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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 1.1 บทนํา 
แผนการดําเนินงาน (Action  Plan)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมายถึง  แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน   โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น 

 โครงการพัฒนา  หมายถึง  โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และดําเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดไว ้

 การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําขึ้น
ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามา
ดําเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เพื่อจัดทําเป็นแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา  ในแง่ของ
กิจกรรมการดําเนินงานที่เป็นขั้นตอน  มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน  รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องและ
ชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปปฏิบัติได้  ซึ่งจะทําให้แนวทางการดําเนินงานในปี  พ.ศ. 2563  เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  นอกจากนี้  แผนการดําเนินงานยังเป็นคู่มือในการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ของผู้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดําเนินงาน  จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานและ
ควบคุมดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ  และมีประสิทธิภาพ 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 
 2. เพื่อเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปทีี่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 

 
/3.เพื่อแสดงรายละเอียด......... 
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 3. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรมัย์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 4. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   
 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี ้
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศ 
แผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 “ข้อ 27  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 
 
 
 

/ จากขั้นตอนการจัดทําแผน........... 
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี ้
 

คณะกรรมการสนับสนุน    
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

 

  
  

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 1. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว ้
 2. ทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
 3. ทําให้มีแนวทางในการดําเนินงานของปีงบประมาณนั้นที่ชัดเจน 
 4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบ 
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 

 
************************************************** 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิน่ 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

User
Typewriter
3



 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที� 	 
บญัชีโครงการ 

  



 
 

 
 
 
 
 

 
บญัชีสรุปจํานวนโครงการพฒันาทอ้งถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด.'() 
  



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 7 5.38 2,243,000 1.63 กองช่าง

รวม 7 5.38 2,243,000 1.63
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 22 16.92 19,041,400 13.85 กองช่าง,กองช่างสุขาฯ,กองสาธารสุขฯ

   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.77 300,000 0.22 กองช่างสุขาภิบาล
รวม 23 17.69 19,341,400 14.07

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.77 20,000 0.01 กองสวัสดิการสังคม
   3.2  แผนงานสาธารณสุข 1 0.77 200,000 0.15 กองสาธารณสุขฯ
   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.77 500,000 0.36 กองช่าง

รวม 3 2.31 720,000 0.52
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
   4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 7.69 815,000 0.59 กองสวัสดิการสังคม
   4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.77 30,000 0.02 กองวิชาการและแผนงาน
   4.3  แผนงานงบกลาง 4 3.08 29,064,800 21.14 กองสวัสดิการสังคม

รวม 15 11.54 29,909,800 20.66

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

แบบ ผด.01
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

5) การพัฒนาระบบสาธารณสุข
   5.1  แผนงานสาธารณสุข 12 9.23 4,605,400 3.35 กองสาธารณสุขฯ

รวม 12 9.23 4,605,400 3.35
6) ยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   6.1  แผนงานการศึกษา 34 26.16 71,802,050 52.23 กองการศึกษา
   6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 5.38 3,190,000 2.32 กองการศึกษา

รวม 41 31.54 74,992,050 54.55
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
   7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 16.16 4,288,000 3.12 สํานักปลัดฯ,กองวิชาการฯ,กองคลัง

   7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 6.15 1,383,000 1.02 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 29 22.31 5,671,000 4.15
รวมทั้งสิ้น 130 100.00 137,482,650 100.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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บญัชีจํานวนโครงการพฒันาทอ้งถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด.#$) 
  



 
 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรท์ี� - การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื/ นฐาน 

  



v v v v แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 800,000 เขตเทศบาล กองช่าง

(งบเทศบาล)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 166)

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 350,000 เขตเทศบาล กองช่าง
พร้อมท่อระบายน้ํา และบ่อพัก ค.ส.ล. (งบเทศบาล)
ถนนสันติสุข ซอย 3 (ชุมชนชุมเห็ด)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 167)

3 102,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(งบเทศบาล)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 167)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ
        แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ําและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้าง
บ้านเลขที่ 178/17 ทิศเหนือถนนหน้า
สถานีรถไฟ (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 980.00 ตร.ม.  ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.60 ม.  บ่อพัก 21 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ํา 
148.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.   พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 295.00 ตร.ม.   ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø
 0.60 ม.   บ่อพัก 11 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ํา
 78.00 ม.  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ํา

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 88.00 ตร.ม. ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 
0.60 ม.  บ่อพัก 6 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ํา 
40.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ําและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนจิระ 
ซอย 2/2  (ชุมชนบุลําดวนใต)้

แบบ ผด.02แบบ ผด.02
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 627,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(งบเทศบาล)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 167)

5 319,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(งบเทศบาล)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 167)

รวม 5    โครงการ 2,198,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. 
(ทางเข้าบริษัทนครชัยแอร)์

 - ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย
ด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร)์ พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,484  ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

โครงการขยายผิวจราจร ซอย 1 หน้า
สถานีรถไฟ จากต้นซอยถึงสี่แยก
บ้านเลขที่ 176/26 ถึงถนนหน้าสถานี
รถไฟ

 - ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. รื้อถอนคันหินรางตื้น
ของเดิมพื้นที่ 430 ตร.ม. รื้อถอนทางเท้าพื้นที่ 
516 ตร.ม แก้ไขฝาบ่อพัก 54 บ่อ  ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     แนวทางที่ 2   ติดตั้งปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
v v v v แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงขยายเขตและติดตั้งหรือปรับปรุง  - ทําการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าตามถนน 10,000 เขตเทศบาล กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปถึง (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 168 )  - การไฟฟ้าเป็นผู้สํารวจประมาณการค่าใช้จ่าย

และดําเนินการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
เทศบาลเป็นผู้ชําระค่าไฟฟ้าตามระเบียบ

รวม 1  โครงการ 10,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่ 4  ประสานงานและสนับสนุนการปรับปรุงและขยายบริการของการประปาส่วนภูมิภาค
v v v v แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยายเขตระบบประปา  - ทําการขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึง 10,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 168 ) ในพื้นที่เขตเทศบาล (งบเทศบาล)

รวม 1  โครงการ 10,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

User
Typewriter
9
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ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางที่ 1    สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
vแผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 1. รณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 30,000 คลองละลม กองสาธารณสุขฯ
และพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัน ปีละ 4 ครั้ง เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ   เช่น  (งบเทศบาล) ตลาดสด
สําคัญต่าง ๆ  -วันลอยกระทง ตลาดไนท์ฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  175)  -วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10
  -วันสิ่งแวดล้อมโลก

 -วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี
2 โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด 2. จัดกิจกรรมรณณงค์พัฒนากําจัดวัชพืช  30,000 ชุมชนเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สิ่งแวดล้อมดี จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนทั้ง  18  ชุมชน ๆละ (งบเทศบาล) ทั้ง 18 ชุมชน
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  175) 1  ครั้งต่อปี

 

รวม 2  โครงการ 60,000

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       แนวทางที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
vแผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม  - เก็บตัวอย่างน้ําจากสถานที่กําจัดขยะมูล 80,000 ในเขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
คุณภาพน้ําจากแหล่งต่างๆ ฝอยรวมทั้งจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ (งบเทศบาล) และนอกเขต
ที่เทศบาลรับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ได้แก่ ค่า BOD เทศบาล
(ปรากฎในเทศบัญญติ หน้าที่ 182) COD DO SS ฯลฯ โดยการจ้างเหมาตรวจ

ปีละ 4 ครั้ง
2 โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน  -สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 20,000 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล

บุลําดวนใต้ปลอดขยะ โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบุลําดวนใต้ (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 176) ปลอดขยะของขุมชนบุลําดวนใต้ 

3 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ  -สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 15,000 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
พอเพียง ณ สถานที่กําจัดขยะฯ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ (งบเทศบาล)
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ เทศบาลเมือง
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 176) บุรีรัมย์

4 โครงการชุมชนชุมเห็ดปลอดขยะ  -สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมชุมชน 20,000 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 175) ชุมเห็ดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหาร (งบเทศบาล)

จัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5 โครงการอบรมและบันทึก  -สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน 10,000 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลง (งบเทศบาล)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 176)

6 โครงการจ้างเหมากําจัด  -สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา 30,000 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
ขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ กําจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 174)

รวม 6  โครงการ 175,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   แนวทางที่ 2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
vแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ํา  - ลอกท่อระบายน้ําและท่อรวบรวมน้ําเสีย 300,000 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
และระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (งบเทศบาล)
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 195)

รวม 1 โครงการ 300,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   แนวทางที่ 3 ปรับปรุงระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
vแผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล  -จ้างเหมาแรงงานดูความปลอดภัยและ 199,200 นอกเขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
ความเรียบร้อยบ่อกําจัดขยะ ความเรียบร้อยของบ่อกําจัดขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)
มูลฝอย(ยาม) ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ยาม)
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 172)

2 โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล  -เพื่อดูแลความสะอาดบริเวณโดยอาคาร 199,200 นอกเขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
ทําความสะอาดสถานที่อาคาร สํานักงานของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ (งบเทศบาล)
สํานักงาน ณ สถานที่กําจัดขยะ จ.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
มูลฝอยฯ
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 172)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 169)

3 โครงการจ้างเหมาพนักงาน  - จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานสุขาภิบาลโดย 180,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงานสุขาภิบาล ออกสํารวจและเก็บข้อมูลในการเก็บค่าธรรมเนียม (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  144) เก็บขนขยะมูลฝอย

4 โครงการจ้างเหมากวาดทําความ  - จ้างเหมารักษาความสะอาดคูเมืองโบราณ  2,032,800 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
สะอาดคลองละลม (คลองละลม)  ลูกที่ 2,3,4  และสวนรมย์บุรี (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  172)

5 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมาชุมชนทําความสะอาดและพัฒนา 1,596,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ชุมชน (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173) สิ่งแวดล้อมในชุมชน  14  ชุมชน

6 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมาทําความสะอาดตลาดซอยทนายอาน 284,400 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตลาดชัยพฤกษ์ ตลาดไนท์รมย์บุรี  ตลาดชัยพฤกษ์  (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173) และซอยด้านหลัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

User
Typewriter
13



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมารักษาความสะอาดตลาดค้าส่ง - ค้าปลีก  1,944,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตลาดไนท์บาซาร์ และตลาดไนท์บาซาร์ (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173)

8 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก 907,200 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ถนนตอนเย็น ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ช่วงตอนเย็น (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173)

