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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน     กองการศึกษา 

------------------------------------------------. 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ตั้งไว้รวม    34,554,260    บาท     
1.   รายจ่ายประจํา    ตั้งไว้รวม    34,424,260    บาท    แยกเป็น 
 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้รวม   2,084,600   บาท   ประกอบด้วย 

1.1.1   เงินเดือน    ตั้งไว้   2,084,600   บาท       
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตัง้ไว้ 1,797,800   บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน 

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา ดังนี้ 

  *  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  1,401,560  บาท 
  *  แผนงานศึกษาไม่กําหนดระดับ   396,240  บาท 
2) ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารสําหรับพนักงาน  ตั้งไว้  67,200 บาท สําหรับจ่าย

เป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารให้กับพนักงานเทศบาลในส่วนกองการศึกษาผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

3) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้  219,600  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในลักษณะดังนี้ 
- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่งตั้งไว้  134,400 บาท   

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนสําหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาท่ีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งท่ีได้รับอยู่เดิม ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบรหิารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา) 
 - เงินวิทยฐานะสําหรับพนักงาน ตั้งไว้  67,200 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงาน
เทศบาลท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล   ตั้งไว้   18,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราวให้พนักงานเทศบาล ในสังกัดส่วนการงานต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากราย ไดป้รากฏ
ตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   ตั้งไว้รวม    1,742,760     บาท      
1)  ประเภทเงินเดือนหรือเงนิท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,382,760 บาท สําหรับถัวจ่าย

เป็นเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างในลักษณะต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย 
-  เงินเดือนพนักงานจ้างจากงบเทศบาล ตั้งไว้   1,382,760   บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดส่วนการงานต่างๆ ของกองการศึกษา ตลอดจนพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถาน 
ศึกษาและค่าจ้างครูช่วยสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนต่าง ๆ   
ผู้ช่วยนกัวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยสนัทนาการ  ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ  หัวหน้าศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา ดังนี ้



 

* แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา           468,360   บาท 
* แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    914,400  บาท 
- เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างจากงบเทศบาล   ตั้งไว้   360,000   บาท สําหรับ

จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้พนกังานจ้างในสังกัดส่วนการงานต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตลอดจนพนักงาน
จา้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาและค่าจ้างครูช่วยสอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนต่างๆ  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วยสันทนาการ ผู้ช่วยฝ่าย
โภชนาการ  ผู้ทําหนา้ท่ีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นต้น ตัง้จ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา ดังนี ้ 

* แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา           90,000   บาท 
* แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   270,000  บาท 

 1.3   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้รวม   24,539,700 บาท ประกอบด้วย 
1.3.1   ค่าตอบแทน   ตั้งไว้   126,000   บาท 

 1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ตั้งไว้ 
20,000 บาท สําหรับเป็นค่าตอบแทนชุมชนหรือประชาคมท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง     
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง    ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากรายได ้   
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)    

2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว้ 36,000 บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองการศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ      ตั้งจ่ายจากรายได ้      
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 40,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ-
ศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได ้     
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

4)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตั้งไว้     30,000      บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ              
ตั้งจ่ายจากรายได ้   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

1.3.2 ค่าใช้สอย       ตั้งไว้       14,594,400       บาท  
 1)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้   169,000   บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจหรือการปฏิบัติงานของส่วนการงานต่าง ๆ ของกองการศึกษา 
ประกอบด้วย 
 -  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการท่ัวไป   เช่น   ค่าบอกรับวารสาร   ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ      
ค่าระวาง-บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ฯลฯ  
 - ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์วิทยาการสร้างเสริมสุขภาพลานวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์    
 ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา        
69,000 บาท และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000 บาท)   



 

 2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว ้  350,000   บาท    สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ท่ีชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพ ตามลักษณะรายการ   ดังนี ้
  - ค่าบํารุงรักษาท่ัวไป ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษาและสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา              
50,000 บาท และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท) 

3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 4,575,700 บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือตามลักษณะงาน   ดังนี้ 

  (1)   ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล      ตั้งไว ้ 
300,000   บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล เช่น 
ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุฝึก ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่มวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  
  (2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้   50,000  บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ  
เช่น  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดทําผลงาน  โครงงาน  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าจัดและตกแต่งสถานท่ี ร้าน
นิทรรศการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าตอบแทน   ค่าท่ีพักและค่าวัสดุอุปกรณ์    และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    ท่ีเก่ียวข้อง   

