีสภาพคล่องตัว แต่ก็มีปัญหาเล็กน้อย  ในการคมนาคมบนถนน สายหลัก เช่น ถนนจอมสุดาเสด็จ ถนน
บูชายันต์ และถนนอนันทจินดา ที่ต้องผ่านบริเวณโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ตลาดไนท์บาร์ซ่า ถนนคน
เดิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์/จักรยานยนต์  โดยเฉพาะรถโดยสารขนาดใหญ่และรถของนักท่องเที่ยวไม่
เพียงพอต่อผู้ใช้ถนน จึงท าให้รถต้องจอดบริเวณริมถนน  ซึ่งก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรในช่วงเวลากลางวัน 
และไม่สามารถขยายถนนบริเวณดังกล่าวได้อีกเนื่องจากติดกับเขตที่ดินของประชาชน และลักษณะถนนในเขต
เทศบาลต าบลพิมาย แยกได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ล า 
ดับ
ที ่

รหัสสายทาง 
(หรือรหัส
โครงการ) 

ชื่อสายทาง 
(หรือชื่อโครงการ) 

ลักษณะสายทาง 
(หรือลักษณะโครงการ) หมายเหตุ 

 คอนกรีต ลาดยาง/
แอสฟัสติก 

ลูกรัง/ 
หินคลุก 

๑ นม.ถ ๔๖-๐๐๑ ถนนอนันทจินดา   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๗๐๘ 

๒ นม.ถ ๔๖-๐๐๒ ถนนบูชายันต์   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๘๒ 

๓ นม.ถ ๔๖-๐๐๓ ถนนจอมสุดาเสด็จ   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๙๑ 

๔ นม.ถ ๔๖-๐๐๔ ถนนพิบูลย์รัตน์   √   sta ๐+๐๐๐ - ๑+๑๓๖ 

๕ นม.ถ ๔๖-๐๐๕ ถนนสุริยาอุทัย √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๖๔๘ 

        √   sta ๐+๖๔๘ - ๐+๘๐๐ 

      √     sta ๐+๘๐๐ - ๐+๙๒๓ 

๖ นม.ถ ๔๖-๐๐๖ ถนนสุริยาอัสดง   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๖๕๐ 

      √     sta ๐+๖๕๐ - ๐+๘๐๘ 

๗ นม.ถ ๔๖-๐๐๗ ถนนสระแก้ว √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๙๐ 

๘ นม.ถ ๔๖-๐๐๘ ถนนวนปรางค์   √   sta ๐+๐๐๐ - ๑+๐๖๘ 

๙ นม.ถ ๔๖-๐๐๙ ถนนท่าสงกรานต์   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๓๒ 

๑๐ นม.ถ ๔๖-๐๑๐ ถนนชลประทาน   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๕๕๐ 

๑๑ นม.ถ ๔๖-๐๑๑ ถนนสมัยรุจี √ 
 

  sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๔๙ 

๑๒ นม.ถ ๔๖-๐๑๒ ถนนอัษฎางค์   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๔๒ 

๑๓ นม.ถ ๔๖-๐๑๓ ถนนรัตนวิถี √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๓ 

๑๔ นม.ถ ๔๖-๐๑๔ ถนนร่มไทร   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๓ 
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ล า รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ลักษณะสายทาง   

ดับ (หรือรหัส (หรือชื่อโครงการ) (หรือลักษณะโครงการ) หมายเหตุ 

ที ่ โครงการ) 
 

คอนกรีต ลาดยาง/ ลูกรัง/   

        แอสฟัสติก หินคลุก   

๑๕ นม.ถ ๔๖-๐๑๕ ถนนอารักษ์ศักดิ์สิทธิ   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๒๙ 

๑๖ นม.ถ ๔๖-๐๑๖ ถนนยางใหญ่ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๑ 

๑๗ นม.ถ ๔๖-๐๑๗ ถนนราชชนนีลีลา   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๘๑ 

๑๘ นม.ถ ๔๖-๐๑๘ ถนนหฤทัยรมย์   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๕๕๗ 

