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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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

วัตถุประสงค   
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ 
 2.  เพื่อใหการบรหิารงานบุคคลเปนไปดวยความเรียบรอยและพฒันาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการ  
                ปฏิบัติงานสูงสุด 
 3.  เพื่อใหการบรหิารงานในสวนคณะผูบรหิาร   กิจการสภาเทศบาลตลอดจนการเลือกต้ังของทองถ่ิน 
                ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 4.  เพื่อเผยแพรผลงาน   กิจการของเทศบาลเปนไปอยางกวางขวาง   ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.  เพื่อใหการบรหิารงานจัดเก็บและบริการขอมลู   สถิติ การวางแผนพฒันา   การจัดสรรงบประมาณ 
                รายจาย  และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ 
 6.  เพื่อใหการดําเนินงานและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ         
                และขอกฎหมาย  รักษาผลประโยชนของเทศบาลไดสูงสุด 
 7.  เพื่อใหการรับเงิน   เบิกจายเงินและระบบบญัชีของเทศบาลเปนไปโดยถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 8.  เพื่อใหการจัดเก็บและการพัฒนารายไดของเทศบาลเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 9.  เพื่อใหการบรหิารงานเกี่ยวกบัการพัสดุและทรัพยสินของเทศบาลเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
 1.  การบรหิารงานทั่วไปของเทศบาลและการบรหิารนโยบาย 
 2.  งานธุรการและงานสารบรรณ 
 3.  การบรหิารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ การพจิารณาความดีความชอบและ 
               งานพัฒนาบุคลากร  การฝกอบรมเพื่อพฒันาประสทิธิภาพพนักงาน 
 4.  งานกิจการสภาเทศบาลและการจัดการเลือกต้ัง 
 5.  งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน  
 6.  งานตรวจสอบภายใน 
 7.  งานประชาสัมพันธกิจการและผลงานของเทศบาลดวยสือ่ตาง ๆ   ตลอดจนรบัเรื่องราวรองทุกข 
 8.  งานใหคําปรึกษา เสนอแนะขอกฎหมาย สอบสวน ดําเนินการทางวินัยและการจัดทํานิติกรรม  
                สัญญาตาง ๆ ของเทศบาล 
 9.  งานจัดเก็บ รวบรวมสถิติขอมูล ประมวลผล 

10. งานการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
 11.  งานจัดทํางบประมาณรายจายของเทศบาล   วิเคราะหงบประมาณ 
 12.  งานควบคุมการเงิน   การบญัชีและการเบิกจายเงินงบประมาณ 

13.  งานประเมินจัดเก็บรายไดและพฒันารายได   ตลอดจนแสวงหาแหลงรายไดใหมๆ           
                 ของเทศบาลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
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14.  งานจัดซือ้ จัดจาง ควบคุม จําหนายและเกบ็รักษาพสัดุและทรัพยสินของเทศบาล 
           15.  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม      20,453,190      บาท 
 2.   กองวิชาการและแผนงาน  งบประมาณรวม        3,676,500      บาท 
 3.   กองคลงั    งบประมาณรวม        7,213,000      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
------------------------------------------ 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปและการบรหิารงานบุคคลดานการรกัษาความมั่นคงภายในและ       
                การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