      (3)  ค่าใช้จ่ายในการประเมินและวัดผลการเรียนของนักเรียน  ตั้งไว้  50,000  บาท  
สําหรับเป็นค่าวัสดุจัดทําแบบทดสอบนักเรียนทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา  เช่น  กระดาษ  หมึกอัดสําเนา
แบบทดสอบ  และกระดาษคําตอบ ระดับชาติ ระดับชาติ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  

   (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและการเรียนการสอนโดยชมรมพฤษาอาจารย์ และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ตั้งไว้    30,000      บาท     สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เช่น   
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก พนักงานครูร่วมปฏิบัติการสอน ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรับส่ง 
ค่าใช้จ่ายในการขยายผลด้านกิจกรรมต่าง ๆ   รวมท้ังเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  (5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบประกาศนยีบัตรนักเรียนท่ีจบการศึกษา ตั้งไว ้20,000    
บาท    สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เช่น   ค่าจัดสถานท่ี   ค่ารับรองผู้ร่วมงาน     ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  (6)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเตรียมสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (พรี ม.1)   ตั้งไว้ 
10,000    บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เช่น   ค่าจัดซื้อจัดจ้าง   แบบทดสอบ   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าตรวจและ
ประมวลผลการสอบ   ค่าจัดสถานท่ีสอบ   ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการตามข้อ  1 - 6   ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) (โครงการตามแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 

  (7)  โครงการจัดการศึกษาภาคประชาชน   ตั้งไว้  100,000  บาท  สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่าย   ในการจัดการศึกษาภาคประชาชน    เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารทําการนอกเวลา    
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี    ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ    ตั้งจ่ายจากรายได ้



 

ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  (งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ)  (โครงการตามแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 

  (8)  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  ตั้งไว้  100,000  
บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์   โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นสําคัญ  เช่น  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวข้อง   ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา  (งานระดับมัธยมศึกษา)   
(โครงการตามแผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน) 
  (9)  โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆ   
ในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ท่ี
เก่ียวข้อง   ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
(โครงการตามแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
  (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงดนตรีเพ่ือประชาชน (คอมโบ) “นันทนาการเพ่ือชีวิต”   
ตั้งไว้ 1,300,000 บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ   อุปกรณ์การจัดกิจกรรมหรือการ
แสดง ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม    อาหารว่าง   ค่าสมนาคุณ   ค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม และแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านหรือกิจกรรมการแสดง ประกวด แข่งขันหรือ
การละเล่นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   (งานกีฬาและนันทนาการ)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 

  (11)   ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน   สังกัด  
เทศบาล   ตั้งไว้  500,000  บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ   เช่น   
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี  ค่าจ้างถ่ายรูปประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายาและเวชภัณฑ์  ค่าอาหาร
บํารุงร่างกาย  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตลอดจนค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในการเก็บตัวฝึกซ้อม   และส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ปรากฏตาม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (งานกีฬาและนันทนาการ)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) แยกเป็น 

  * ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 289,800  บาท 
  * ตั้งจ่ายจากรายได้  210,200 บาท 
  (12)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ตั้งไว้  700,000   บาท   สําหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี   2554   เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการ
อํานวยการและกรรมการตัดสิน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างมหรสพการแสดง  ค่าของขวัญของรางวัลหรือ
เงินรางวัล  ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานท่ี  ยานพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างทําของ  ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน 

  (13)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ ตั้งไว้ 30,000 บาท     
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2555 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างมหรสพ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อการจัดงาน 
 



 

  (14)   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสมโภชศาลหลักเมือง   ตั้งไว้   
500,000   บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2555   และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การจัดพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองและสมโภชศาลหลักเมือง เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการอํานวยการ 
และกรรมการตัดสิน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่ายานพาหนะ 
ค่าจ้างทําของ  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ ค่าเครื่องเซ่นบวงสรวง ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าสมนาคุณผู้นําพิธีกรรม การแสดงประกอบพิธีและการสมโภช และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องและ
จําเป็นต่อการจัดงาน 
  (15)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 700,000 บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2555   เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา   
ค่าตอบแทนกรรมการอํานวยการและกรรมการตัดสิน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล
หรือเงนิรางวัล ค่าจัดและตกแต่งสถานท่ี ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างทําของ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็น 

