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 รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

อําเภอเมือง    จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน     กองการศึกษา 

------------------------------------------------- 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ต้ังไวรวม    98,315,690    บาท     
1.   รายจายประจํา       ต้ังไวรวม     97,584,190    บาท    แยกเปน 
 1.1   หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม  60,257,140  บาท  ประกอบดวย 

1.1.1   เงินเดือน    ต้ังไว    60,257,140   บาท       
1) ประเภทเงินเดือน    ต้ังไว    48,640,140    บาท   สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงิน ปรบัปรุง

เงินเดือนประจําปใหกบัพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ในสงักัดกองการศึกษา  ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 

*ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไป ฯ  1,470,300 บาท) 
*ต้ังจายจากเงินรายได   แผนงานการศึกษา (งานไมกําหนดระดับ  422,640 บาท) 
*ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 46,741,200 บาท)   
2) ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหารสําหรับพนักงาน  ต้ังไว  67,200 บาท สําหรบัจายเปน

เงินประจําตําแหนงของผูบรหิารใหกับพนักงานเทศบาลในสวนกองการศึกษาผูมสีิทธิไดรับตามระเบียบของทาง
ราชการ ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี  

* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไปฯ  67,200 บาท) 
3) ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ต้ังไว  11,549,800 บาท สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนในลักษณะดังน้ี 
-  เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรบัพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลผูไดรบัเงินประจํา

ตําแหนง ต้ังไว  3,886,800 บาท   สําหรบัจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาลสงักัดกองการศึกษา ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา-ตําแหนงและมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรบัอยูเดิมปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไป ฯ  67,200   บาท) 
* ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      
   3,819,600 บาท)  

 - เงินวิทยฐานะสําหรับพนักงาน ต้ังไว  4,365,600 บาท สําหรบัจายเปนเงินวิทยฐานะ ใหกบั
พนักงานเทศบาล/พนักงานครเูทศบาล ทีม่ีสิทธิไดรบัตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไป ฯ 42,000 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       
  4,323,600 บาท)  

 - เงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ต้ังไว 3,105,500 บาท สําหรบัจายเปนเงินคา
ครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางตามภารกจิ และพนักงานจางทั่วไป ในสงักัด
สวนการงานตาง ๆ ของกองการศึกษา   ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไปฯ 169,500 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       
  2,936,000 บาท)  
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 - เงินคาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ันของพนักงานเทศบาล   ต้ังไว 191,900 บาท สําหรับจายเปน
เงินคาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ันใหกบัพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล ที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบของทาง
ราชการ ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา (งานไมกําหนดระดับ 25,400 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       
   166,500 บาท)  

1.2   หมวดคาจางชั่วคราว ต้ังไวรวม 1,792,200 บาท      
1)  ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิม่ใหแกพนักงานจาง ต้ังไว 1,792,200 บาท สําหรบัถัวจายเปน

เงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิ่มใหแกพนักงานจางในลักษณะตาง ๆ ตามที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด ประกอบดวย 
- เงินเดือนพนักงานจางจากงบเทศบาล ต้ังไว 1,177,920 บาท สําหรบัจายเปนเงินเดือนหรือคาจาง

พนักงานจางในสงักัดสวนการงานตางๆ ของกองการศึกษา ตลอดจนพนักงานจางทีป่ฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาและ
คาจางครูชวยสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตางๆ   ผูชวย
นักวิชาการศึกษา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยสันทนาการ ผูชวยฝายโภชนาการ พนักงานจางตามภารกิจ หัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็และครูผูดูแลเด็กเลก็ เปนตน ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไปฯ 623,040 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา(งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 479,880 บาท)  
* ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       
  75,000 บาท)  
- เงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางจากงบเทศบาล ต้ังไว 614,280 บาท สําหรบัจายเปน

เงินคาครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานจางในสงักัดสวนการงานตางๆ ของกองการศึกษา ตลอดจนพนักงานจางที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสถานศึกษาและคาจางครูชวยสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนตางๆ  ผูชวยนักวิชาการศึกษา  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  ผูชวยสันทนาการ ผูชวยฝายโภชนาการ พนักงานจาง
ตามภารกิจ  ผูทําหนาทีห่ัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครผููดูแลเด็กเล็ก เปนตน  ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี  

* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไปฯ  266,160 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 348,120 บาท)  

 1.3   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไวรวม  29,313,050  บาท  ประกอบดวย 
1.3.1   คาตอบแทน  ต้ังไว  308,300 บาท 

 1)  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ต้ังไว 
20,000 บาท สําหรับเปนคาตอบแทนชุมชนหรือประชาคมที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง     
คาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)    

2)  ประเภทคาเชาบาน ต้ังไว 93,600 บาท   สําหรับจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองการศึกษาผูมสีิทธิไดรบัเงินคาเชาบานตามระเบยีบของทางราชการ   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

3)  ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพเิศษ/เช่ียวชาญและเช่ียวชาญพิเศษ   ต้ังไว 116,700 บาท   
สําหรับเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ใหมหีรอืเลื่อน
วิทยฐานะ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ดังน้ี 

 - วิทยฐานะ ระดับชํานาญการ         ต้ังไว   22,500  บาท 
 - วิทยฐานะ ระดับชํานาญการพเิศษ  ต้ังไว   45,000  บาท 
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 - วิทยฐานะ ระดับเช่ียวชาญ    ต้ังไว    31,200  บาท 
 - วิทยฐษนะ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ    ต้ังไว   18,000  บาท 
4)  ประเภทคาใชจายในการดําเนินการประเมินผลงานดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ต้ังไว

8,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการประเมนิผลงานดานผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนาที่  พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา  (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)   

5) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 40,000 บาท สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหกับพนักงานเทศบาลและลูกจางในสงักัดกองการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ ต้ังจายจากเงินรายได      
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

6)  ประเภทเงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล   ต้ังไว 30,000 บาท สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางในสงักัดกองการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากเงิน
รายได ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

1.3.2 คาใชสอย  ต้ังไว  18,875,300  บาท  
 1)  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไว 169,000 บาท   สําหรับเปนคาใชจายใน
ลักษณะตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการในภารกิจหรอืการปฏิบัติงานของสวนการงานตางๆ ของกองการศึกษา 
ประกอบดวย 
 -  รายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการทั่วไป เชน คาบอกรบัวารสาร คาเขาปกเย็บเลมหนังสือ คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรพัยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ คาติดต้ังโทรศัพท ฯลฯ  
 -  คาจางเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดศูนยวิทยาการสรางเสริมสขุภาพลานวัฒนธรรม
เทศบาลเมอืงบุรรีัมย   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี   

* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  69,000 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000 บาท)  

 2)  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ   ต้ังไว 350,000 บาท สําหรับเปน
คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ท่ีชํารุดหรอื
เสื่อมสภาพ ตามลักษณะรายการ ดังน้ี 
 -  คาบํารุงรกัษาทั่วไป ครุภัณฑ สิ่งกอสรางและทรพัยสินอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษาและสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ปรากฏตามแผนงานตางๆ ดังน้ี 

* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  50,000 บาท) 
* ต้ังจายจากเงินรายได แผนงานการศึกษา (งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท)  
3) ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว 5,344,000 บาท สําหรับเปนคาใชจาย

ตามโครงการหรือตามลักษณะงาน   ดังน้ี 
  (1)   คาใชจายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล      ต้ังไว  

400,000   บาท   สําหรบัเปนคาใชจายตางๆ   ในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล   เชน 
คาจัดสถานที่ คาวัสดุฝก คาตอบแทน คาอาหารและเครื่องด่ืมวิทยากรและผูเขารบัการอบรม คาใชจายอื่นๆ   ที่
เกี่ยวของ  
  (2)  คาใชจายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต้ังไว   50,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการเขารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ   องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ  เชน  คาใชจายสนับสนุน
จัดทําผลงาน  โครงงาน  คาจางเหมายานพาหนะ  คาจัดและตกแตงสถานที่ รานนิทรรศการ  คาเบี้ยเลี้ยง   
คาตอบแทน   คาที่พักและคาวัสดุอุปกรณ    และคาใชจายอื่น ๆ    ที่เกี่ยวของ   
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  (3)  คาใชจายตามโครงการแขงขันคนเกง  ต้ังไว 10,000 บาท สําหรบัเปนคาใชจายตาง ๆ 
ในการแขงขันคนเกงในโรงเรียน เชน คาวัสดุจัดทําขอสอบ คาอาหารและเครื่องด่ืม สําหรับคณะกรรมการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