๑๙ นม.ถ ๔๖-๐๑๙ ถนนชมสระ   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๙ 

๒๐ นม.ถ ๔๖-๐๒๐ ถนนอนันตชัย √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๓๐ 

๒๑ นม.ถ ๔๖-๐๒๑ ถนนโสภณโครธา   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๖๙ 

๒๒ นม.ถ ๔๖-๐๒๒ ถนนเคียงคลอง √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๗๔๑ 

๒๓ นม.ถ ๔๖-๐๒๓ ถนนชายชล √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๖๓๒ 

๒๔ นม.ถ ๔๖-๐๒๔ ถนนประชาพัฒนา √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๒ 

๒๕ นม.ถ ๔๖-๐๒๕ ถ.มหิศวรหยาตรา   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๘๐ 

๒๖ นม.ถ ๔๖-๐๒๖ ถนนสระศรีโบราณ   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๒๐ 

๒๗ นม.ถ ๔๖-๐๒๗ ถนนรุ่งอรุณ   √   sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๕๐ 

๒๘ นม.ถ ๔๖-๐๒๘ ถนนทุ่งเลนทอง √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๔๕๒ 

๒๙ นม.ถ ๔๖-๐๒๙ ถนนจวนเก่า √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๘๓ 

๓๐ นม.ถ ๔๖-๐๓๐ ถนนประตูชัย √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๑๓ 

๓๑ นม.ถ.๔๖-.๐๓๑ ถนนเทศบาล ๑ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๕๐๐ 

          √ sta ๐+๕๐๐ - ๑+๕๕๕ 

๓๒ นม.ถ.๔๖-๐๓๒ ถนนวิสุทธิพรต ารง √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๘ 

๓๓ นม.ถ.๔๖-๐๓๓ ถนนเทศบาล ๒ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๓๓ 

๓๔ นม.ถ.๔๖-๐๓๔ ถนนไทรทอง √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๐ 

๓๕ นม.ถ.๔๖-๐๓๕ ถนนประตูหิน √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๗๑ 

๓๖ นม.ถ.๔๖-๐๓๖ ถนนซอยหลังวัดเดิม √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๑๗ 

๓๗ นม.ถ.๔๖-๐๓๗ ถนนรอบสระพลุ่ง √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๙๘ 

๓๘ นม.ถ.๔๖-๐๓๘ ถนนสุริยาอุทัย ซอย๑ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๒๑ 

๓๙ นม.ถ.๔๖-๐๓๙ ถนนสุริยาอุทัย ซอย๒ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๐๐ 
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ล า รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ลักษณะสายทาง   

ดับ (หรือรหัส (หรือชื่อโครงการ (หรือลักษณะโครงการ) หมายเหตุ 

ที ่ โครงการ) 
 

คอนกรีต ลาดยาง/ ลูกรัง/   

        แอสฟัสติก หินคลุก   

๔๐ นม.ถ.๔๖-๐๔๐ ถนนพิบูลย์รันต์(ซอยต่ า) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๐๐ 

๔๑ นม.ถ.๔๖-๐๔๑ ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๑ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๓๐ 

๔๒ นม.ถ.๔๖-๐๔๒ ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๒ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๐๐ 

๔๓ นม.ถ.๔๖-๐๔๓ 
ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๒  
(ซอยบ้านใหม่) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๐๖ 

๔๔ นม.ถ.๔๖-๐๔๔ 
ถนนชลประทาน 
(ซอยอยู่เจริญ) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๓๙ 

๔๕ นม.ถ.๔๖-๐๔๕ ถนนส่วยใน √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๘๐ 

๔๖ นม.ถ.๔๖-๐๔๖ ถนนพิบูลย์รัตน์ ซอย ๑ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๐๔ 

๔๗ นม.ถ.๔๖-๐๔๗ ถนนคุ้มสระเพลง √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๒๐๐ 

๔๘ นม.ถ.๔๖-๐๔๘ 
ถนนสุริยาอัสดง ซอย ๑ 
(อาจารย์สมศักดิ์) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๖๓ 

๔๙ นม.ถ.๔๖-๐๔๙ ถนนสุริยาอุทัยซอย๑(ผู้ใหญ่หลง) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๗๔ 