2.  เพื่อใหการวางแผน    การฝกซอมและการดําเนินการตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อปองกัน และระงับอัคคีภัยหรือสาธารณภัยอื่น ๆ  
 4.  เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนสถานทีร่าชการ 
 5.  เพื่อเสริมสรางและสงเสริมความรูแกประชาชนในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
 7.  เพื่อพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหม ี            
                ประสิทธิภาพ 
 8.  เพื่อใหการบรหิารงานและการบังคับการเทศกิจเปนไปโดยเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ 
 9.  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายทองถ่ินเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
 10. เพื่อเสริมสรางและจัดระเบียบการประกอบการตาง ๆ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
งานท่ีทํา 
 1.  การบรหิารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปในสวนการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ        
                และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.  งานวางแผนปองกันภัย   แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานฝกซอมตามแผน 
 3.  งานประชาสัมพันธเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย 
 4.  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 5.  งานปองกันและระงับอัคคีภัย 
 6.  งานพิจารณา   เสนอแนะและดําเนินการทางกฎหมายเกีย่วกับการปองกันและระงบัอัคคีภัย                       
                ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  
 7.  งานเกี่ยวกบัศูนยวิทยุสื่อสาร 
 8.  งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9.  งานบริหารและบังคับการหนวยเทศกจิ 
 10. งานกํากับดูแลและบงัคับการใหปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ิน 
 11. งานจัดระเบียบหาบเรแผงลอย   ตลอดจนการประกอบการคาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 12. งานอื่นที่เกี่ยวของหรอืตามที่ไดรบัมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม       12,874,940       บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

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

วัตถุประสงค  
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปในสวนการศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ 

2.  เพื่อบรหิารและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่ไดอยาง            
     มีประสทิธิภาพ 
3.  เพื่อสงเสริมและพฒันาความรูแกเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 4.  เพื่อสงเสริมพฒันาการแกเด็กและเยาวชนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม 
 5.  เพื่อใหการศึกษาภาคบังคับแกเด็กนักเรียนตามกฎหมายและแผนการศึกษาของชาติ 
 6.  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเปนไปอยางมีคุณภาพ 
 7.  เพื่อพฒันาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเทศบาล 
 8.  เพื่อปลกูฝงวินัยแกเด็กนักเรียน ตลอดจนควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 9.  เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ 
 10.  เพื่อสงเสริมความรูและอาชีพแกประชาชนตามระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
 11.  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจการเด็กและเยาวชน 

งานท่ีทํา 
 1.  การบรหิารทั่วไป   งานธุรการ/สารบรรณในสวนการศึกษาของเทศบาล 
 2.  งานบริหาร   วางแผน   ประเมินผลและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  งานบริหารควบคุมงบประมาณ   การเบกิจาย   การบญัชีเงินงบประมาณทางการศึกษา 
 4.  งานจัดซื้อ จัดจาง เบิกจาย  ซอมแซม  ควบคุมพัสดุและทรัพยสินในสวนการศึกษา 
 5.  งานวางแผน   กําหนดแนวทางปฏิบัติ   ตรวจสอบ   ประเมินผลดานการศึกษาและวิชาการ 
 6.  งานสงเสรมิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 7.  งานเผยแพร แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 8.  งานจัดเก็บสถิติ ขอมูล   สํารวจความตองการ ปญหาและวิจัยทางการศึกษา 
 9.  งานพัฒนาหลกัสูตรและวิชาการ 
 10.  งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
 11.  งานนิเทศการศึกษา 
 12.  งานควบคุมดูแลโรงเรียน   งานพิจารณาจัดต้ังยุบเลิกโรงเรียน 

13.  งานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน   ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  
 14.  งานจัดเตรียมผลิตและใหบรกิารวัสดุอุปกรณสือ่การเรยีนการสอนและงานปรับปรุงอาคารสถานที ่
 15.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
 16.  งานปลูกฝงประชาธิปไตย   ปลูกฝงวินัยและถายทอดวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
 17.  งานสอดสองดูแล วิจัย ประสานงานและแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน 
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 18.  งานเสริมสรางความสมัพันธกับชุมชน 
 19.  งานการศึกษานอกโรงเรียนและสงเสริมความรูดานวิชาชีพ  

20.  งานศูนยเยาวชน   งานกิจการลกูเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 
 21.  งานเผยแพรกจิการและวิชาการดานศึกษา 
 22.  งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองการศึกษา   งบประมาณรวม        93,995,690       บาท     
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