  (4)  คาใชจายในการประเมินและวัดผลการเรียนของนักเรียน   ต้ังไว   50,000 บาท 
สําหรับเปนคาวัสดุจัดทําแบบทดสอบนักเรียนทุกระดับช้ันตลอดปการศึกษา เชน กระดาษ หมกึอัดสําเนา
แบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ ระดับชาติ ระดับชาติ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

   (5) คาใชจายในการพัฒนาครูและการเรียนการสอนโดยชมรมพฤษาอาจารย และโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต้ังไว  30,000 บาท     สําหรบัเปนคาใชจายตาง ๆ   เชน   คาตอบแทนวิทยากร คา
เชาที่พัก พนักงานครรูวมปฏิบัติการสอน คาวัสดุตาง ๆ คานํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับรับสง คาใชจายในการขยายผลดาน
กิจกรรมตาง ๆ   รวมทั้งเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

  (6)  คาใชจายในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนทีจ่บการศึกษา ต้ังไว   20,000    
บาท    สําหรับเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจัดสถานที ่คารับรองผูรวมงาน คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  (7)  คาใชจายตามโครงการจัดเตรียมสอบเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  (พรี ม.1)   ต้ังไว  
10,000   บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการจัดทดสอบความรูความสามารถทางวิชาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6  เชน  คาจัดซื้อจัดจาง  แบบทดสอบ  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตรวจและประมวลผลการสอบ  คาจัด
สถานที่สอบ  คาอาหารและเครื่องด่ืมและคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

  (8)  โครงการจัดการศึกษาภาคประชาชน ต้ังไว 100,000 บาท สําหรบัเปนคาใชจาย   ใน
การจัดการศึกษาภาคประชาชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารทําการนอกเวลา คาอาหารและเครื่องด่ืม   คา
วัสดุอุปกรณ    คาใชจายในการจัดสถานที่ คาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ    

  (9)  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ต้ังไว 100,000 บาท 
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืงบรุรีัมย   โดย
เนนภาษาอังกฤษเปนสําคัญ เชน คาจางพนักงานจาง คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ    
  (10)  โครงการบรหิารศูนยพฒันาเด็กเล็ก ต้ังไว 50,000 บาท   สําหรับเปนคาใชจายตางๆ 
ในการดําเนินงานศูนยพฒันาเด็กเล็ก เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณที่จําเปนและคาใชจายอื่นๆ   ที่
เกี่ยวของ    
  (11) คาใชจายในการจัดแสดงดนตรเีพื่อประชาชน (คอมโบ) “นันทนาการเพื่อชีวิต” ต้ังไว 
1,500,000    บาท   สําหรบัเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบริการ อปุกรณการจัดกิจกรรมหรือการแสดง 
คาตอบแทน คาเครื่องด่ืม อาหารวาง คาสมนาคุณ คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล คาตอบแทนตาง ๆ ในการจัด
กิจกรรม และแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหรือกจิกรรมการแสดง ประกวด แขงขันหรือการละเลนอื่นๆ ที่
เหมาะสม 

  (12)   คาใชจายตามโครงการสนับสนุนสงเสรมิและจัดการแขงขันกีฬานักเรียน   สังกัด  
เทศบาล   ต้ังไว   500,000  บาท   สําหรับเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองบุรรีัมยเขารวม
แขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ   เชน   
คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจาหนาที ่ คาจางถายรูปประวัตินักกีฬา คาเครื่องแตงกาย คายาและเวชภัณฑ  คาอาหาร
บํารุงรางกาย  คานํ้ามันเช้ือเพลงิและหลอลื่น  คาจางเหมายานพาหนะ คาใชจายในการเดินทางตลอดจนคาใชจาย 
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของในการเก็บตัวฝกซอม   และสงนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมการแขงขันดังกลาว 

  (13)   คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมสสังกัดเทศบาลเมืองบุรรีัมย   
ต้ังไว   30,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรยีนช้ันอนุบาลทัง้ 3 โรงเรียน และศูนย
พัฒนาเด็กเลก็   เชน   คาใชจายในพิธีเปด–ปดการแขงขัน คาเหรียญรางวัลและถวยรางวัล   คาวัสดุอุปกรณจัดการ
แขงขัน คาเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมงานและคาใชจายอื่นๆ   ที่เกี่ยวของ    
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  (14)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ต้ังไว  800,000 บาท   สําหรบัเปน
คาใชจายตางๆ   ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป   2555   เชน  คาตอบแทนกรรมการอํานวยการและ
กรรมการตัดสิน  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาจางมหรสพการแสดง  คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาใชจาย
ในการจัดตกแตงสถานที่  ยานพาหนะ  คาวัสดุอุปกรณ  คาจางทําของ  คาใชจายในการประชาสัมพันธ แลคาใชจาย
อื่น ๆ   ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการจัดงาน 

  (15)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีทําบญุตักบาตรวันข้ึนปใหม   ต้ังไว 30,000 บาท     
สําหรับเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานประเพณีทําบญุตักบาตรวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2556 เชน คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา คาอาหาร เครื่องด่ืม คาจัดตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ คาจางมหรสพ คาใชจายในการ
ประชาสมัพันธและคาใชจายอื่นๆ   ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการจัดงาน 
  (16)   คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานสมโภชศาลหลักเมือง       ต้ังไว   
600,000   บาท  สําหรบัเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2556   และคาใชจายตาง ๆ ในการ
จัดพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองและสมโภชศาลหลักเมือง เชน คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนกรรมการอํานวยการและ
กรรมการตัดสิน คาอาหารเครื่องด่ืม คาจางมหรสพ คาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล คายานพาหนะ คาจางทํา
ของ คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ คาเครื่องเซนบวงสรวง คาปจจัยถวายพระ คา
สมนาคุณผูนําพิธีกรรม การแสดงประกอบพิธีและการสมโภช และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการจัดงาน 
  (17)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ต้ังไว  700,000  บาท  สําหรบัเปน
คาใชจายตาง ๆ  ในการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ประจําป 2556   เชน  คาใชจายในพิธีทางศาสนา   
คาตอบแทนกรรมการอํานวยการและกรรมการตัดสิน  คาอาหารเครื่องด่ืม  คาจางมหรสพ  คาของขวัญของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาจัดและตกแตงสถานที ่ยานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาจางทําของ คาใชจายในการประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของและจําเปน 

 รายการตามขอ   1-17  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
 * แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา        

งานศึกษาไมกําหนดระดับ 820,000 บาท)    
 * และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งานกีฬา

และนันทนาการ 4,160,000 บาท) (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน)  
   (18) โครงการรณรงคเพือ่ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา   41,000   บาท สําหรบัเปน
คาใชจายตามโครงการตามหรือตามลักษณะงาน ดังน้ี 
   - คาใชจายโครงการรณรงคเพือ่ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ  10,000 บาท  
เปนเงิน  30,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนา  รณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก
และเยาวชน  เชน  คาอาหารและเครือ่งด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม  และคาใชจาย
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
   - คาใชจายในการพัฒนาครูแกนนํายาเสพติดโรงเรียนละ  1  คน คนละ  3,000  บาท   
เปนเงิน  9,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการจัดอบรม  เชน  คาตอบแทน  คาอาหารและเครื่องด่ืม  และ
คาใชจายอื่น ๆ    ที่เกี่ยวของ 
   - คาใชจายในการพัฒนาเจาหนาที่ของเทศบาล   จํานวน 1 คน คนละ 2,000 บาท   
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดอบรม เชน คาตอบแทน คาอาหารและเครือ่งด่ืม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(19) คาใชจายในการพัฒนาครผููดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมอืงบรุรีัมย 
ต้ังไว  7,000  บาท  สําหรบัเปนคาใชจายในการจัดอบรมพฒันาครูผูดูแลเด็ก  เชน  คาจัดสถานที่  คาวัสดุฝกสอน  
คาตอบแทน  คาอาหารและเครื่องด่ืมวิทยากรและผูเขารับการอบรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 