๕๐ นม.ถ.๔๖-๐๕๐ ถนนซอยหลังวัดเดิม ๑ √   
 

sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๕๙ 

๕๑ นม.ถ.๔๖-๐๕๑ ถนนซอยหยาดทิพย์     √ sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๖๗ 

๕๒ นม.ถ.๔๖-๐๕๒ 
ถนนสุริยาอัสดง 
(ซอยสมใจนึก) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๒๔ 

๕๓ นม.ถ.๔๖-๐๕๓ ถนนท่สงกรานต์(ซอยจิ้มลิ้ม) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๔๐ 

๕๔ นม.ถ.๔๖-๐๕๔ ถนนชมสระ (ซอย ๑) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๕๑ 

๕๕ นม.ถ.๔๖-๐๕๕ ถนนชมสระ (ซอย ๒) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๓๘ 

๕๖ นม.ถ.๔๖-๐๕๖ ถนนหลังพิพิธภัณฑ์ √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๒๔ 

๕๗ นม.ถ.๔๖-๐๕๗ 
ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓  
(วัดบุ่ง) √   √ sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๒๒ 

๕๘ นม.ถ.๔๖-๐๕๘ 
ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๔ 
(อาจารย์บุญผ่อน) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๙ 

๕๙ นม.ถ.๔๖-๐๕๙ 
ถนนพิบูลย์รัตน์  
(ซอยโรงหวาย) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๓๓ 

๖๐ นม.ถ.๔๖-๐๖๐ ถนนพิบูลย์รัตน์ (ซอยสุรศักดิ์)     √ sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๘๗ 

        



14 
 

       

  

ล า รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ลักษณะสายทาง   
ดับ (หรือรหัส (หรือชื่อโครงการ (หรือลักษณะโครงการ) หมายเหตุ 
ที ่ โครงการ) 

 
คอนกรีต ลาดยาง/ ลูกรัง/   

        แอสฟัสติก หินคลุก   

๖๑ นม.ถ.๔๖-๐๖๑ 
ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๖  
(นางม้วน)     √ sta ๐+๐๐๐ - ๐+๑๗๕ 

๖๒ นม.ถ.๔๖-๐๖๒ 
ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๓  
(นางอ่อง) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๔๗ 

๖๓ นม.ถ.๔๖-๐๖๓ 
ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๔  
(นายไชย) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๖๕ 

๖๔ นม.ถ.๔๖-๐๖๔ 
ถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๕  
(บ้านนายหมู) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๕๕ 

๖๕ นม.ถ.๔๖-๐๖๕ ถนนชายชล ๑ (ซอยพงศธร) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๓๘ 

๖๖ นม.ถ.๔๖-๐๖๖ 
ถนนสระเพลง ๑  
(ซอยแม่แฉล้ม)     √ sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๙๐ 

๖๗ นม.ถ.๔๖-๐๐๖๗ 
ถนนประชาพัฒนา ๑  
(คันคลองหนองบัว) √     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๓๐๐ 

๖๘ นม.ถ.๔๖-๐๖๘ 
 

ถนนประชาพัฒนา ๑/๑  
(บ้านนายคัง) 

√     sta ๐+๐๐๐ - ๐+๐๗๐ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
  การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลพิมาย เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอพิมาย    ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟส่อง
สว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของอ าเภอพิมาย  

  ๕.๓ การประปา 
  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิต
น้ าประปาในเขตเทศบาลคือล าน้ ามูล พ้ืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และน้ าจากอ่างเก็บน้ าบ้านช่องโค 
เป็นต้น 

ประปา 
 

ปี ๒๕๕๙ 
 

ปี ๒๕๖๐ 
 

ปี ๒๕๖๑ 
  

-ปริมาณการผลิตน้ าประปา
ที่สามารถผลติได้ประมาณ 

 
๕,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 
๕,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 
๕,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

-ปริมาณการใช้น้ าของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้บริการ
ประมาณ 

 
๔,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 
๔,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 
๔,๗๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

