
ขอ้มูลพื	นฐาน เทศบาลเมือง บุรีรัมย ์

  

รายการข้อมูล หน่วย 
ข้อมูล ณ ปี  

พ.ศ. 2558 

แหล่งข้อมูล 
ไม่มบีริการ

สาธารณะ 
อปท.เอง 
(เลือก) 

จากแหล่งอื"น  
(เลือก) 

1.ข้อมูลพื#นฐาน 
     

  1.1 จาํนวนครัวเรือนทั	งหมดที"อยูใ่นเขตพื	นที"ของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"ครัวเรือน ครัวเรือน 6760 เลือก 
  

  1.2 จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพื	นที"เทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"คน คน 28232 เลือก 
  

  1.3 จาํนวนหมู่บา้น/ชุมชนในเขตพื	นที"เทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"หมู่บา้น/ชุมชน 
หมู่บา้น/
ชุมชน 

18 เลือก 
  

  1.4 จาํนวนพื	นที"ทาํการเกษตรทั	งหมดในเขตพื	นที"ของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"ไร่ ไร่ 12 เลือก 
  

  
1.5 จาํนวนอาคารส่วนราชการของเทศบาล ที"สมควรตอ้งจดัใหม้ีหอ้งนํ	 า ทางลาด และ/หรือที"จอดรถสาํหรับคนพิการ 
ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"อาคาร 

อาคาร 4 เลือก 
  

2. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื#นฐาน 
     

  
2.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางที"อยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกนัทั	งสิ	นกี"กิโลเมตร 

ก.ม. 51.22 เลือก 
  

  
2.2 ความยาวของถนนคอนกรีตที"อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"
กิโลเมตร 

ก.ม. 50.58 เลือก 
  

  
2.3 ความยาวของถนนลาดยางที"อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"
กิโลเมตร 

ก.ม. 0.67 เลือก 
  



  
2.4 ช่วงความยาวของถนนที"ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ"นชั	นที" 4 (หรือตั	งแต่ชั	นที" 4 ขึ	นไป) ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที"สาํรวจพบวา่ มีสภาพความเสียหายตอ้งไดร้ับการบาํรุงรักษาทั	งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุงตาม
กาํหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"กิโลเมตร 

ก.ม. 0.63 เลือก 
  

  
2.5 ช่วงความยาวของถนนที"ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ"นชั	นที" 5 (ตํ"ากวา่ชั	นที" 4 ลงมา) ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลที"สาํรวจพบวา่ มีสภาพความเสียหายตอ้งไดร้ับการบาํรุงรักษาทั	งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุงตาม
กาํหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"กิโลเมตร 

ก.ม. 0.67 เลือก 
  

  2.6 ความยาวของถนนสายหลกัในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"กิโลเมตร ก.ม. 31.51 เลือก 
  

  
2.7 ความยาวของถนนสายรองในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"
กิโลเมตร 

ก.ม. 20.38 เลือก 
  

  2.8 จาํนวนทางแยกทางร่วมในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 296 เลือก 
  

  
2.9 จาํนวนทางวงเวยีนที"ไม่มีสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั	งสิ	นกี"แห่ง 

แห่ง 2 เลือก 
  

  
2.10 จาํนวนสวนสาธารณะหรือสถานที"พกัผอ่นหยอ่นใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง 

แห่ง 22 เลือก 
  

  2.11 จาํนวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 4 เลือก 
  

  2.12 จาํนวนสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 5 เลือก 
  

  2.13 จาํนวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 2 เลือก 
  

  2.14 จาํนวนสนามกีฬาและลานกีฬาในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 22 เลือก 
  

  2.15 จาํนวนสะพานในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 1 เลือก 
  

  2.16 จาํนวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง แห่ง 1 เลือก 
  

  2.17 จาํนวนป้ายจราจร ไดแ้ก่ ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน ป้ายแนะนาํและหลกักิโล ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจ อนั 17 เลือก 
  



พบวา่มีสภาพเสียหาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"อนั 

  
2.18 จาํนวนสายทางของถนนที"มีเครื"องหมายจราจรบนพื	นทางในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่มี
เครื"องหมายจราจรบนพื	นทางเสื"อมสภาพตอ้งไดร้ับการซ่อมแซม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"สายทาง 

สายทาง 4 เลือก 
  

  
2.19 จาํนวนครั	งของสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่มีปัญหาในการทาํงาน (อาทิ ดบั 
กระพริบ คา้ง จงัหวะผดิปกติ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"ครั	 ง  