104 

 

(20) คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการ ต้ังไว 60,000 
บาท  สําหรับเปนคาใชจายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการ   เชน   คาจัดสถานที่       
คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  คาอาหารและเครื่องด่ืมวิทยากรและผูเขารับการประชุม  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวของ 

(21) คาใชจายตามโครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทําแผนพฒันาการศึกษา 
ดีเดน   ต้ังไว  100,000  บาท   สําหรับเปนคาใชจายในการประกวดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทีจ่ัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน  เชน  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  คาอาหารและเครือ่งด่ืมวิทยากรและผูเขารบัการ
อบรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(22) คาใชจายตามโครงการศูนยการเรียนรูสําหรบัเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด 
ต้ังไว  150,000  บาท  สําหรบัเปนคาใชจายในการจัดการศูนยการเรียนรูสําหรบัเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด   
เชน  คาจัดสถานที่  คาวัสดุฝกสอน  คาตอบแทน  คาอาหารและเครื่องด่ืมวิทยากรและผูเขารับการอบรม  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
  รายการตามขอ   18 - 19 และ 21 - 22 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 298,000 บาท    
  รายการตามขอ 20  ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  60,000  บาท 
   (23) คาพัฒนาครูสอนเด็กดอยโอกาส  ต้ังไว   6,000  บาท  สําหรบัเปนคาใชจายในการ  
จัดอบรมพฒันาครสูอนเด็กดอยโอกาส  เชน  คาจัดสถานที่  คาวัสดุฝกสอน  คาตอบแทน  คาอาหารและเครื่องด่ืม
วิทยากรและผูเขารับการอบรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
  รายการตามขอ  23 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  6,000 บาท    
 4) ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ต้ังไว   
13,012,300 บาท สําหรับเปนคาใชจายตามโครงการหรือลักษณะงาน ดังน้ี 
   (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว   450,000   บาท สําหรับเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก  คาพาหนะ   และรายจายอื่น 
ๆ  ที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล ลูกจางและ
นักเรียนอนัเปนภารกิจหรอืหนาที่ในสวนกองการศึกษา  ตามคําสั่งและระเบียบของทางราชการ    
  รายการตามขอ 1  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 450,000 บาท)   ) 
  (2) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา   ต้ังไว    12,562,300   บาท   
สําหรับเปนคาใชจายตามโครงการหรอืลักษณะงาน  ดังน้ี 
  - ประเภทอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน   ต้ังไว   8,328,900   บาท   สําหรับเปน
คาใชจายในการ จัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทัง้ 3 โรงเรียน และศูนยพฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองบุรรีัมย  ดังน้ี  
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   3,369,600   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   3,177,200   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   1,232,400   บาท 
  4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรุรีัมย  จํานวน      549,700   บาท 
   -  คาใชจายในการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ต้ังไว   60,000   บาท   สําหรับเปน
คาใชจาย     ในการฝกอบรมสมัมนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทัง้  3  โรงเรียน  เชน  คาวัสดุ
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จัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  คาวิทยากร  คาอาหารและเครือ่งด่ืมผูเขาฝกอบรมและวิทยากร  และคาใชจาย
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังน้ี   
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   20,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   20,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   20,000   บาท 

   -  คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ต้ังไว 50,400 บาท สําหรบัเปนจายเปนคาใชจายระบบ  
Asymmeteic  Digital  Subscriber  Line : ADSL  โรงเรยีนละ 9,600 บาท  และระบบ  Wircless  Fidelity : 
WiFi  โรงเรียนละ  7,200  บาท  สําหรับเลขหมายที่ติดต้ังไวประจําโรงเรียนเทศบาลทัง้ 3 โรงเรียน ดังน้ี 
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   16,800   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   16,800   บาท 
   3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   16,800   บาท 