-จ านวนครัวเรือนในเขต
เทศบาลที่มีน้ าประปาใช้
ทั้งหมด 

๓,๘๐๐  ครัวเรือน ๓,๘๕๐  ครัวเรือน ๓,๙๕๐  ครัวเรือน 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอพิมาย  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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          ๕.๔ โทรศัพท์ 
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย เป็นเขตชุมชนเมืองปัจจุบันทุกชุมชน/หมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

เป็นส่วนใหญ่ 

           ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีที่ท าการไปรษณีย์พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับบริการประชาชนในเขต

อ าเภอพิมาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย จ านวน ๑ แห่ง 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

           ๖.๑ การเกษตร 
  เนื่องจากพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่  อยู่นอกเขตเทศบาล มีส่วนน้อยที่
ตั้งอยู่ในเขต ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และมีท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเป็นอาชีพพ้ืนบ้านที่
ส าคัญ เช่น การท าเส้นหมี่พิมาย กระยาสารท และผลิตภัณฑ์จากหวายซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชากรในเขต
เทศบาลต าบลพิมาย ร้อยละ ๔๐.๘๒ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือค้าขาย ก าลังศึกษา อาชีพอ่ืน ๆ  ไม่
มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ เกษตรกรรม  พนักงานบริษัท  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังตารางต่อไปนี ้
 

ล าดับ ประเภทอาชีพ ร้อยละของประชากรทั้งหมด 

๑ รับจ้างทั่วไป ๔๐.๘๒ 
๒ ค้าขาย ๑๗.๒๗ 
๓ ก าลังศึกษา ๑๓.๘๐ 
๔ อาชีพอ่ืน ๆ ๖.๗๑ 
๕ ไม่มีอาชีพ ๖.๖๑ 
๖ ธุรกิจส่วนตัว ๕.๓๓ 
๗ พนักงาน-รับราชการ ๕.๒๓ 
๘ เกษตรกรรม(ท าไร่/ท านา/ท าสวน/ปศุสัตว์) ๒.๑๑ 
๙ พนักงานบริษัท ๑.๖๖ 

๑๐ พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ ๐.๔๖ 
ที่มา : ข้อมูล จปฐ.พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมงที่เป็นอาชีพหลัก)  

๖.๓  การปศุสัตว์ 
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย มีการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือน   

เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ในบางชุมชน 
 
 

/6.4 การบริการ... 
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๖.๔ การบริการ 
สถานประกอบการด้านการบริการ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วย  
 

ล าดับ ธนาคาร โรงแรม/ที่พัก อ่ืนๆ 

๑ กรุงไทย สาขาพิมาย โรงแรมพิมายโฮเต็ล  ชมรมนวดแผนไทยโบราณ 
๒ ไทยพาณิชย์ สาขาพิมาย โรงแรมอามาธารา  
๓ กรุงเทพ สาขาพิมาย โรงแรมพิมายพาราไดร์  
๔ ธ.ก.ส. สาขาพิมาย โรงแรม/บุญศิริเกสท์เฮ้าท ์  
๕ ออมสิน  สาขาพิมาย พิมายเรสซิเดนซ์  
๖ กสิกรไทย  สาขาพิมาย เบญญาเกสท์เฮาส์  

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย 

สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
อย่างสม่ าเสมอทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณเฉลี่ยปีละ  349,๐๐๐ คน ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยม
ชมปราสาทหินพิมาย ปี พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61 

นักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 เฉลี่ย/ปี 
ชาวไทย 223,866 268,154  497,290 329,770 

ชาวต่างชาติ 17,812 17,186 22,751 19,249 
รวมทั้งสิ้น 241,678 285,340 520,041 349,019 

ที่มา : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

     ๖.๖ อุตสาหกรรม 
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 

       ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   -  ตลาดไนท์บาร์ซ่า  จ านวน     ๑ แห่ง 
   -  ตลาดสดเทศบาล  จ านวน     ๑ แห่ง  (นอกเขตเทศบาล)  
   -  ซุปเปอร์มาเก็ต   จ านวน     ๔ แห่ง 
  -   ย่านการค้าริมทาง  จ านวน     ๗     สาย 

