
การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามที� 2-2 เทศบาลเมือง บุรีรัมย ์

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
รูปแบบ  

พ.ศ. 2558 
ไม่ได้ดาํเนินการใน

ปีงบประมาณพ.ศ.2558 
ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที( 5 การส่งเสริมการพฒันาสตรี 
     

  
5.1 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มอาชีพที�มีสตรีร่วมกลุ่มที�เทศบาล
รับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 1 30000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
5.2 จาํนวนกลุ่มอาชีพที�มีสตรีร่วมกลุ่มในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�ไดร้ับการสนบัสนุนการพฒันาอาชีพ
อยา่งต่อเนื�อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�กลุ่ม 

กลุ่ม 1 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
5.3 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการพฒันาฝีมือใหก้บัสตรี ที�เทศบาลรับผดิชอบจดัหรือ
ร่วมจดักบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 1 30000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
5.4 จาํนวนของคณะกรรมการที�มีสตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ในกิจการสาธารณะตามหนา้ที�ของเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(น กี�คณะ 

คณะ 8 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 6 การพฒันาเดก็และเยาวชน 
     

  
6.1 จาํนวนเด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�ไดร้ับอาหาร
เสริม(นม) หรืออาหารเสริมอื�นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 173 5645700 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.2 จาํนวนเด็กนกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในสงักดัเทศบาล ที�ไดร้ับอาหารเสริม (นม) หรืออาหาร
เสริมอื�นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 2765 337200 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.3 จาํนวนเด็กในสถานศึกษาสงักดัเทศบาล ที�ไดร้ับประทานอาหารกลางวนัที�มีคุณค่าทางโภชนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 2765 13371200 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  



  
6.4 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้แก่บิดา มารดาในการเลี(ยงดูบุตรที�เทศบาลรับผดิชอบจดั
หรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 12 6000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.5 จาํนวนศูนยเ์ด็กเลก็และ/หรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�ไดม้าตรฐานตามกาํหนด
มาตรฐานขั(นพื(นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�แห่ง 

แห่ง 1 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.6 จาํนวนเด็กและเยาวชนที�พิการและดอ้ยโอกาสในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�เทศบาลไดช้่วยเหลือ
สนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยงานอื�น เพื�อใหไ้ดร้ับการศึกษาขั(นพื(นฐานทั(งในระบบและนอกระบบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 209 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.7 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาทอ้งถิ�น ที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น
จดัขึ(น เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนรวมกลุ่มจดัทาํกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวนกี�ครั( ง 

ครั( ง 4 119492 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.8 จาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั(งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื(นที�เทศบาลที�เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาทอ้งถิ�น ที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(น
กี�คน 

คน 1100 1 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.9 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมทางศาสนาที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น เพื�อให้
เด็กและเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสินกี�ครั( ง 

ครั( ง 11 49600 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.10 จาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั(งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื(นที�เทศบาลที�เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 4845 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.11 จาํนวนครั(งของการจดักิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย ที�เทศบาลรับผดิชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 366 426500 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
6.12 จาํนวนเด็กและเยาวชน (ทั(งในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื(นที�เทศบาลที�เขา้ร่วมกิจกรรมการเล่น
กีฬาและการออกกาํลงักายที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 46902 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 7 การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
     



  
7.1 จาํนวนผูสู้งอายทุี�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ที�ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจาํปี โดยเทศบาล
รับผิดชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 2500 125000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.2 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายใหก้บัผูสู้งอายทุี�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 365 36500 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.3 จาํนวนผูสู้งอายทุี�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ที�พึ�งตนเองไม่ได ้ไดร้ับการช่วยเหลือดา้นที�อยูอ่าศยั
หรืออาหารและเครื�องนุ่งห่มตามความจาํเป็น โดยเทศบาลรับผดิชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 60 40000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.4 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมที�สร้าง ความตระหนกั และเห็นคุณค่าผูสู้งอายขุองคนในครอบครัวและ
ชุมชนที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 8 136000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.5 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมการฝึกอบรม ใหค้วามรู้หรือการส่งเสริมการปฏิบตัิงานแก่อาสาสมคัรผูดู้แล
ผูสู้งอายทุี�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 1 9375 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.6 จาํนวนครั( งของการใหบ้ริการชุมชนเคลื�อนที� การบริการเยี�ยมบา้นผูสู้งอายทุี�เทศบาลรับผดิชอบจดัหรือ
ร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 18 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.7 จาํนวนผูสู้งอายทุี�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ที�ไดร้ับเบี(ยยงัชีพตามคุณสมบตัิที�กาํหนด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 2199 18310800 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.8 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายทุี�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น
จดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 120 30000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.9 จาํนวนกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมผูสู้งอาย ุที�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ(นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั(งสิ(นกี�แห่ง 

