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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-------------------------------------- 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ  
                ปฏิบัติงานสูงสุด 
 3.  เพ่ือให้การบริหารงานในส่วนคณะผู้บริหาร   กิจการสภาเทศบาลตลอดจนการเลือกตั้งของท้องถ่ิน 
                ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 4.  เพ่ือเผยแพร่ผลงาน   กิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างกว้างขวาง   ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.  เพ่ือให้การบริหารงานจัดเก็บและบริการข้อมูล   สถิติ การวางแผนพัฒนา   การจัดสรรงบประมาณ 
                รายจ่าย  และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 6.  เพ่ือให้การดําเนินงานและการจัดทํานิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ         
                และข้อกฎหมาย  รักษาผลประโยชน์ของเทศบาลได้สูงสุด 
 7.  เพ่ือให้การรับเงิน   เบิกจ่ายเงินและระบบบัญชีของเทศบาลเป็นไปโดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 8.  เพ่ือให้การจัดเก็บและการพัฒนารายได้ของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  เพ่ือให้การบริหารงานเก่ียวกับการพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
 1.  การบริหารงานท่ัวไปของเทศบาลและการบริหารนโยบาย 
 2.  งานธุรการและงานสารบรรณ 
 3.  การบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบและ 
               งานพัฒนาบุคลากร  การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน 
 4.  งานกิจการสภาเทศบาลและการจัดการเลือกตั้ง 
 5.  งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน  
 6.  งานตรวจสอบภายใน 
 7.  งานประชาสัมพันธ์กิจการและผลงานของเทศบาลด้วยสื่อต่าง ๆ   ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 8.  งานให้คําปรึกษา เสนอแนะข้อกฎหมาย สอบสวน ดําเนินการทางวินัยและการจัดทํานิติกรรม  
                สัญญาต่าง ๆ ของเทศบาล 
 9.  งานจัดเก็บ รวบรวมสถิติข้อมูล ประมวลผล 

10. งานการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
 11.  งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายของเทศบาล   วิเคราะห์งบประมาณ 
 12.  งานควบคุมการเงิน   การบัญชีและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

13.  งานประเมินจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้   ตลอดจนแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ          
                 ของเทศบาลงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 



14.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม จําหน่ายและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล 
           15.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม      19,141,380      บาท 
 2.   กองวิชาการและแผนงาน  งบประมาณรวม        3,136,500      บาท 
 3.   กองคลัง    งบประมาณรวม        6,138,500      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารท่ัวไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
------------------------------------------ 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลด้านการรักษาความม่ันคงภายในและ       
                การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  เพ่ือให้การวางแผน    การฝึกซ้อมและการดําเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือป้องกัน และระงับอัคคีภัยหรือสาธารณภัยอ่ืน ๆ  
 4.  เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสถานท่ีราชการ 
 5.  เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
 7.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครือ่งใช้ให้มี             
                ประสิทธิภาพ 
 8.  เพ่ือให้การบริหารงานและการบังคับการเทศกิจเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 9.  เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. เพ่ือเสริมสร้างและจัดระเบียบการประกอบการต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
งานท่ีทํา 
 1.  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไปในส่วนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ        
                และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.  งานวางแผนป้องกันภัย   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานฝึกซ้อมตามแผน 
 3.  งานประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการป้องกันภัย 
 4.  งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
 5.  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 6.  งานพิจารณา   เสนอแนะและดําเนินการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย                       
                ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน ๆ  
 7.  งานเก่ียวกับศูนย์วิทยุสื่อสาร 
 8.  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9.  งานบริหารและบังคับการหน่วยเทศกิจ 
 10. งานกํากับดูแลและบังคับการให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถ่ิน 
 11. งานจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย   ตลอดจนการประกอบการค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 12. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม       7,947,610       บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

-------------------------------------- 

วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปในส่วนการศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือบริหารและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง            
     มีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

 4.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
 5.  เพ่ือให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กนักเรียนตามกฎหมายและแผนการศึกษาของชาติ 
 6.  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 7.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเทศบาล 
 8.  เพ่ือปลูกฝังวินัยแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 9.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาต ิ
 10.  เพ่ือส่งเสริมความรู้และอาชีพแก่ประชาชนตามระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
 11.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน 