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

วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อใหการบริหารงานทั่วไปในสวนการแพทยและสาธารณสุขของเทศบาลดําเนินไปดวยความ         
                 เรียบรอยและมปีระสทิธิภาพ 
 2.   เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.   เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุขเปนไปโดยสอดคลองกบัแผนการสาธารณสุขของชาติ         
                 และปญหาของทองถ่ิน 
 4.   เพื่อสงเสรมิความรูแกประชาชนดานการรักษา   การพฒันาสุขภาพอนามัยและการปองกันโรค 
 5.   เพื่อควบคุมและสงเสริมสุขาภิบาลและภาวะแวดลอมใหเหมาะสมไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 6.   เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมสีุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบรูณ 
 7.   เพื่อเฝาระวัง   ปองกันโรคติดตอและเสริมสรางภูมิคุมกนัโรค 

8.   เพื่อใหบริการตรวจรักษาพยาบาลแกผูเจบ็ปวยอยางทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 
9.   เพื่อจัดใหมีกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาตลาดสดของเทศบาล 
10. เพื่อจัดใหมีกอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาโรงฆาสัตวของเทศบาล 

งานท่ีทํา 
 1.   การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขของเทศบาล 
 2.   การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของเทศบาล 
 3.   งานจัดเกบ็สถิติ   ขอมูล วางแผน   ประสานแผน   ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน      
                 ปฏิบัติงานและพฒันาระบบการสาธารณสุขของเทศบาล 
 4.   งานควบคุมสุขาภิบาล   ภาวะอนามัย   สิ่งแวดลอมและการประกอบการทีม่ีผลตอสุขภาพอนามัย    
                  ของประชาชน 
 5.   งานเผยแพรความรู   กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยและพัฒนาการสาธารณสุข 
 6.   งานสุขศึกษาและสงเสริมความรูแกประชาชนดานสุขภาพอนามัย 
 7.   งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 8.   งานควบคุม   ปองกันโรคติดตอ   เสรมิสรางภูมิคุมกันโรคและควบคุมแมลงพาหะนําโรค 
 9.   งานสงเสริมและพฒันาระบบสาธารณสุขมลูฐาน กจิการอาสาสมัครสาธารณสุขและศูนยบริการ       
                 สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

10. งานปฐมพยาบาล 
 11.  งานใหบริการตรวจโรค   รักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานที ่

12.  งานทันตสาธารณสุขและทันตกรรมบําบัด 
13.  งานเภสัชกรรม 
14.  งานเวชกรรมสังคม 
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15.  งานรักษาความสะอาดและปรบัปรุงภาวะสุขาภิบาลตลาดสด 
16.  งานสัตวแพทยและงานควบคุม ปองกันโรคติดตอจากสตัวเลี้ยง 

 17.  งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    งบประมาณรวม       18,156,460     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

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

วัตถุประสงค 
 1.   เพื่อใหการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลในสวนงานสวัสดิการสังคมและสังคม  
                 สงเคราะหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ 
 2.   เพื่อสงเสรมิสวัสดิภาพและใหการสงเคราะหแกประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรทีพ่ึ่งประสบภัย    
                 พิบัติ   ชรา  พิการ  ทุภพลภาพตลอดจนสตรแีละหญิงบางประเภท 
 3.   เพื่อสงเสรมิสวัสดิภาพและใหการสงเคราะหแกเด็ก เยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาเดือดรอน   
                 กําพรา  อนาถา  ไรที่พึ่ง  เรรอนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง  พิการ  ฯลฯ 
 4.   เพื่อสํารวจ วิจัย   สภาพปญหาทางสังคมดานตาง ๆ    และวางแผนประสานงานเพื่อดําเนินการ      
                 ปรับปรุง  แกไข 

งานท่ีทํา 
 1.   การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลในสวนทีเ่กี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคม  
                 สงเคราะห 

2.   การจัดเก็บ รวบรวมขอมลู สถิติและวางแผนดานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 
 3.   งานสวัสดิการสงัคม 
 4.   งานสังคมสงเคราะหผูทุกขยาก   ขาดแคลน ไรที่พึ่งและผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  
 5.   งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูพิการ 
 6.   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม        2,074,300       บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