แห่ง 1 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
7.10 จาํนวนครั(งของการจดักิจกรรมการรวมกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผูสู้งอายทุี�ไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 5 30000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 8 การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพคนพกิารให้สามารถพึ(งตนเองได้ 
     



  
8.1 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดร้ับการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี โดยเทศบาลรับผดิชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 360 18000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
8.2 จาํนวนคนพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดร้ับการช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสานงานกบั
หน่วยงานอื�นเพื�อใหไ้ดร้ับการศึกษาขั(นพื(นฐานทั(งในระบบหรือนอกระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม
ทั(งสิ(นกี�คน 

คน 209 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
8.3 จาํนวนคนพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดร้ับการฝึกอาชีพหรือพฒันาทกัษะอาชีพอยา่ง
เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย โดยเทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกบัหน่วยงานอืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 80 70000 ทาํร่วมกบัส่วน
ราชการ  

  

  
8.4 จาํนวนกลุ่มอาชีพที�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลที�มีคนพิการไดเ้ป็นสมาชิก ณ สิ(นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

กลุ่ม    เลือก  

  
8.5 จาํนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที�อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดร้ับการจดทะเบียนคนพิการ
ตามกฎหมาย ณ สิ(นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 451 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
8.6 จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้เพื�อการฟื( นฟแูละพฒันาคนพิการในชุมชน ที�เทศบาลรับผิดชอบหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�น ณ สิ(นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�แห่ง 

แห่ง    เลือก  

  
8.7 จาํนวนของอาคารส่วนราชการของเทศบาลที�มีการจดัทาํหอ้งนํ(า ทางลาด และ/หรือที�จอดรถสาํหรับคน
พิการ ณ สิ(นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�อาคาร 

อาคาร 1 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
8.8 จาํนวนอาสาสมคัรช่วยเหลือคนพิการที�เทศบาลจดัใหม้ีขึ(นหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ณ สิ(น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 165 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
     

  
9.1 จาํนวนผูป้่วยเอดส์ที�ยากจนหรือถูกทอดทิ(ง ไม่มีผูอุ้ปการะ และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี(ยงตนเองที�ได้
ลงทะเบียนไวก้บัเทศบาล และไดร้ับเบี(ยยงัชีพ ณ สิ(นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 6 36000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  



ภารกจิที( 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 
     

  
10.1 จาํนวนครั(งของการจดักิจกรรมเพื�อเผยแพร่ และใหค้วามรู้เรื�องโภชนาการใหก้บัหมู่บา้นหรือชุมชน ที�
เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 8 16000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.2 จาํนวนเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดร้ับการเฝ้าระวงัทางโภชนาการ โดยทาํการชั�ง
นํ( าหนกัประเมินภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน ที�ดาํเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 736 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.3 จาํนวนของเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�มีปัญหาทุพโภชนาการ ที�ไดร้ับอาหารเสริม 
และคาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาทางโภชนาการ ที�ดาํเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 76 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.4 จาํนวนของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�ไม่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�คน 

คน 601 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.6 จาํนวนครั(งของการจดัการแกไ้ขปัญหาชุมชน/หมู่บา้นที�เกิดปัญหาโรคติดต่อ โดยการจดัใหม้ีวสัดุอุปกรณ์
และ/หรืองบประมาณ เพื�อป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อที�สาํคญั ที�ดาํเนินการโดยเทศบาลหรือร่วมกบั
หน่วยงานอื�น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 12 30000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.7 จาํนวนครั(งในการจดักิจกรรมป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อที�สาํคญั ในทอ้งถิ�นที�เทศบาลรับผิดชอบจดั
หรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 10 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.8 จาํนวนของหญิงมีครรภท์ี�ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื(นที�ของเทศบาลไดร้ับความรู้และ
คาํแนะนาํเรื�องการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 276 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.9 จาํนวนของหญิงมีครรภ ์ที�ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื(นที�ของเทศบาลไดร้ับความรู้และ
คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 276 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.10 จาํนวนของหญิงหลงัคลอด ที�ไดร้ับการฝากครรภใ์นสถานพยาบาลในเขตพื(นที�ของเทศบาลไดร้ับความรู้
และคาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 129 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  



  
10.11 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื�องอนามยัสิ�งแวดลอ้มที�เทศบาลรับผดิชอบ จดัหรือ
ร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั( ง 22 209460 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
10.12 จาํนวนครั( งของการจดักิจกรรมลดมลภาวะและส่งเสริมอนามยัสิ�งแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที�เทศบาลรับผิดชอบจดัหรือร่วมกบัหน่วยงานอื�นจดัขึ(น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั(งสิ(นกี�ครั( ง 

ครั(ั ง 21 148720 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  

 