งานท่ีทํา 
 1.  การบริหารท่ัวไป   งานธุรการ/สารบรรณในส่วนการศึกษาของเทศบาล 
 2.  งานบริหาร   วางแผน   ประเมินผลและพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา 
 3.  งานบริหารควบคุมงบประมาณ   การเบิกจ่าย   การบัญชีเงินงบประมาณทางการศึกษา 
 4.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย  ซ่อมแซม  ควบคุมพัสดุและทรัพย์สินในส่วนการศึกษา 
 5.  งานวางแผน   กําหนดแนวทางปฏิบัติ   ตรวจสอบ   ประเมินผลด้านการศึกษาและวิชาการ 
 6.  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 7.  งานเผยแพร่ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 8.  งานจัดเก็บสถิติ ข้อมูล   สํารวจความต้องการ ปัญหาและวิจัยทางการศึกษา 
 9.  งานพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ 
 10.  งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
 11.  งานนิเทศการศึกษา 
 12.  งานควบคุมดูแลโรงเรียน   งานพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกโรงเรียน 

13.  งานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน   ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  
 14.  งานจัดเตรียมผลิตและให้บริการวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและงานปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 15.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
 16.  งานปลูกฝังประชาธิปไตย   ปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ิน 
 17.  งานสอดส่องดูแล วิจัย ประสานงานและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
 



 18.  งานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 19.  งานการศึกษานอกโรงเรียนและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพ  

20.  งานศูนย์เยาวชน   งานกิจการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 
 21.  งานเผยแพร่กิจการและวิชาการด้านศึกษา 
 22.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองการศึกษา   งบประมาณรวม        30,674,260       บาท     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปในส่วนการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลดําเนนิไปด้วยความ         
                 เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.   เพ่ือให้การปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนการสาธารณสุขของชาติ         
                 และปัญหาของท้องถ่ิน 
 4.   เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษา   การพัฒนาสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
 5.   เพ่ือควบคุมและส่งเสริมสุขาภิบาลและภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 6.   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 7.   เพ่ือเฝ้าระวัง   ป้องกันโรคติดต่อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

8.   เพ่ือให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
9.   เพ่ือจัดให้มีก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาดสดของเทศบาล 
10. เพ่ือจัดให้มีก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล 

งานท่ีทํา 
 1.   การบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุขของเทศบาล 
 2.   การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาล 
 3.   งานจัดเก็บสถิติ   ข้อมูล วางแผน   ประสานแผน   ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน      
                 ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการสาธารณสุขของเทศบาล 
 4.   งานควบคุมสุขาภิบาล   ภาวะอนามัย   สิ่งแวดล้อมและการประกอบการท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย    
                  ของประชาชน 
 5.   งานเผยแพร่ความรู้   กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยและพัฒนาการสาธารณสุข 
 6.   งานสุขศึกษาและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย 
 7.   งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 8.   งานควบคุม   ป้องกันโรคติดต่อ   เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมแมลงพาหะนําโรค 
 9.   งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน กิจการอาสาสมัครสาธารณสุขและศูนย์บริการ       
                 สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

10. งานปฐมพยาบาล 
 11.  งานให้บริการตรวจโรค   รักษาพยาบาลท้ังในและนอกสถานท่ี 

12.  งานทันตสาธารณสุขและทันตกรรมบําบัด 
13.  งานเภสัชกรรม 
14.  งานเวชกรรมสังคม 
 



15.  งานรักษาความสะอาดและปรับปรุงภาวะสุขาภิบาลตลาดสด 
16.  งานสัตวแพทยแ์ละงานควบคุม ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง 

 17.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    งบประมาณรวม       13,145,260     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

------------------------------------------ 

วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนงานสวัสดิการสังคมและสังคม  
                 สงเคราะห์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.   เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ท่ีพ่ึงประสบภัย    
                 พิบัติ   ชรา  พิการ  ทุภพลภาพตลอดจนสตรีและหญิงบางประเภท 
 3.   เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพและให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชนท่ีครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน   
                 กําพร้า  อนาถา  ไร้ท่ีพ่ึง  เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดท้ิง  พิการ  ฯลฯ 
 4.   เพ่ือสํารวจ วิจัย   สภาพปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ    และวางแผนประสานงานเพ่ือดําเนินการ      
                 ปรับปรงุ  แก้ไข 

งานท่ีทํา 
 1.   การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคม  
                 สงเคราะห์ 

2.   การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
 3.   งานสวัสดิการสังคม 
 4.   งานสังคมสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก   ขาดแคลน ไร้ท่ีพ่ึงและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
 5.   งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้พิการ 
 6.   งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม        1,919,280       บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