   -  คาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพฒันา
ทองถ่ิน (SBMLD)   ต้ังไว   3,000,000   บาท   สําหรับเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลทัง้ 3 โรงเรียน ดังน้ี 
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   1,000,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   1,000,000   บาท 
   3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   1,000,000   บาท 
   -  คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครขูองโรงเรียนในสังกัด   ต้ังไว  438,000  บาท  
สําหรับเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบรุีรัมย  ดังน้ี   
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   186,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   201,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน     51,000   บาท 
  -  คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ต้ังไว 225,000 บาท สําหรับเปนคาพฒันา
หองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  คาจัดซื้อหนังสอืเขาหองสมุดและอุปกรณเพื่อนักเรียนไดศึกษาคนควา   ตาม
หลักสูตรและแผนการเรียนการสอนตามหลกัการปฏิรูปการศึกษา  เชน  การจัดหาหนังสือประจําหองสมุด     วัสดุ
อุปกรณประจําหองสมุด   สื่อประจําหองสมุดตามความจําเปนพื้นฐาน 
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   75,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   75,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   75,000   บาท 
  -  คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรบัเปนฐานในการจัดการศึกษา  
ตลอดชีวิต  ต้ังไว  60,000   บาท สําหรบัเปนคาใชจายตางๆ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุจัดทําเอกสาร คา
เครื่องด่ืมรบัรองวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   20,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   20,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   20,000   บาท 
  -  คาใชจายในการสงเสริมสถานศึกษาและศูนยพฒันาเด็กเลก็ ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน  ต้ังไว  400,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการสงเสริมสถานศึกษาและศูนยพฒันาเด็กเล็ก ในสังกัดที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน   ดังน้ี 
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   100,000   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   100,000   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน   100,000   บาท 
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   4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรุรีัมย  จํานวน   100,000   บาท  
  รายการตามขอ 2 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,562,300 บาท)    

1.3.3   คาวัสดุ        ต้ังไว    10,129,450     บาท 
1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 80,000 บาท สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ใชใน

กิจการหรือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เชน 
-  คาวัสดุสํานักงานสําหรับการบริหารงานและการปฏิบัติงานทั่วไป เชน กระดาษพิมพ กระดาษไข 

กระดาษอัดสําเนา ผาหมึกพมิพดีด ตรายาง เครื่องเขียน แบบพิมพ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ เปนตน 
-  คาวัสดุสํานักงานชนิดและลักษณะอื่น ๆ    
2)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว   4,000   บาท   สําหรับเปนคาจัดซือ้วัสดุอปุกรณ  งาน

บานงานครัวตาง ๆ ใชในกิจการของกองการศึกษาและโรงเรยีนในสังกัดเทศบาล  เชน  ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก     
นํ้ายาดับกลิ่น  ผาปโูตะ ที่ถูพื้น  กระจกเงา  แกวนํ้า  ขันนํ้า  กระติกนํ้า  หมอ โองนํ้า  สายยาง  ตะกราขยะ  ฯลฯ      

3)  ประเภทคาวัสดุกอสราง    ต้ังไว   120,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณกอสรางตาง 
ๆ  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ไม  เหล็ก  ดิน  ตะปู  คอน  สิ่ว  กระเบือ้ง  สังกะสี  ทอนํ้า  อุปกรณประปา  เครื่อง
สุขภัณฑ  บานพับ  สายยู   บานประตู  หนาตาง ฯลฯ  ใชในการซอมแซมปรบัปรุง  บํารงุรกัษาอาคารสถานที่
สิ่งกอสราง  ตลอดจนเพื่อประกอบเปนอุปกรณเครือ่งมอืเครือ่งใชและอปุกรณประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

4)  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 10,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณใชกับ
เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะของกองการศึกษาตลอดจนเครื่องจักรกลตางๆ ที่ใชอะไหลหรือช้ินสวนลักษณะเดียวกัน
กับยานพาหนะ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดหรือเสือ่มสภาพ   