9 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมารักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอยต่างๆ 6,240,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ถนนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173)

10 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมารักษาความสะอาดที่สาธารณะ 240,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173)

11 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด  - จ้างเหมารักษาความสะอาดห้องน้ําสาธารณะ 277,200 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ห้องน้ําสาธารณะ ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173)

12 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถ  - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์กวาดดูดฝุ่น 123,600 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
กวาดดูดฝุ่น (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  173)

13 โครงการจ้างเหมาพนักงาน  - จ้างเหมาพนักงานขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย 240,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  174)

รวม 13   โครงการ 14,463,600
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    แนวทางที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
vแผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแล  - จ้างเหมาแรงงานดูแลสวนสาธารณะ 4,342,800 เขตเทศบาล กองช่าง
รักษาสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนน (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 169)

รวม               1  โครงการ 4,342,800
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ยุทธศาสตรท์ี �  การพฒันาเศรษฐกิจ 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
vแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  -จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ในชุมชน ที่ว่างงานในเขตเทศบาลทั้ง 18 ชุมชน (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 186)

รวม               1  โครงการ 20,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

User
Typewriter
16



ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาเศรษฐกิจ    แนวทางที่  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
vแผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยดําเนินการ
กิจกรรม ดําเนินการ ต.

ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย
.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการถนนคนเดินเซราะกราว  - ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง 200,000 ถนนรมย์บุรี กองสาธารณสุขฯ
Walking  Street อุปกรณ์ดนตรี  ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม (งบเทศบาล) (สี่แยกถนน
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  145) หรือการแสดง  ค่าจ้างเหมา จิระ - ถนน

อาหาร เครื่องดื่ม สําหรับนักแสดง พิทักษ์)

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุมชี้แจง
ผู้ประกอบการค้า
 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

รวม               1  โครงการ 200,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  แนวทางที่ 2   พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
vแผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงบํารุงรักษา - บํารุงรักษาโบราณสถานที่ได้รับ 500,000 เขตเทศบาล กองช่าง
ศาลหลักเมือง การปรับปุงแล้ว เช่น ศาลหลักเมือง (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  171)

รวม               1  โครงการ 500,000
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ยุทธศาสตรท์ี �  การพฒันาดา้นสงัคมและสรา้งความเขม้แข็ง 

ของชมุชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

vแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน  -จัดอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ของคณะกรรมการชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 188)

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน  -จัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนในการจัดทําแผน 40,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 185) ชุมชนและรวบรวมแผนชุมชน เสนอต่อหน่วยงาน (งบเทศบาล) สังคม

ที่เกี่ยวข้อง
3 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  -จัดงานโดยเชิญผู้สูงอายุและครอบครัว 90,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 187) ของผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น ทําบุญ (งบเทศบาล) สังคม

ตักบาตร รดน้ําขอพร ร่วมกิจกรรมการละเล่นต่างๆ 
ของผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น

4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  -จัดทําหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุและดําเนินการ 100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 187) ตามหลักสูตร (งบเทศบาล) สังคม

5 โครงการกิจกรรมด้านการ  -จัดอบรมให้ความรู้แก่สตร/ีเยาวชนครอบครัว 20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 185)

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการพัฒนา 20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล สตรีตําบล อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) สังคม
อ.เมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 188)

รวม              6  โครงการ 770,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

vแผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนกองทุน  -สนับสนุนให้แก่กองทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ 10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชน ชุมชน (ออมวันละบาท) (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 202)

รวม             1  โครงการ 10,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

vแผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดเวที "สภาเมือง"  -จัดเวที "สภาเมือง"  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 30,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เข้ามามีส่วนร่วมด้านการเมืองและ (งบเทศบาล)
ประชาชนในด้านการเมืองและ การบริหารงานของเทศบาล
การบริหารงานของเทศบาล
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 103)

รวม 1   โครงการ 30,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
vแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา  -ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

การดําเนินกิจการหอพักแบบ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่น (งบเทศบาล) สังคม
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการหอพักให้เป็นไป
เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์เยาวชน ตามกฏหมายและมีส่วนรวมในการคุ้มครองพิทักษ์
(ปรากฏในเทศบัญญัติหน้าที่ 188) เยาวชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบ

กิจการหอพักเอกชนผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา สถานศึกษาฯลฯ

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบ  -ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 5,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
สาธารณภัยผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส จํานวน 18 ชุมชน (งบเทศบาล) สังคม
ในเขตเมือง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 187)

รวม             2  โครงการ 25,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 2   เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
vแผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  -ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ 138,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ในชุมชน จํานวน 23 ราย ๆละ500บาทต่อเดือน (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 200)

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  -ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพความพิการ 6,106,400 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ในชุมชน ในชุมชน จํานวน 560รายๆละ800บาทต่อเดือน (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 200)

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  -ให้เงินสงเคราะห์เป็นเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 22,810,400 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในชุมชน ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 2,649 ราย (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 200)

รวม           3  โครงการ 29,054,800
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน
vแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่าง  -ดําเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างในชุมชน 10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ประจําชุมชน และจัดกิจกรรมเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่าง (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 186) ประจําชุมชน ชุมชนละ 1คน รวมทั้งหมด 18 คน