 โครงการตามข้อ 12 - 15 ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)    (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
   (16) โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   15,700   บาท สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามหรือตามลักษณะงาน ดังนี้ 
   - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ตั้งไว้  9,700  บาท  
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา  รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน  เช่น  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล   จํานวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท   
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนํายาเสพติดโรงเรียนในสังกัด จํานวน 1 คนๆ ละ 
3,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    
ท่ีเก่ียวข้อง 

(17) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด 
ตั้งไว้  120,000  บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาใน
สังกัด   เช่น  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุฝึกสอน  ค่าตอบแทน  ค่าอาหารและเครื่องดื่มวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
  โครงการตามข้อ   16 - 17   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
 4)  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   ตั้งไว้   
9,499,700 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือลักษณะงาน ดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 300,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ   และรายจ่ายอ่ืนๆ   ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดนิทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและ
นักเรียนอันเป็นภารกิจหรือหน้าท่ีในส่วนกองการศึกษา ตามคําสัง่และระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 



 

 (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้   9,199,700  บาท   สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือลักษณะงาน  ดังนี้ 
 - ประเภทอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน   ตั้งไว้   8,095,900   บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การ จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   ท้ัง  3  โรงเรียน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ดังนี้  
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรีราษฎร์ดรุณวทิยา” จํานวน   3,177,200   บาท 
  2)  โรงเรยีนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   3,164,200   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   1,183,000  บาท 
  4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จํานวน     571,500   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก   ตั้งไว้   21,000   บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ตั้งไว้   60,000   บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย     
ในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง  3  โรงเรียน  เช่น  ค่าวัสดุจัดทํา
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าฝึกอบรมและวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้   
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จํานวน   20,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   20,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   20,000   บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   ตั้งไว้   28,800   บาท   สําหรับเป็นจ่าย
เป็นค่าโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  สําหรับเลขหมายท่ีติดตั้งไว้ประจําโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3 
โรงเรียน ดังนี ้
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จํานวน   9,600   บาท 
  2)  โรงเรยีนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   9,600   บาท 
   3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   9,600   บาท 
 -  ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาข้าราชการครขูองโรงเรียนในสังกัด   ตั้งไว้  864,000  บาท  สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ดังนี้   
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จํานวน   366,000   บาท 
  2)  โรงเรยีนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   402,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน     96,000   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน  ตั้งไว้  100,000   บาท สําหรับเป็นค่า
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีห้องสมุดและอุปกรณ์เพ่ือนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ตามหลักสูตรและ
แผนการเรียนการสอนตามหลักการปฏิรูปการศึกษา เช่น การจัดหาหนังสือประจําห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์ประจํา
ห้องสมุด   สื่อประจําห้องสมุดตามความจําเป็นพ้ืนฐาน 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ   
ตั้งไว้  30,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุจัดทําเอกสาร ค่าเครื่องดื่ม
รับรองวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 รายการตามข้อ (2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา ) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 



 

1.3.3   ค่าวัสดุ    ตั้งไว้   9,819,300   บาท 
1)  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้   65,000   บาท   สาํหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง 

ๆ ใช้ในกิจการหรือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา   เช่น   ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานท่ัวไป  เช่น  กระดาษพิมพ์ กระดาษไข  กระดาษอัดสําเนา  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด  ตรายาง  เครื่องเขียน  
แบบพิมพ์ เครื่องเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ  ค่าวัสดุสํานักงานชนิดและลักษณะอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

2)  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   4,000   บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
งานบ้านงานครัวต่าง ๆ ใช้ในกิจการของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เช่น  ไม้กวาด แปรง 
ผงซักฟอก     น้ํายาดับกลิ่น  ผ้าปูโต๊ะ ท่ีถูพ้ืน  กระจกเงา  แก้วน้ํา  ขันน้ํา  กระติกน้ํา  หม้อ โอ่งน้ํา  สายยาง  
ตะกร้าขยะ  ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา) 

3)  ประเภทค่าวสัดุก่อสร้าง    ตั้งไว้   120,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่าง ๆ  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ไม้  เหล็ก  ดิน  ตะปู  ค้อน  สิ่ว  กระเบื้อง  สังกะสี  ท่อน้ํา  อุปกรณ์ประปา  
เครื่องสุขภัณฑ์  บานพับ  สายยู   บานประตู  หน้าต่าง ฯลฯ  ใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุง  บํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ีสิ่งก่อสร้าง  ตลอดจนเพ่ือประกอบเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3 โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา  (งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