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

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปและการบรหิารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับงานเคหะและชุมชน     
                ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อเฝาระวัง ปองกันและแกไขไมใหเกิดปญหาสิง่แวดลอมเปนพิษแกชุมชนและระบบนิเวศวิทยา 
 3.  เพื่อใหการดําเนินงานรักษาความสะอาด การจัดเก็บและกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนไป 

    อยางมีประสิทธิภาพ   บานเมืองสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  นาอยูอาศัย 
 4.  เพื่อใหการดําเนินงานบําบัดนํ้าเสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไมกอมลภาวะแกชุมชน 
 5.  เพื่อใหการออกแบบและควบคุมการกอสรางอาคาร สาธารณูปโภคเปนไปดวยความเรียบรอยและ         
                มีประสิทธิภาพ 
 6.  เพื่อกอสราง ปรับปรงุ ซอมแซม บํารงุรกัษาถนนหนทางและสาธารณูปโภคตาง ๆ อยางเปนระบบ    
                เสริมสรางความเจรญิแกทองถ่ิน  เปนระเบียบและนาอยูอาศัย 
 7.  เพื่อจัดใหมี ปรับปรงุ บํารงุรกัษาไฟฟาสาธารณะในชุมชนอยางทั่วถึงเพียงพออํานวยความสะดวก     
                และเสริมสรางความปลอดภัยแกชุมชน 
 8.  เพื่อจัดใหมี ปรับปรงุ บํารงุรกัษาสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนอยาง  
                เหมาะสมและเพียงพอ  สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน 

งานท่ีทํา 
 1.  การบรหิารทั่วไปและการบริหารงานบุคคลในสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัการเคหะและชุมชน  
 2.  งานสํารวจสภาพขอมูล สถิติ   ปญหา ความตองการและวางแผนเพือ่พัฒนาเกี่ยวกับการเคหะ          
                และชุมชน 
 3.  งานรักษาความสะอาด 
 4.  งานจัดเก็บและเก็บขนขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูตามหลักสุขาภิบาล 
 6.  งานควบคุม บํารงุรักษาอาคาร สถานที่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะดานการจัดเก็บและกําจัด                
                ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 7.  งานตรวจสอบ เฝาระวังระบบบําบัดนํ้าเสียของสถานประกอบการ คุณภาพนํ้าและผลกระทบ         
                ตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
 8.  งานวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
 9.  งานวิจัย   ประเมินผลและเสรมิสรางความรู จิตสํานึกประชาชนดานการรักษาสิง่แวดลอม 
 10. งานควบคุม บํารุงรกัษาอาคาร สถานที่และเครื่องจักรกลของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 11. งานจัดใหมี กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนสัตว สนามเด็กเลนสวนสุขภาพ  
                และสถานที่พักผอนหยอนใจ   ตลอดจนงานบาํรุงรกัษา  ขยายพันธุไมและประดับตกแตงสถานที ่
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 12. งานวางโครงการ ออกแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบแบบ ควบคุมและใหคําปรกึษาดานวิศวกรรม  
                งานกอสราง 