5)  ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 80,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง
และนํ้ามันหลอลื่น ใชกบัยานพาหนะและเครื่องจกัรกล ของกองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

6)  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว  16,000  บาท  สําหรบัจัดซือ้วัสดุอปุกรณใชในการ
โฆษณาเผยแพรและประชาสมัพันธกิจการของโรงเรียนเทศบาลและกองการศึกษา เชน  สี  พูกัน ไมอัด  ผาเขียนปาย  
กระดาษชารท  ปายนิเทศ  โฟม  คาฟลม  คาลาง-อัดภาพ ฯลฯ   
 รายการตามขอ  1 - 6  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 
 *แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา 117,000 บาท)    
 *แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 170,000 บาท)    

*แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมกําหนดระดับ 23,000 บาท)    
7)  ประเภทคาวัสดุการศึกษา  ต้ังไว  6,250  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุอปุกรณทางการศึกษา  

สื่อการเรียนการสอน   ตามสาระการเรียนรูและระเบียบตาง ๆ ที่จําเปนของโรงเรียน ฯลฯ   
รายการตามขอ 7 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา 
8)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 30,000 บาท สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณใชกับเครื่อง

คอมพิวเตอรทั้งในสวนงานประมวลขอมูลทางการบริหารของกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล   ตลอดจนเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล เชน แผนบันทึกขอมูล กระดาษตอเน่ือง หัวพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ฯลฯ    

9)  ประเภทคาวัสดุอื่นๆ ต้ังไว 5,000 บาท   สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขา
ลักษณะของวัสดุประเภทใด ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ สําหรบัใชในการบริหารงานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน
การสอนของกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลทัง้ 3 โรงเรยีน เชน วัสดุประจําหองเรียน วัสดุฝกงาน และวัสดุ
สื่อการศึกษา ประกอบการจัดการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ   
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 รายการตามขอ 8 - 9 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับศึกษา)    
 9) ประเภทคาวัสดุอื่นๆ อาหารเสรมิ (นม)   ต้ังไว 9,778,200 บาท  สําหรบัเปนคาจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)   ใหนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทัง้ 3 โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลเมืองบรุีรมัย  โรงเรียนอนุบาล
บุรรีัมย  และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห  5  (ไตรคามสทิธิศิลป)   
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1  “บุรรีาษฎรดรุณวิทยา” จํานวน   2,358,760   บาท 
  2)  โรงเรียนเทศบาล 2  “อิสาณธีรวิทยาคาร” จํานวน   2,224,040   บาท 
  3)  โรงเรียนเทศบาล 3    จํานวน      862,680   บาท 
   4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงบรุรีัมย  จํานวน      295,960   บาท  

  5) โรงเรียนอนุบาลบุรรีัมย     จํานวน   3,341,520    บาท 
  6) โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสทิธิศิลป)  จํานวน 695,240  บาท 

 รายการตามขอ 9 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 9,778,200 บาท)    

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไว 305,000 บาท 
 1)  ประเภทคานํ้าประปา ต้ังไว 275,000 บาท สําหรับจายเปนคานํ้าประปาที่ติดต้ังไวใชในกิจการ

ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน ศูนยพฒันาเด็กเล็กฯ และศูนยวิทยาการสงเสริมสุขภาพลานวัฒนธรรมเทศบาล
เมืองบุรรีัมย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนาฯ ดังน้ี 

 * แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)                265,000    บาท 
 * แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)     10,000    บาท 
 2) ประเภทคาโทรศัพท ต้ังไว 30,000 บาท สําหรับเปนคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอราชการ สําหรับ

เลขหมายที่ติดต้ังไวประจํากองการศึกษาโรงเรียนเทศบาลทัง้ 3 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา ดังน้ี 
 * แผนงานการศึกษา  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        10,000 บาท)    
 * แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  20,000 บาท)    

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไว 5,916,800 บาท 
 1)  ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นทีเ่ปนเจาภาพ ต้ังไว 40,000 บาท สําหรับ

จายเปนเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลที่ไดรบัมอบหมายใหเปนเจาภาพการจัดงานมหกรรมการศึกษาทองถ่ิน และการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   แยกเปน    

  - เทศบาลทีเ่ปนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ   10,000   บาท 
  - เทศบาลทีเ่ปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 30,000 บาท 
* ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา   และแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ)   
 2) ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นหรอืหนวยงานของรัฐ ต้ังไว   20,000 บาท   
หรบัจายเปนเงินอุดหนุนใหหนวยงานที่เปนเจาภาพในการจดัการแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ ต้ังจายจาก
รายได   ปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ินและงานกีฬาและ
นันทนาการ และงานกีฬาและนันทนาการ)  

 3)  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรอืองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน 
ต้ังไว  90,000 บาท   สําหรบัต้ังจายอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอหวยราช,  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
บุรรีัมย,  สํานักงานเหลากาชาดจงัหวัดบรุีรมัย  และที่ทําการปกครองจังหวัดบุรรีัมย  เปนคาใชจายในการสงเสรมิงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน    
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 * ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา 
วัฒนธรรมทองถ่ิน)  

4)  ประเภทเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนสําหรบัสถานศึกษาอื่น   ต้ังไว   
5,766,800 บาท อุดหนุนใหกับโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวันของโรงเรียนทีอยูนอกสังกัดเทศบาล ดังน้ี 

 - โรงเรียนอนุบาลบรุีรัมย   จํานวน 4,773,600 บาท 
 - โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป) จํานวน 993,200 บาท 

                 * ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน  ต้ังไวรวม  731,500  บาท  แยกเปน 

  2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง ต้ังไวรวม 731,500 บาท ประกอบดวย 
2.1.1 คาครุภัณฑ ต้ังไวรวม 381,500 บาท 

 1)  ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว   112,000 บาท สําหรบัเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 
20 น้ิว จํานวน 28 ชุด ใหโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 

 2)  ประเภทคาครุภัณฑการศึกษา  ต้ังไว   195,000  บาท  สําหรับถัวจายเปนคาจัดซื้อโตะ/เกาอี้
นักเรียน  จํานวน  3  รายการ  ดังน้ี 
   (1)  โตะ/เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 60 ชุด จัดซื้อใหกบัโรงเรียน      
เทศบาล 3 เปนเงิน 75,000 บาท  
   (2)  เกาอี้แลคเซอรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 ชุด จัดซื้อใหกับโรงเรียน      
เทศบาล 1 และ 2   เปนเงิน 100,000 บาท  
   (3)  เกาอี้ จํานวน 50 ชุด จัดซื้อใหกบัศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเงิน 20,000 บาท 
 รายการตามขอ (1) – (2) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานระดับมัธยมศึกษา) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน) 

 3)  ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 50,000 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อไฟกระพริบสัญญาณ
จราจร หนาโรงเรียนเทศบาล 1 และจัดซื้อเครื่องขายเสียงพรอมลําโพงและไมโครโฟน 1 ชุด จํานวน  2  รายการ  
ดังน้ี 
   (1) จัดซื้อไฟกระพริบสัญญาณจราจรหนาโรงเรียนเทศบาล 1 เปนเงิน  30,000 บาท 

  (2) จัดซื้อเครื่องขายเสียงพรอมลําโพรงและไมโครโฟน 1 ชุด เปนเงิน   20,000 บาท 
 4)  ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว   ต้ังไว   24,500 บาท สําหรับเปนคาจัดซื้อเครื่องปบสบูนํ้า

ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 6 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ใหกบัเวทีลานวัฒนธรรมช้ันใตดิน 
 รายการตามขอ  3 – 4 ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (บรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา   และงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตรการ
พัฒนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน) 

2.1.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไวรวม  350,000 บาท แยกเปน 
 1) คาปรับปรุงพื้นผิวสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1  กวาง 36.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร 

เปนเงิน 50,000 บาท    
  2) คากอสรางถนนลาดยางภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ขนาดกวาง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 395    

เมตร   พื้นที่ 2,178 ตารางเมตร เปนเงิน 300,000 บาท    
 ทั้ง 2 รายการ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน) 

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