---------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานเคหะและชุมชน     
                ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแก่ชุมชนและระบบนิเวศวิทยา 
 3.  เพ่ือให้การดําเนินงานรักษาความสะอาด การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไป 

    อย่างมีประสิทธิภาพ   บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู่อาศัย 
 4.  เพ่ือให้การดําเนินงานบําบัดน้ําเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อมลภาวะแก่ชุมชน 
 5.  เพ่ือให้การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภคเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ         
                มีประสิทธิภาพ 
 6.  เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ    
                เสริมสร้างความเจริญแก่ท้องถ่ิน  เป็นระเบียบและน่าอยู่อาศัย 
 7.  เพ่ือจัดให้มี ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนอย่างท่ัวถึงเพียงพออํานวยความสะดวก     
                และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน 
 8.  เพ่ือจัดให้มี ปรับปรุง บํารุงรักษาสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอย่าง  
                เหมาะสมและเพียงพอ  ส่งเสริมคุณภาพชวีิตประชาชนในชุมชน 

งานท่ีทํา 
 1.  การบริหารท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเคหะและชุมชน  
 2.  งานสํารวจสภาพข้อมูล สถิติ   ปัญหา ความต้องการและวางแผนเพ่ือพัฒนาเก่ียวกับการเคหะ          
                และชุมชน 
 3.  งานรักษาความสะอาด 
 4.  งานจัดเก็บและเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
 6.  งานควบคุม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี เครื่องจักรกล ยานพาหนะด้านการจัดเก็บและกําจัด                
                ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 7.  งานตรวจสอบ เฝ้าระวังระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ คุณภาพน้ําและผลกระทบ         
                ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 8.  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 9.  งานวิจัย   ประเมินผลและเสริมสร้างความรู้ จิตสํานึกประชาชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 10. งานควบคุม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ีและเครื่องจักรกลของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 11. งานจัดให้มี ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนสัตว์ สนามเด็กเล่นสวนสุขภาพ  
                และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ   ตลอดจนงานบํารุงรักษา  ขยายพันธุ์ไม้และประดับตกแต่งสถานท่ี 
 



 12. งานวางโครงการ ออกแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบแบบ ควบคุมและให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรม  
                งานก่อสร้าง 

13.  งานวางโครงการ   ประมาณราคา   ก่อสร้าง   ควบคุมการก่อสร้างและให้คําปรึกษาเก่ียวกับงาน          
                  ก่อสร้าง  เช่น   อาคาร   ถนน   สะพาน   ทางเท้า   เข่ือน ฯลฯ 
 14.  งานออกแบบ   จัดสถานท่ีในงานพิธี   ประเพณีและการจัดงานอ่ืน ๆ  
 15.  งานออกแบบ   ประมาณการ   ติดตั้ง   ควบคุมและซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
 16.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองช่าง     งบประมาณรวม        17,553,520     บาท 
 2.   กองช่างสุขาภิบาล   งบประมาณรวม          6,801,820     บาท  
 3.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม          18,194,010    บาท 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจา่ยตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

--------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนการงานท่ีเก่ียวข้องกับงานเสริมสร้าง   
                ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งประชาคมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทําร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน      
                ท่ีอยู่อาศัย 
 3.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 
 4.  เพ่ือพัฒนาและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   แก่ประชาชนในชุมชน 
 5.  เพ่ือนําบริการไปสู่ประชาชนและชุมชน 
 6.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน 
 7.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
 8.  เพ่ือรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักและร่วมแก้ไขปัญหาบางลกัษณะ เช่น โรคเอดส์ และยาเสพติด  
               เป็นต้น 
 9.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับประชาชนในชุมชน 
 10. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน 

งานท่ีทํา 
1. การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับงานเสริมสร้าง 
     ความเข้มแข็งของชุมชน 

 2.  งานจัดตั้งประชาคม 
 3.  งานจัดเก็บสถิติ   ข้อมูลด้านต่าง ๆ   ของชุมชนเพ่ือวางแผนพัฒนาชุมชน 
 4.  งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 5.  งานประชุม   สัมมนา   ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 6.  งานจัดระเบียบชุมชน 
 7.  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ    เพ่ือนําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
 8.  งานจัดทําโครงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   ให้แก่ชุมชน 
 9.  งานดําเนนิการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ   
               สุขาภิบาล 

10. จัดกิจกรรม รณรงค์เพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด  
      โรคเอดส ์    อาชญากรรม 

 11. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ    
                  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย    การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
 
 



 12.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม      736,000       บาท 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนา    วัฒนธรรมและนันทนาการ 