ครั	 ง 50 เลือก 
  

  
2.20 จาํนวนกิจกรรม/โครงการที"สมควรจะตอ้งดาํเนินการพฒันาหรือปรับปรุงใหแ้ม่นํ	 า คลอง หว้ยในความรับผดิชอบ
ของเทศบาล ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"กิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

1 เลือก 
  

  
2.21 จาํนวนสระ บ่อ บึงในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่ สมควรไดร้ับการพฒันาหรือปรับปรุงใหใ้ช้
งานเตม็ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นที"แห่ง 

แห่ง 
   

เลือก 

  
2.22 จาํนวนสถานที"กาํจดัขยะมูลฝอย และ/หรือสถานที"วางกอง/ฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขตพื	นที"ของเทศบาล ณ สิ	น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง 

แห่ง 1 เลือก 
  

3. ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     

  
3.1 จาํนวนเด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในเขตพื	นที"เทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั	งสิ	นกี"คน 

คน 173 เลือก 
  

  3.2 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในสงักดัเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน คน 2651 เลือก 
  

  3.3 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน คน 4703 เลือก 
  

  
3.4 จาํนวนศูนยเ์ด็กเลก็ และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในความรับผดิชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั	งสิ	นกี"แห่ง 

แห่ง 1 เลือก 
  

  
3.5 จาํนวนเด็กและเยาวชนที"พิการและดอ้ยโอกาสในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่มีความตอ้งการเขา้
รับการศึกษาขั	นพื	นฐานทั	งในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 209 เลือก 
  

  3.6 จาํนวนเด็กและเยาวชนทั	งในและนอกระบบการศึกษาในเขตพื	นที"เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	น คน 42402 เลือก 
  



กี"คน 

  3.7 จาํนวนผูสู้งอายทุี"อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน คน 4860 เลือก 
  

  
3.8 จาํนวนผูสู้งอายใุนความรับผดิชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่ มีความตอ้งการเขา้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 2500 เลือก 
  

  
3.9 จาํนวนผูสู้งอายใุนความรับผดิชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่พึ"งตนเองไม่ได ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั	งสิ	นกี"คน 

คน 110 เลือก 
  

  3.10 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที"อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คน 451 เลือก 
  

  
3.11 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่มีความตอ้งการขอรับการ
ตรวจสุขภาพประจาํปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 130 เลือก 
  

  
3.12 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่มีความตอ้งการเขา้รับ
การศึกษาขั	นพื	นฐาน ทั	งในระบบและนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 19 เลือก 
  

  
3.13 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่ มีความตอ้งการเขา้รับการ
พฒันาทกัษะอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 50 เลือก 
  

  
3.14 จาํนวนผูป้่วยโรคเอดส์ที"ยากจน ถูกทอดทิ	ง และ/หรือไม่มีผูอุ้ปการะ และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี	ยงตนเองได ้
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ	นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 6 เลือก 
  

  3.15 จาํนวนเด็กอาย ุ0 – 5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกนัทั	งสิ	นกี"คน คน 969 เลือก 
  

  
3.16 จาํนวนเด็กอาย ุ0 – 5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที"สาํรวจพบวา่ มีปัญหาทุพโภชนาการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"คน 

คน 76 เลือก 
  

  3.17 จาํนวนครั	งของการเกิดปัญหาโรคติดต่อที"สาํคญัในเขตพื	นที"เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"ครั	 ง ครั	 ง 4 เลือก 
  

  
3.18 จาํนวนหญิงมีครรภท์ี"ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื	นที"เทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั	งสิ	นกี"คน 

คน 276 
 

เลือก 
 



4. ข้อมูลด้านการจดัระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     

  
4.1 จาํนวนครั	 งของกิจกรรมการฝึกซอ้มเพื"อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที"กาํหนดไวใ้นแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั	งสิ	นกี"ครั	 ง 

ครั	 ง 1 เลือก 
  

  
4.2 จาํนวนครัวเรือนที"ประสบภยัพิบตัิในเขตพื	นที"เทศบาลที"ไดร้ับการสาํรวจและแจง้รายงานความเสียหายไปยงั
หน่วยงานที"มีหนา้ที"สนบัสนุนการจ่ายเงินทดรองราชการเพื"อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั	งสิ	นกี"ครัวเรือน 

ครัวเรือน 
   

เลือก 

  

 