2 โครงการเชิดชูพ่อคุณธรรมตัวอย่าง  -ดําเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างในชุมชน 10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ประจําชุมชน และจัดกิจกรรมเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่าง (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 186) ประจําชุมชน ชุมชนละ 1คน รวมทั้งหมด 18 คน

รวม          2  โครงการ 20,000
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ยุทธศาสตรท์ี � การพฒันาระบบสาธารณสุข 

  



ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข    แนวทางที่   2  ส่งเสริมและให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมนวดแผนไทย  - จัดอบรมผู้สนใจนวดแผนไทย 150  ชั่วโมง 100,000 เขตเทศบาล ศูนย์แพทย์ฯ

และนวดเท้าเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้า  60  ชั่วโมง (งบเทศบาล) สาขา 2
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  153) (ศูนย์บริการ

สาธารณสุขฯ)

รวม          1  โครงการ 100,000
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ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข    แนวทางที่  4  ส่งเสริมระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาระบบบริการ  - อบรม  อสม.ใหม่  1  ครั้ง 500,000 18 ชุมชน ศูนย์แพทย์ฯ

สาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา  - อบรมฟื้นฟูและศึกษาดูงานของ  อสม. (งบเทศบาล) สาขา 2
สุขภาพภาคประชาชน  จํานวน 1  ครั้ง (ศูนย์บริการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  153)  - การจัดกิจกรรมวัน  อสม.  แห่งชาติ สาธารณสุขฯ)

 - การคัดเลือก อสม.ดีเด่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รวม          1  โครงการ 500,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข    แนวทางที่ 6   ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อ
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน  - จัดอบรมให้ความรู้และตระหนักถึง 60,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  รณรงค์และการ (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  146) ให้บริการป้องกันโรคพิษสนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เป็นต้น

รวม          1  โครงการ 60,000
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ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข    แนวทางที่  8  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์พัฒนายกระดับ 1. จัดทําผ้ากันเปื้อนเพื่อรณรงค์อาหารปลอดภัยไร้โฟม 60,000 ร้านอาหาร กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐานอาหารปลอดภัย 2. งานมหกรรมอาหาร (งบเทศบาล) แผงลอย

(Food  Safety) 3. ตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย ในโรงเรียน

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  147) 4. ตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารแผงลอยอาหารใน เขตเทศบาล

โรงเรียน เมืองบุรีรัมย์

5. ตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารแผงลอยอาหารหน้า
โรงเรียน
6. ตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารแผงลอยอาหาร
ถนนคนเดินเซราะกราว
7. ตรวจแนะนําเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลแผงลอย
ตลาดไนท์บาซาร์  ตลาดค้าปลีก  และตลาดไนท์รมย์บุรี
8. จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารแผงลอยในตลาดไนท์บาซาร์
ตลาดค้าปลีก  และตลาดไนท์รมย์บุรี
9. สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารในตลาด
สดทั้ง  3  แห่ง  ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

2 โครงการพัฒนายกระดับสถาน  - ตรวจแนะนําสถานประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตราย 35,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ประกอบการตาม พ.ร.บ. ต่อสุขภาพ  (งบเทศบาล)
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน  - จัดอบรมผู้ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  146) เช่น ร้านแต่งผม-เสริมสวย เป็นต้น
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด  - ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2,000,000 ตลาดสด กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เช่น ซ่อมแซมหลังคา ซ่อมแซมแท่น ปรับพื้นทางเดิน (งบเทศบาล) เทศบาลเมือง

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  150) ทาสี  และอื่น ๆ  ตามประมาณการของเทศบาลเมือง บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

4 โครงการจ้างเหมายามตลาดสด/  - จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในตลาดสด 350,400 ตลาดสด กองสาธารณสุขฯ
ตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดไนท์บาซาร์  (งบเทศบาล) ตลาดไนท์ฯ  
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  174)

รวม          4     โครงการ 2,350,400
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ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข    แนวทางที่  9  ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงฆ่าสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดทําบ่อแก๊สชีวภาพจาก  - จัดทําบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  ขนาด 5 x 10 100,000 โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขฯ

มูลสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง เมตร ลึก 2 เมตร  จํานวน  1  บ่อ  และติดตั้งระบบ (งบเทศบาล) เทศบาลเมือง

บุรีรัมย์ การนําแก๊สไปใช้ในโรงฆ่าสัตว์  ตามประมาณการของ บุรีรัมย์

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  150) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รวม       1  โครงการ 100,000
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ยุทธศาสตรท์ี � การพฒันาการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิน 
  



ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     แนวทางที่ 1 พัฒนาการบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
vแผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาแหล่ง 300,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทาง เรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
การศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทาง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 132) การศึกษา

2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ -จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ 50,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
กรรมการประสานงานวิชาการการจัดการ ประสานงานวิชาการการศึกษา (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ศึกษาท้องถิ่นสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ท้องถิ่น 
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 131-132)

3 โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ -จัดอบรม/สัมมนาครูและบุคลากร 100,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ทางการศึกษา (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 126)

4 โครงการจัดพิธิมอบประกาศนียบัตรแก่  -จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นัก 50,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
และการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด การศึกษขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 124)

5 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการ  -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 50,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของคณะกรรม คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกอง การศึกษาของกองการศึกษา
การศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 132)
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติ จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการ 100,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
งานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชู ปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 125)