4)  ประเภทค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้   26,000   บาท    สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์ใช้กับเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะของกองการศึกษาตลอดจนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ท่ีใช้อะไหล่หรือ
ชิ้นส่วน ลักษณะเดียวกันกับยานพาหนะ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

5)  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้  80,000  บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ํามัน-
เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น  ใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของกองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
30,000 บาท  และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  50,000  บาท ) 

6)  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้  16,000  บาท  สําหรับจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ใช้ใน
การโฆษณาเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียนเทศบาลและกองการศึกษา เช่น  สี  พู่กัน ไม้อัด  ผ้า
เขียนป้าย  กระดาษชาร์ท  ป้ายนิเทศ  โฟม  ค่าฟิล์ม  ค่าล้าง-อัดภาพ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  8,000  บาท  และงานศึกษาไม่กําหนดระดับ  
8,000  บาท) 

7)  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ตั้งไว ้30,000   บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังในส่วนงานประมวลข้อมูลทางการบริหารของกองการศึกษาและโรงเรยีนเทศบาล   ตลอดจน
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา) 

8)  ประเภทค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 5,000   บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่เข้า
ลักษณะของวัสดุประเภทใด   ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ   สําหรับใช้ในการบริหารงานการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนของกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3 โรงเรียน เช่น   วัสดุประจําห้องเรียน วัสดุฝึกงาน   



 

และวัสดุสื่อการศึกษา ประกอบการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)   
 9)  ประเภทค่าวัสดุอ่ืน ๆ  อาหารเสริม (นม)   ตั้งไว้   9,473,300    บาท    สําหรับเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)   ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลท้ัง  3  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์  5  (ไตรคามสิทธิศิลป์)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

1.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  338,000    บาท 
 1)  ประเภทค่าน้ําประปา    ตั้งไว้    275,000     บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาท่ีติดตั้งไว้ใช ้

ในกิจการของโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3   โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   และศูนย์วิทยาการส่งเสริมสุขภาพลาน
วัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา และแผนงานการ
ศาสนาฯ  

  * แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   265,000    บาท) 
  * แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ 10,000    บาท) 
 2)  ประเภทค่าโทรศัพท์     ตั้งไว้   63,000    บาท    สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อ

ราชการ สําหรับเลขหมายท่ีติดตั้งไว้ประจํากองการศึกษาโรงเรียนเทศบาลท้ัง 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา   (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 15,000 บาท   
และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 48,000 บาท) 

1.5   หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้   5,719,200    บาท 
 1)  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งไว้ 20,000 บาท   
หรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหห้น่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)  

 2)  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชนต์ั้งไว ้90,000 บาท   สําหรับตัง้จ่ายอุดหนุนใหกั้บท่ีทําการปกครองอําเภอห้วยราช, สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย,์ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน)  

 3)  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีเป็นเจ้าภาพ ตั้งไว้   40,000   บาท    
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถ่ิน
และการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตาม
แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   และแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)   แยกเป็น 

  - เทศบาลท่ีเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ   10,000   บาท 
  - เทศบาลท่ีเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บาท 
4)  ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนนุอาหารกลางวันนักเรียน   ตั้งไว้   5,569,200   บาท   

อุดหนุนให้กับโรงเรียนเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนทีอยู่นอกสังกัดเทศบาล   ดังนี้ 
 - โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   จํานวน   4,620,200   บาท 
 - โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)    จํานวน   949}000   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 

ประถมศึกษา) 



 

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตัง้ไว้รวม   130,000   บาท   แยกเป็น 
   2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้รวม   130,000   บาท    ประกอบด้วย 

2.1.1   ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม   130,000   บาท 
 1)  ประเภทค่าครุภัณฑ์การศึกษา   ตั้งไว้      130,000     บาท   สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

ครุภัณฑ์   จํานวน   2   รายการ   ประกอบด้วย 
   (1) เก้าอ้ีแลคเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา   จํานวน   100   ชุด   จัดซื้อให้กับ
โรงเรียน      เทศบาล 1 - 2   เป็นเงิน 75,000 บาท  
   (2) โต๊ะ/เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 150 ชุด จัดซื้อให้กับโรงเรียนเทศบาล
ท้ัง 3 โรงเรียน ๆ ละ 50 ชุด    เป็นเงิน 55,000 บาท 
  ท้ัง  2  รายการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   55,000  บาท   และงานระดับมัธยมศึกษา  75,000  บาท  )  (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
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