-  กลุ่ม ธกส.   จ านวน     ๑ กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน    ๘ กลุ่ม 

๖.๘  แรงงาน 
จากข้อมูลพ้ืนฐานประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในวัยแรงงาน มีการประกอบอาชีพและ

รายไดป้ระชากร ส่วนมากประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป 
 
 

/7. ศาสนา ...    
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๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

            ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ มีวัด ๕ วัด ประกอบด้วย วัดเดิม วัดใหม่
ประตูชัย  วัดเกา่ประตูชัย  วัดบูรพาพิมล และวัดสระเพลง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีการแข่งเรือยาวพิมาย จะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะมีกิจกรรมการ 
แข่งเรือยาวประเพณี , การแข่งเรือนานาชาติ และมีสนามแข่งเรือท่ีเป็นมาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศ 
  งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จะจัดประมาณเดือน พฤศจิกายน  สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ประมาณ  ๕ 
วัน ซึ่งจะมีกิจกรรมการจัดพร้อมกับประเพณีแข่งเรือพิมาย โดยมีการแสดงแสงเสียงประกอบ วิมายะนาฏการ ใน
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงพ้ืนบ้าน   การสาธิตและการจ าหน่ายสินค้า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลาดย้อนยุค  รวมทั้งการประกวดแมวสีสวาด (แมวโคราช) ซึ่งค้นพบครั้งแรกในโลกที่อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
  งานประเพณีสงกรานต์  จะจัดประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีกิจกรรมการละเล่นตาม
ประเพณี การประกวดนางสงกรานต์และขบวนแห่สงกรานต์ รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้าน โดยจัดที่ถนนชายชล   
  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จะจัดประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีกิจกรรมการประกวด  
ต้นเทียนจ าพรรษาและขบวนแห่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นงานฝีมือของช่างสิบหมู่ที่เป็นที่ยอมรับในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
      งานประเพณีลอยกระทง จะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีกิจกรรมประกวดกระทง   
นางนพมาศ  และหนูน้อยนพมาศ 
      งานแสดงแสงเสียงในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (มินิไลท์แอนท์ซาวด์) จะจัดประมาณเดือนละ 
๑ – ๒ ครั้ง เพ่ือต้อนรับคณะท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารพ้ืนบ้ าน (กิ๋นเข่าค่ า) 
พร้อมชมแสงเสียงประกอบการแสดงวิมายะนาฏการ เวลาประมาณ  ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาพิมาย(โคราช)   
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ วิธีการท าเส้นหมี่พิมาย การกวนข้าวกระยาสารท การแกะสลักหินทราย   
การแกะสลักเทียน เป็นต้น 

  ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่ กระยาสารท เสื่อผ้า กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหวาย เป็นต้น   

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากล าน้ าจักราช แม่น้ ามูล  

ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และ   
บางแห่งเค็มไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้  

การระบายน้ า พ้ืนที่น้ าท่วมถึงคิดเป็นพ้ืนที่ ร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด การบ าบัดน้ าเสีย  
เทศบาลต าบลพิมาย ได้ส่งเสริมการใช้ถังดักไขมัน เพ่ือให้ครัวเรือน โรงเรียนและสถานประกอบการใช้ถังดักไขมัน
ในการบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ าและตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ  
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๘.๒ ป่าไม้ 
ในเขตเทศบาลต าบลพิมายไม่มีทรัพยากรป่าไม้ 
 

๘.๓  ภูเขา 
ในเขตเทศบาลต าบลพิมายไม่มีทรัพยากรภูเขา 
 

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลพิมาย 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ทรัพยากรน้ า  จากแหล่งน้ าล าน้ าจักราช  และแม่น้ ามูล       