7 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา -ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ 21,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อบรมซึ่งมีค่าลงทะเบียนและค่าใช้ (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 126) จ่ายอื่นๆ

8 โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อย -พนักงานครูและบุคลกรทางการ 6,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
โอกาส ศึกษาเข้ารับการอบรมซึ่งมีค่าลง (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 (ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 126) ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9 โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมา -จ้างเหมาแรงงานหรือบุคคล 800,000 ร.ร.เทศบาล 2 , กองการศึกษา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในสถาน (งบเทศบาล) ร.ร.เทศบาล 3 และ
สังกัดเทศบาล ศึกษาสังกัดเทศบาล จํานวน 4ราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 123)

10 โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข -ส่งครูแกนนํายาเสพติดโรงเรียน 12,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่กองการ (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 126) ศึกษา 1 คน เข้าร่วมโครงการ

เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด

รวม       10  โครงการ 1,339,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
vแผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทาง -เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 300,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

วิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
หรือเป็นเจ้าภาพ ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 127) เหนือ

2 โครงการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ -เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะ 300,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น วิชาการในงานมหกรรมการจัดการ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ระดับประเทศ การศึกษาระดับประเทศ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 127)

3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิง 50,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 125)

4 โครงการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน 100,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การสอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 125)

5 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ -ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม 150,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาในสังกัด อปท. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 123)

6 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน -ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวน 300,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญา การเรียนการสอนการบริหารตาม (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ศูนย์การเรียนรู"้
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 127)
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ -จัดอบรมและทัศนศึกษาให้กับเด็ก 200,000 มณฑลทหารบกที่ 26 กองการศึกษา
เยาวชนนอกสถานศึกษา และเยาวชนนอกสถานศึกษา (งบอุดหนุน) จังหวัดบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 131)

8 โครงการส่งเสริม อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนา -ส่งเสริม อปท. ให้มีการจัดทําแผน 50,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
การศึกษาดีเด่น พัฒนาการศึกษาดีเด่น (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 128)

9 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 5,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
สภานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 131)

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในศูนย์พัฒนา -จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 15,000 ศพด.เมืองบุรีรัมย์ ศพด.เมืองบุรีรัมย์
เด็กเล็กฯ ในตอนเช้า และมีการตรวจสุขภาพ (งบกองทุนฯ)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 128) ร่างกายประจําวัน มีการนําอุปกรณ์

เครื่องเล่นมาให้เด็กๆ ได้ออกกําลังกาย 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

11 โครงการรักการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ -จัดกิจการให้เด็กได้ฝึกอ่านหนังสือ 5,000 ศพด.เมืองบุรีรัมย์ ศพด.เมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 127) นิทานจากรูปภาพและสัญลักษณ์ได้ (งบเทศบาล)

12 โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา -จัดทํารายงานประเมินภายในตนเอง 10,000 ศพด.เมืองบุรีรัมย์ ศพด.เมืองบุรีรัมย์
เด็กเล็กฯ (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 125)

13 โครงการสวนผักคอนโดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ -จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการ 3,000 ศพด.เมืองบุรีรัมย์ ศพด.เมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 131) ปลูกผักคอนโด  โดยผักที่นํามาปลูก (งบเทศบาล)

 เช่น ผักชี  ต้นหอม  ผักบุ้ง ฯลฯ

รวม       13  โครงการ 288,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     แนวทางที่ 4 สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
vแผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร -สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48,885,570
สถานศึกษา สถานศึกษา โดยดําเนินการดังนี้ (งบอุดหนุน)

1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 13,567,700 ร.ร.ในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2.โครงการปรับปรุงหลักสูตร 60,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
สถานศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129)

3.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 50,400 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ความเร็วสูง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129)

4.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 2,250,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129)

5.โครงการพัฒนาพนักงานครูของ 558,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท.
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
6.โครงการรณรงค์การป้องกัน 357,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129)

7.โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 300,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 129) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
8.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ 150,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
โรงเรียน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 150,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า129) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.โครงการส่งเสริมสถานศึกษา 200,000 ร.ร.ในสังกัดทั้ง 3 กองการศึกษา
สถานศึกษา (ต่อ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดทําแผน โรงเรียน และศูนย์

พัฒนาการศึกษาดีเด่น พัฒนาเด็กเล็กฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 130)

11.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด 6,743,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
การศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
นักเรียนยากจน
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 130)

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 24,184,100 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามลักษณะงานดังนี้
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที1่41-142)

 -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 13,033,000
 -ค่าหนังสือเรียน 3,844,440
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,989,960
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,035,450
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,281,250
13.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 315,370 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามลักษณะงาน (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ดังนี้  (ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 130)

 -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 226,100
 -ค่าหนังสือเรียน 15,800
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน 15,800
 -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 23,700
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 33,970
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุน -สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ 8,916,000 -ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์ กองการศึกษา
อาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาสังกัด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรง (งบอุดหนุน) -ร.ร.เขตการทาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา เรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 สงเคราะห์ 5 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ไตรคามสิทธิศิลป)์  (ไตรคามสิทธิศิลป์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 134)

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) -สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ 10,713,480 -โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 133) โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ,ศูนย์ (งบอุดหนุน) ทั้ง 3 โรงเรียน