13.  งานวางโครงการ   ประมาณราคา   กอสราง   ควบคุมการกอสรางและใหคําปรึกษาเกี่ยวกบังาน          
                  กอสราง  เชน   อาคาร   ถนน   สะพาน   ทางเทา   เข่ือน ฯลฯ 
 14.  งานออกแบบ   จัดสถานที่ในงานพิธี   ประเพณีและการจัดงานอื่น ๆ  
 15.  งานออกแบบ   ประมาณการ   ติดต้ัง   ควบคุมและซอมบํารงุไฟฟาสาธารณะ 
 16.  งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองชาง     งบประมาณรวม        27,882,760     บาท 
 2.   กองชางสุขาภิบาล   งบประมาณรวม          9,671,640     บาท  
 3.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  งบประมาณรวม          23,196,060    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปและการบรหิารงานบุคคลในสวนการงานที่เกี่ยวของกับงานเสรมิสราง   
                ความเขมแข็งของชุมชนเปนไปโดยเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อสงเสริมการจัดต้ังประชาคมใหประชาชนเขามามสีวนรวมคิด รวมทํารวมแกไขปญหาของชุมชน      
                ที่อยูอาศัย 
 3.  เพื่อเผยแพรความรูและสงเสรมิความเขาใจแกประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน 
 4.  เพื่อพฒันาและใหความชวยเหลือดานตาง ๆ   แกประชาชนในชุมชน 
 5.  เพื่อนําบริการไปสูประชาชนและชุมชน 
 6.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน 
 7.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพิ่มรายไดแกประชาชน 
 8.  เพื่อรณรงคใหชุมชนตระหนักและรวมแกไขปญหาบางลกัษณะ เชน โรคเอดส และยาเสพติด  
               เปนตน 
 9.  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมอืระหวางเจาหนาที่ของรัฐกบัประชาชนในชุมชน 
 10. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน 

งานท่ีทํา 
1. การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลในสวนงานทีม่ีภารกิจเกี่ยวของกบังานเสริมสราง 
     ความเขมแข็งของชุมชน 

 2.  งานจัดต้ังประชาคม 
 3.  งานจัดเก็บสถิติ   ขอมูลดานตาง ๆ   ของชุมชนเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน 
 4.  งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรงุชุมชนของตนเอง 
 5.  งานประชุม   สัมมนา   ฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพฒันาชุมชน 
 6.  งานจัดระเบียบชุมชน 
 7.  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ    เพื่อนําบริการข้ันพื้นฐานไปบริการแกชุมชน 
 8.  งานจัดทําโครงการชวยเหลือดานตาง ๆ   ใหแกชุมชน 
 9.  งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ   
               สุขาภิบาล 

10. จัดกิจกรรม รณรงคเพือ่ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด  
      โรคเอดส     อาชญากรรม 

 11. จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนเขามามสีวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมอาชีพ    
                  การสงเสรมิสุขภาพอนามัย    การสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส 
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 12.  งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม      1,070,000       บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนา    วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปของสวนการงานที่เกี่ยวของกับกจิการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและ  
                นันทนาการดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อสนับสนุนสงเสรมิการกีฬาในหมูประชาชน    เด็กและเยาวชนทั่วไปเปนเครื่องมือในการ     
                พัฒนารางกาย    จิตใจและสังคม 
 3.  เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศาสนาใหเจริญงอกงามคูสังคมไทยเปนเครื่องมือในการพฒันาจิตใจ  
                และความประพฤติของประชาชนในสังคม 
 4.  เพื่ออนุรักษและสงเสรมิวัฒนธรรม   ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
 5.  เพื่อสงเสริมนันทนาการในประชาชนและใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 6.  เพื่อฟนฟูและยกระดับคุณคาทางศิลปะ   วัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานท่ีทํา 
 1.  งานบริหารทั่วไปในสวนงานที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการสงเสริม ทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    
                ประเพณีทองถ่ิน   การกีฬาและนันทนาการ 
 2.  งานสํารวจ วางแผนพฒันาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการกีฬา 
 3.  งานสงเสรมิและสนับสนุนกีฬาทัง้ในเด็กเยาวชนในระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไป เชน จัดการ   
                แขงขันกีฬาตาง ๆ  
 4.  จัดกจิกรรมสงเสริมความสัมพันธและนันทนาการในประชาชน 
 5.  สงเสริม   บํารุงและจัดกิจกรรมทางศาสนา 
 6.  สงเสริมและจัดกิจกรรมงานประเพณีอันดีงามของทองถ่ินที่สําคัญ เชน ประเพณีทําบุญตักบาตร 
                วันข้ึนปใหม  ประเพณีสงกรานต  ประเพณีแหเทียนพรรษาและประเพณีลอยกระทง  

7.  ปลกูฝงจิตสํานึกแกเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
                ทองถ่ินและสงเสริมภูมปิญญาชาวบาน 