ซึ่งไหลผ่านอ าเภอพิมาย  ใช้หล่อเลี้ยงชาวอ าเภอพิมายทั้งการอุปโภค  และบริโภค 

๙. อื่นๆ  
  ๙.๑  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           ๑. รถยนต์ดับเพลิง  จ านวน  ๑ คัน 
                       - ขนาดความจุ  ๒,๐๐๐ ลบ.ม.  ได้มาเมื่อ  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๒๕ 
                  ๒. รถบรรทุกน้ า  จ านวน ๔ คัน 
                   - คันที่  ๑  รถบรรทุกน้ า  ขนาดความจุ  ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. ได้มาเมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒ 
            - คันที่  ๒  รถบรรทุกน้ า  ขนาดความจุ  ๖,๐๐๐ ลบ.ม. ได้มาเมื่อ  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 
                   - คันที่  ๓  รถบรรทุกน้ า ขนาดความจ ุ ๖,๐๐๐ ลบ.ม.  ได้มาเมื่อ    ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
                   - คันที่ ๔ รถบรรทุกน้ า ขนาดความจุ  ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. ได้มาเม่ือ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
                 ๓.  รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน ๒  คัน 
                 ๔.  ถังเคมีดับเพลิง  จ านวน  ๕๘ ถัง 
                         ๕.  พนักงานดับเพลิง จ านวน  ๑๐  คน 
                ๖.  อาสาสมัคร (อปพร.)  จ านวน ๕๘ คน 
                ๗.  ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละ  ๑  ครั้ง   
           ๘.  แหล่งน้ าดับเพลิงมาจาก  สถานีสูบน้ าล าจักราช 
               (ท่ีมา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) 

๙.๒  การบริหารจัดการขยะ 
     สถิติปริมาณขยะประจ าปีงบประมาณ ๒๕60–๒๕62 (บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาล) 

ล าดับ 
ที ่

หน่วยงาน 
ปริมาณขยะแต่ละเทศบาล (ตัน/ปี) เฉลี่ยปี ๒๕๕๖ 

(ตัน/ปี) ปี 2560 ปี 2561 ปี ๒562 
๑. เทศบาลต าบลพิมาย 3565.16 3463.58 2280.07 ๔,๘๑๖ 
๒. เฉลี่ย ตัน/วัน 9.76 9.50 10.85 ๑๓.๒๐ 

ที่มา : งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพิมาย ณ เดอืน เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

/รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ... 

      - รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ  ๔ คัน 
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  คันที่ ๑  รถขยะอัดท้าย 88 0126 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ได้มาเม่ือ 3 พฤษภาคม 2557 
      คันที่ ๒  รถขยะอัดท้าย 84 4183 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ได้มาเม่ือ 18 ธันวาคม 2545 
      คันที่ ๓  รถบรรทุกเทท้าย 85 0456 ขนาดความจุ 8.4 ลบ.ม. ได้มาเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2545 
      คันที่ ๔  รถบรรทุกเทท้าย  ยก 1875  ขนาดความจุ  ๓.๒ ลบ.ม  ได้มาเม่ือ 5 กรกฎาคม 2553 
 

 
           
 
 
  สถานที่ตั้งบ่อฝังกลบขยะ 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ซื้อมาเม่ือปี 2532  งบประมาณ 140,000 บาท  
ในขณะนั้นเป็นสุขาภิบาลในเมือง  ใช้ทิ้งขยะมาตั้งแต่ปี 
2533  โดยใช้การเทกองแบบควบคุม และฝังกลบเป็น
ครั้งคราว 
-อยู่บริเวณบ้านน้อย  หมู่ 15  ต าบลในเมือง   
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
-เนื้อท่ี 24 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา  อยู่ห่างจากพ้ืนที่
เทศบาล  จ านวน 2.50 กิโลเมตร  ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ไป
แล้ว  ร้อยละ 100 
-เดิมพ้ืนที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงปลา  อยู่ห่างไกลชุมชน   
โดยตอนนั้นยังไม่มีใครมาอยู่  หลังจากนั้นเมื่อปี 
2541  จึงเริ่มมีประชาชนเข้ามาสร้างบ้านอยู่อาศัย
ข้างบ่อขยะ 
- มีพนักงานเก็บ/ขน  จ านวน  16  คน   
  กวาดขยะมูลฝอย  จ านวน 13 คน 
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