พัฒนาเด็กเล็กฯ ,โรงเรียนอนุบาล -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
บุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการทาง -ร.ร.อนุบาลบุรีรัมย์
สงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป)์ -ร.ร.เขตการทาง

สงเคราะห์ 5 (ไตร
คามสิทธิศิลป์

รวม       3  โครงการ 68,515,050
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
vแผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน -ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 450,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบของสถาน (งบอุดหนุน) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 139) ศึกษาในสังกัด

2 โครงการปรับพื้นผิวสนามฟุตบอล -ปรับพื้นผิวสนามฟุตบอลสําหรับ 200,000 โรงเรียนเทศบาล 3 กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 139)

รวม       2    โครงการ 650,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
vแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณีทําบุญตักบาตร 1.จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตร 50,000 สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา

วันขึ้นปีใหม่ (ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 189) วันขึ้นปีใหม่ ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  1.จัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ 700,000 ศาลเจ้าแม่บัวลอย กองการศึกษา

(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 190) 1 ครั้ง มีกิจกรรมดังนี้ (งบเทศบาล) บริเวณคลองละลม
 -พิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่บัวลอย   ลานวัฒนธรรม
 -การประกวดกระทงใหญ่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 -การประกวดขบวนแห่
 -การประกวดนางนพมาศ

3 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา -จัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา เช่นจัด 20,000 วัดกลาง (พระอาราม กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 190) นิทรรศการ การปฏิบัติธรรม เวียนเทียน (งบเทศบาล) หลวง) จังหวัดบุรีรัมย์

และประกวดวาดภาพ
4 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ 1.จัดงานประเพณีสงกรานต์และ 600,000 วัดกลาง(พระอาราม กองการศึกษา

สมโภชศาลพระหลักเมือง สมโภชศาลพระหลักเมือง ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) หลวง) และศาลพระ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 190) มีกิจกรรมดังนี้  -ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ หลักเมืองบุรีรัมย์

 -ขบวนแห่สงกรานต์ 
 -ขบวนแห่ผ้าป่าชุมชน
 -รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร
 -พิธีบวงสรวงศาลพระหลักเมือง

5 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1.จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 800,000 บริเวณหน้า สนง. กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 190) ปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมดังนี้ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 -การประกวดเทียนพรรษา 
 -การประกวดขบวนแห่

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ -สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน 20,000 อุทยานประวัติศาสตร์ กองการศึกษา
การจัดการงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งให้กับส่วน (งบเทศบาล) พนมรุ้ง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 191) ราชการที่เป็นเจ้าภาพ อ.เฉลิมพระเกียรติ

รวม   6  โครงการ 2,190,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น       แนวทางที่ 8 ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเยาวชน
vแผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์ -จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย 20,000 โดมรมย์บุรี กองการศึกษา

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล    (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 124)

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 800,000 อบจ.นครราชสีมา กองการศึกษา
กีฬานักเรียน อปท. นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งบเทศบาล) เทศบาลนครระยอง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 124) และระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

3 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ -จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน 15,000 โดมรมย์บุรี กองการศึกษา
เยาวชน ในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 124)

4 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ -จัดอบรมกลุ่มเยาวชนในแต่ละชุมชน 20,000 ห้องประชุมสภา กองการศึกษา
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 124) ให้มีกิจกรรมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็ก -จัดอบรมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน 20,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
และเยาวชนในท้องถิ่น ประเภทต่างๆ ในท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 128)

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนสังกัด -จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับโรงเรียน 50,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
เทศบาล ในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก (งบเทศบาล) เทศบาล และศูนย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 140) เล็กฯ พัฒนาเด็กเล็กฯ

รวม       6  โครงการ 910,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางที่ 8 ส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเยาวชน
vแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้  -จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรี 1,000,000 ลานอเนกประสงค์ กองการศึกษา

คีตราชัน"ประกวดวงดนตรีคอมโบ คอมโบพร้อมหางเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง (งบเทศบาล) Buriram Castle
พร้อมหางเครื่อง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้าที่ 189)

รวม       1  โครงการ 1,000,000
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ยุทธศาสตรท์ี �  การพฒันาการเมือง การบริหารและ 

การบริการประชาชน 
 
 

 
 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล  -จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสวันเทศบาล 40,000 เขตเทศบาล งานบริหารทั่วไป
และร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 82) และวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม

ของทุกปี เช่น  จัดกิจกรรมทางศาสนา 
กีฬา/นันทนาการ หรือร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

2 โครงการจัดการเลือกตั้งนายก  -จัดการเลือกตั้งเลือกตั้งนายก สมาชิก 1,500,000 เขตเทศบาล งานบริหารทั่วไป
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล กรณีครบวาระ เช่นค่าตอบแทน (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(กรณีครบวาระ) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 82) ค่าทําการนอกเวลา ฯลฯ ในการจัดการเลือกตั้ง

ตามระเบียบ กฏหมายกําหนด
3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  -จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 30,000 เขตเทศบาล งานบริหารทั่วไป

การปกครองท้องถิ่นและ และการปกครองท้องถิ่นการมีส่วนร่วม (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ของประชาชน การป้องปันการทุจริต
ระดับต่าง ๆ เช่นจัดเวทีเสวนาจัดทําเอกสารเผยแพร่
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 84) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 -จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง
ประชาธิปไตย ปลูกจิตสํานึกรักชาติ
 -ประสานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
 ระดับต่าง ๆ ของ กกต.จังหวัด