------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปของส่วนการงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและ  
                นันทนาการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาในหมู่ประชาชน    เด็กและเยาวชนท่ัวไปเป็นเครื่องมือในการ     
                พัฒนาร่างกาย    จิตใจและสังคม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนาให้เจริญงอกงามคู่สังคมไทยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจ  
                และความประพฤติของประชาชนในสังคม 
 4.  เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม   ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 
 5.  เพ่ือส่งเสริมนันทนาการในประชาชนและให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 6.  เพ่ือฟ้ืนฟูและยกระดับคุณค่าทางศิลปะ   วัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

งานท่ีทํา 
 1.  งานบริหารท่ัวไปในส่วนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    
                ประเพณีท้องถ่ิน   การกีฬาและนันทนาการ 
 2.  งานสํารวจ วางแผนพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา 
 3.  งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาท้ังในเด็กเยาวชนในระบบโรงเรียนและประชาชนท่ัวไป เช่น จัดการ   
                แข่งขันกีฬาต่าง ๆ  
 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และนันทนาการในประชาชน 
 5.  ส่งเสริม   บํารุงและจัดกิจกรรมทางศาสนา 
 6.  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินท่ีสําคัญ เช่น ประเพณีทําบุญตักบาตร 
                วันข้ึนปีใหม่  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีลอยกระทง  

7.  ปลูกฝังจิตสํานึกแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
                ท้องถ่ินและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน 

8.  อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลปะในท้องถ่ิน 
9.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองการศึกษา   งบประมาณรวม        3,880,000       บาท 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการอุตสาหกรรม    
                และการโยธาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้การวางระบบผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ 
เจริญ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3. เพ่ือให้การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกหลักวิชาการ เสริมสร้างความปลอดภัย 
     และความเป็นระเบียบของชุมชน 

 4.  เพ่ือให้การบริหารและการใช้เครื่องจักรกลทางช่างและการโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  เพ่ือให้การบริหารและซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลของระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่าง 
               มีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือให้การซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี เครื่องจักรกล ระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ํา 
     เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.  เพ่ือให้การบริหารงานออกแบบก่อสร้างและการควบคุมระบบระบายน้ําเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
 1.  การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลในส่วนการช่างอุตสาหกรรมและการโยธา 
 2.  งานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการและควบคุมการก่อสร้าง 
 3.  งานควบคุมอาคารและผังเมือง วิเคราะห ์จัดทําพัฒนา ตรวจสอบและให้คําปรึกษาตามผังเมืองรวม  
                และผังเมืองเฉพาะ 
 4.  งานวางโครงการจัดทําผัง เขียนแบบ ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
 5.  งานควบคุมการซ่อมบํารุงทาง 
 6.  งานศูนย์เครือ่งจักรกลควบคุมการใช้ยานพาหนะ ตรวจสอบ ซ่อมบํารุงยานพาหนะและ 
               เครื่องจักรกล 
 7.  งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลทางช่าง 
 8.  งานควบคุม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ีและเครื่องจักรกลระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 9.  งานควบคุม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ีและเครื่องจักรกลระบบบําบัดน้ําเสีย 
 10. งานออกแบบก่อสร้าง ซ่อมบํารุงและทําความสะอาดท่อและทางระบายน้ํา 

11. งานออกแบบก่อสร้างและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
12. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองช่าง   งบประมาณรวม       6,064,400        บาท 
 2.   กองช่างสุขาภิบาล  งบประมาณรวม       3,253,620        บาท 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 

-------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดการชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย 
 2. เพ่ือบํารุงสมาคมท่ีเทศบาลเป็นสมาชิก 
 3. เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดหรอืเป็นภาระผูกพันท่ีเทศบาลต้องส่ง 
              สมทบ 
 4. เพ่ือบริหารจัดการและปรับปรุงกิจการจราจร 
 5. เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน 

งานท่ีทํา 
 1. จ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยใหแ้ก่องค์กร สถาบันการเงินหรือหน่วยงานท่ีเทศบาลกู้ยืม 
 2. จ่ายเปน็ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 4. จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 
 5. จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
 6. จ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือปรับปรุงและบํารุงรักษากิจการจราจร 
 7. จ่ายสมทบเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันอ่ืน ๆ  
 3. จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 9. จัดสรรเงินสํารองจ่ายในกิจการจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉิน 
 8. จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานและลูกจ้างท่ีตายในระหว่างรับราชการ 

งบประมาณรวม   18,563,840   บาท 


