
การใหบ้ริการสาธารณะ แบบสอบถามที� 2-1 เทศบาลเมือง บุรีรัมย ์

  

รายการข้อมูล หน่วย จาํนวน 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
รูปแบบ  

พ.ศ. 2558 
ไม่ได้ดาํเนินการใน

ปีงบประมาณพ.ศ.2558 
ไม่มบีริการ

สาธารณะ 

ภารกจิที( 1 การก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน 
     

  
1.1 ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในความรับผดิชอบของเทศบาลที�ไดม้าตรฐานทางหลวง
ทอ้งถิ�นชั,นที� 4 (หรือตั,งแต่ชั,นที� 4 ขึ,นไป) ณ สิ,นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 1.13 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
1.2 ช่วงความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในความรับผดิชอบของเทศบาลที�ไดม้าตรฐานทาง
หลวงทอ้งถิ�นชั,นที� 4 (หรือตั,งแตช่ั,นที� 4 ขึ,นไป) ที�ไดร้ับการบาํรุงรักษาทั,งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุง
ตามกาํหนดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 0.50 1500000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
1.3 ช่วงความยาวของถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดม้าตรฐานทางหลวงทอ้งถิ�นชั,นที� 5 (ตํ�ากวา่
ชั,นที� 4 ลงมา) ที�ไดร้ับการบาํรุงรักษาทั,งการบาํรุงตามปกติและการบาํรุงตามกาํหนดเวลา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 0.67 200000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 2 นํ.าเพื(อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     

  
2.1 จาํนวนครัวเรือนในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�มีนํ, าสะอาดเหมาะสาํหรับการอุปโภคและบริโภค
อยา่งไม่ขาดแคลน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�ครัวเรือน 

ครัวเรือน    เลือก  

  
2.2 จาํนวนพื,นที�ทาํการเกษตรในความรับผิดชอบของเทศบาลทีมีนํ, าเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ, าเพื�อ
การเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�ไร่ 

ไร่ 12 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
2.3 จาํนวนกิจกรรม/โครงการที�ไดด้าํเนินการพฒันาหรือปรับปรุงใหแ้ม่นํ, า/คลอง/หว้ย ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�กิจกรรม/
โครงการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

1 95497.50 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  



  
2.4 จาํนวนสระ/บ่อ/บึง ในความรับผิดชอบของเทศบาลไดร้ับการพฒันาหรือปรับปรุง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง     เลือก 

ภารกจิที( 3 การจดัให้มหีรือบํารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง 
     

  
3.1 ความยาวของถนนสายหลกั ในความรับผดิชอบของเทศบาลที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 31.51 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.2 ความยาวของถนนสายรอง ในความรับผดิชอบของ เทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�กิโลเมตร 

ก.ม. 20.38 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.3 จาํนวนทางแยก ทางร่วม ในความรับผิดชอบของเทศบาที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 296 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.4 จาํนวนวงเวยีนที�ไม่มีไฟสญัญาณจราจร ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 2 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.5 จาํนวนสวนสาธารณะ หรือสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่อง
สวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 21 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.6 จาํนวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�มีบริเวณตลาด (ในอาคาร) ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ร่วมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 4 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.7 จาํนวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�มีบริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ 
สิ,นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 2 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.8 จาํนวนสนามเด็กเล่นในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 5 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.9 จาํนวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 3 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  



  
3.10 จาํนวนสนามกีฬาหรือลานกีฬาในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 7 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.11 จาํนวนสะพานในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 2 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
3.12 จาํนวนสะพานลอยคนขา้มในความรับผดิชอบของเทศบาล ที�มีไฟฟ้าส่องสวา่ง ณ สิ,นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�แห่ง 

แห่ง 1 0 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

ภารกจิที( 4 งานวศิวกรรมจราจร 
     

  
4.1 จาํนวนป้ายจราจร ไดแ้ก่ ป้ายบงัคบั ป้ายเตือน ป้ายแนะนาํ และหลกักิโล ที�ติดตั,งบนถนนในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที�ชาํรุดเสียหายที�ไดร้ับการซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านไดเ้หมือนเดิม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�อนั 

อนั 11 13200 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
4.2 จาํนวนสายทางของถนนที�มีเครื�องหมายจราจร บนพื,นทางในความรับผิดชอบของเทศบาลที�ไดร้ับการ
ปรับปรุงเครื�องหมายจราจรบนพื,นทางที�เสื�อมสภาพใหม้ีสภาพการใชง้านปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั,งสิ,นกี�สายทาง 

สายทาง 3 3600 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  
4.3 จาํนวนครั, งในการแกไ้ขสญัญาณไฟจราจรใน ความรับผิดชอบของเทศบาลที�มีปัญหาการใชง้าน (อาทิ 
ดบั กระพริบ คา้ง จงัหวะผิดปกติ) ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั,งสิ,นกี�
ครั, ง 

ครั, ง 50 150000 อปท. 
ดาํเนินการเอง  

  

  

 