รวม 3  โครงการ 1,570,000

 ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน     แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
 vแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ  -จัดฝึกอบรมพนักงาน/พนักงานจ้าง 600,000 เขตเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
บุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 83)  -ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ  -จัดอบรมหรือกิจกรรมเสริมสร้าง 10,000 เขตเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
จริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 84) และลูกจ้าง 1-2 ครั้ง

3 โครงการคัดเลือกและประกาศ  -คัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน 10,000 เขตเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
เกียรติคุณพนักงานและลูกจ้าง จ้างดีเด่นของเทศบาลและมอบ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ 1 ครั้ง
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 81)

4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย  -จัดฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยและ/หรือการ 15,000 เขตเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
และป้องกันการทุจริตและ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
ประพฤติมิชอบ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 83) เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

5 โครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วน  -จัดประชุมหัวหน้าส่วนการงานของ 6,000 เขตเทศบาล งานบริหารทั่วไป
การงานของเทศบาล เทศบาลเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/ปี (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 82)

 ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน      แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือ  -จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 1,760,400 เขตเทศบาล งานธุรการ
จ้างเหมาบริการของสํานักปลัด ในกิจการงานใช้ในส่วนการงานสํานักปลัดเทศบาล (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาล  1)จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 80) สํานักงาน งบประมาณ 876,000 บาท

2)จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานยาม
รักษาความปลอดภัย 
งบประมาณ 175,200 บาท
3)จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการ
งานทะเบียนราษฎร์ งบประมาณ 115,200 บาท 

4)จ้างเหมาบริการทําความสะอาดห้องน้ํา
ห้องส้วมงานสถานี บขส. 
งบประมาณ 486,000 บาท
5)จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
ท่องเที่ยว งบประมาณ 108,000 บาท

7 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้  -ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา 10,000 สํานักงาน กองวิชาการฯ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมา (งบเทศบาล) เทศบาลเมือง
ประยุกต์และอินเตอร์เน็ต ปีละ 1-2 ครั้ง บุรีรัมย/์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 93) สถาบันการ
 การศึกษา

8 โครงการจ้างเหมาแรงงาน  -จ้างเหมาแรงงานควบคุมดูแลบริการ 111,600 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
ควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียง ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (งบเทศบาล)
งานประชาสัมพันธ์ ภายในสํานักงาน และสถานที่ภายนอก
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 92)  -มีพนักงานบํารุง เก็บรักษาอุปกรณ์

ระบบเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้ปกติ

รวม 8  โครงการ 2,523,000
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส  -จัดกิจกรรม 5 ส  พัฒนาความสะอาด 5,000 เขตเทศบาล  งานธุรการ 
สํานักงานเทศบาล และปรับปรุงห้องทํางานและปรับปรุง (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 82) สภาพแวดล้อมของสํานักงานเทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง

รวม 1  โครงการ 5,000

ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน    แนวทางที่ 5    ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
 vแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดตามผลและ  -จัดประชุมชี้แจงเพื่อการติดตามผลและ 5,000 เขตเทศบาล งานตรวจสอบภายใน
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ (งบเทศบาล)
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 83) เทศบาล  เช่น  จัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ
เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ลดความเสี่ยงต่อการทุจริต

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -จัดงบประมาณอุดหนุนให้สํานักงาน 30,000 เขตเทศบาล งานธุรการ
สําหรับช่วยเหลือประชาชนให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตาม (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
บุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 90)

3 โครงการประเมินความพึงพอใจ  -จ้างสถาบัน หน่วยงาน องค์กรภายนอก 30,000 เขตเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
ต่อผลการปฏิบัติงานบริการ ร่วมประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
ประชาชนของเทศบาลประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้า 90)

4 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ - ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ 10,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (งบเทศบาล)
ของราชการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 94) - เผยแพร่สื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสาร

ที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน    แนวทางที่ 6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
 vแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง  -จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 40,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนได้แก่ (งบเทศบาล)

ของประชาชนในการวางแผน 1.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนัก
พัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมและสร้าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 93) ความเข้าใจ ในด้านกระบวนการและขั้นตอน

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
3.จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ปัญหา/ความต้องการจาก
ประชาชนและหน่วยงานภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามากําหนดแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

6 โครงการเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์  -จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 5,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ (งบเทศบาล)

วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรักษาผลประโยชน์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 93) สาธารณะเพื่อการต่อต้านทุจริต 

ปีละ 1 ครั้งๆละ 100 คน
7 โครงการเสริมสร้าง ความรู้  -จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ 10,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ความเข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่พนักงาน เทศบาลและ (งบเทศบาล)

ทับซ้อน ให้กับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง
และพนักงานจ้าง เทศบาล
เมืองบุรีรัมย์

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 94)
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการอบรมเสริมสร้าง  -จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 10,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (งบเทศบาล)
กฎหมายและระเบียบ ปีละ 1 ครั้งๆละ 100 คน
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 94)