8.  อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลปะในทองถ่ิน 
9.  งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรบัมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองการศึกษา   งบประมาณรวม        4,320,000       บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 
ดานการเศรษฐกิจ 

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

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบรหิารงานทั่วไปและการบรหิารงานบุคคลในสวนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการอุตสาหกรรม    
                และการโยธาดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหการวางระบบผงัเมืองและควบคุมการกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความ 
เจริญ และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

3. เพื่อใหการออกแบบและควบคุมการกอสรางเปนไปอยางถูกหลักวิชาการ เสริมสรางความปลอดภัย 
     และความเปนระเบียบของชุมชน 

 4.  เพื่อใหการบรหิารและการใชเครื่องจกัรกลทางชางและการโยธาเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 5.  เพื่อใหการบรหิารและซอมบํารุงเครื่องจกัรกลของระบบกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนไปอยาง 
               มีประสทิธิภาพ 

6. เพื่อใหการซอมแซม บํารงุรักษาอาคาร สถานที่ เครื่องจกัรกล ระบบระบายนํ้าและระบบบําบัดนํ้า 
     เสียเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 7.  เพื่อใหการบรหิารงานออกแบบกอสรางและการควบคุมระบบระบายนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
 1.  การบรหิารงานทั่วไปและการบรหิารงานบุคคลในสวนการชางอุตสาหกรรมและการโยธา 
 2.  งานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการและควบคุมการกอสราง 
 3.  งานควบคุมอาคารและผงัเมือง วิเคราะห จัดทําพัฒนา ตรวจสอบและใหคําปรึกษาตามผังเมืองรวม  
                และผังเมืองเฉพาะ 
 4.  งานวางโครงการจัดทําผัง เขียนแบบ ตรวจสอบและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 
 5.  งานควบคุมการซอมบํารงุทาง 
 6.  งานศูนยเครือ่งจกัรกลควบคุมการใชยานพาหนะ ตรวจสอบ ซอมบํารงุยานพาหนะและ 
               เครื่องจักรกล 
 7.  งานซอมบํารุงเครื่องจักรกลทางชาง 
 8.  งานควบคุม บํารงุรักษาอาคาร สถานที่และเครือ่งจักรกลระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
 9.  งานควบคุม บํารงุรักษาอาคาร สถานที่และเครือ่งจักรกลระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 10. งานออกแบบกอสราง ซอมบํารุงและทําความสะอาดทอและทางระบายนํ้า 

11. งานออกแบบกอสรางและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
12. งานอื่นที่เกี่ยวของหรอืตามที่ไดรบัมอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.   กองชาง   งบประมาณรวม       5,631,800        บาท 
 2.   กองชางสุขาภิบาล  งบประมาณรวม       3,381,420        บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
-------------------------------------- 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดการชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ย 
 2. เพื่อบํารุงสมาคมทีเ่ทศบาลเปนสมาชิก 
 3. เพื่อจายสมทบกองทุนตามที่กฎหมายหรอืระเบียบกําหนดหรือเปนภาระผูกพันที่เทศบาลตองสง 
              สมทบ 
 4. เพื่อบริหารจัดการและปรบัปรุงกิจการจราจร 
 5. เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน 

งานท่ีทํา 
 1. จายเปนคาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ยใหแกองคกร สถาบนัการเงินหรือหนวยงานที่เทศบาลกูยืม 
 2. จายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
 4. จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ 
 5. จายสมทบเขากองทุนประกันสงัคม 
 6. จายเปนรายจายเพื่อปรับปรงุและบํารงุรกัษากิจการจราจร 
 7. จายสมทบเปนรายจายตามขอผูกพันอื่น ๆ  
 3. จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 9. จัดสรรเงินสํารองจายในกจิการจําเปนเรงดวนหรือมเีหตุฉุกเฉิน 
 8. จายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานและลกูจางที่ตายในระหวางรับราชการ 

งบประมาณรวม   33,565,340   บาท 