รวม 8  โครงการ 140,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางที่ 7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
vแผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการออกสํารวจผู้ที่อยู่ใน  - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 50,000 เขตเทศบาล กองคลัง
ข่ายเสียภาษีแต่ยังไม่ได้ยื่น และปริมาณในการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น (งบเทศบาล)
แบบแสดงรายการภาษี
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 101)

รวม 1  โครงการ 50,000
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vแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน  -เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ 20,000 เขตเทศบาล งานป้องกันฯ
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน เสริมทักษะในการปฏิบัติงานด้าน (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดับเพลิง เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่า
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 112) ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ของเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงาน ฯลฯ
ในการปฏิบัติงานปกติตลอดจน
งานอื่นที่ควรมีความรู้เพิ่มเติม  1 ครั้ง/ปี

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน  -เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน 5,000 เขตเทศบาล งานป้องกันฯ
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของ (งบเทศบาล) สํานักปลัด
ของสมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่า
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 111) ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ 1ครั้ง/ปี

3 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  -จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของโรงเรียน 10,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน 
ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
สาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน 1 ครั้ง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 112)

4 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม  -รณรงค/์อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 10,000 เขตเทศบาล งานป้องกัน 
ความรู้ด้านการป้องกันและ ทางถนนในช่วงเทศกาล (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัย
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 111)

ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน    แนวทางที่ 8   เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาขน 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  -จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ 30,000 เขตเทศบาล งานป้องกันฯ
ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขต (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีละ 1 ครั้ง
ในเขตเทศบาล
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 112)

6 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ  -จัดฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ 10,000 เขตเทศบาล งานป้องกันฯ 
การป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
สาธารณภัย โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 1-2 ครั้ง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 111) ต่อปี

7 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก  -จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 408,000 เขตเทศบาล งานป้องกันฯ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันฯ ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการงานป้องกันและ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้า 110) บรรเทาสาธารณภัยฯลฯ จํานวน 4 คน

8 โครงการจ้างเหมาจัดความเป็น  -จ้างเหมาจัดการจราจรและจัดระเบียบการ 900,000 เขตเทศบาล งานเทศกิจ
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง/ จอดยานยนต์ตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดค้าส่ง (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
การจัดการจราจรและการดูแล  -ค้าปลีก ฯลฯ  จํานวน 7 คน
รักษาความเป็นปลอดภัยในชีวิต  -จ้างเหมาจัดการจราจรและจัดระเบียบการ
และทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมือง   จอดยานยนต์ตลาดสดเทศบาล ฯลฯ
บุรีรัมย์  จํานวน   12  คน
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 106)

รวม 8  โครงการ 1,383,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ 
เงินบาํรุงศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรมัย ์

(แบบ ผด.,-) 

  



ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข   แนวทางที่  1  ปรับปรุงและขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาล 
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุที่จําเป็น  500,000 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 

การแพทย์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่จําเป็นไว้ใช้ในการให้บริการ (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
 ผู้ป่วย เช่นยา Forcep/กรรไกร/เครื่องขูดหินปูน   (ศูนยบริการ

ซองซิล สําหรับนึ่งเครื่องมือลูกประคบ  วัสดุ   สาธารณสุขฯ)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ

2 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  - จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อ 100,000 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 
การปฏิบัติงานไว้สําหรับให้บริการแก่ประชาชน/ (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
ผู้มารับบริการ (ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ)
3 โครงการพัฒนาหน่วยบริการ  - จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริม 600,000 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 

ปฐมภูมิสู่มาตรฐานการบริการ สุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสภาพ (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
มาตรฐานการให้บริการของสํานักงานหลักประกัน (ศูนยบริการ
สุขภาพแห่งชาติ  ทั้งในและนอกเวลาราชการ
โดยมีประชาชนมารับบริการปีละ  15,000  ราย
 - จัดให้มีเจ้าเหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาให้ได้
ตามมาตรฐาน
 - จัดจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ  
ปฐมภูมิ  เช่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชการ
สาธารณสุข
 - จัดให้มีการเยี่ยมบ้านเชิงรุกในชุมชน

รวม 3  โครงการ 1,200,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
งบเงินบํารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบ ผด. 02
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ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาระบบสาธารณสุข   แนวทางที่  3  ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและสถานบริการ
 � � � �vแผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - อบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 200,000 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ของบุคลากรด้านสาธารณสุข (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
บุคลากรด้านสาธาณสุข (ศูนยบริการ

สาธารณสุขฯ)

รวม 1  โครงการ 200,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บญัชีจํานวนครุภณัฑส์าํหรบัที�ไม่ไดด้ําเนนิการ 

ตามโครงการพฒันาทอ้งถิ�น 
(แบบ ผด.*+/-) 

  



1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 120,600 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 88) ชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 30,000  บีทียู (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จํานวน 3 เครื่อง

2 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด 338,400 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 88) แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,200 บีทียู (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

ห้องประชุมชั้น 4  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จํานวน 8 เครื่อง

3 เครื่องแฟ็กซ์  -เครื่องแฟ็กซ์เลเซอร์แบบช้กระดาษ A4 12,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 89) จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

4 ชั้นวางเอกสารเหล็ก  -ชั้นวางเอกสารเหล็กแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง 30,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 89) จํานวน 6  ตัว (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
5 เครื่องปรับอากาศ  -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 17,000 กองวิชาการ กองวิชาการฯ

ชนิดติดผนัง 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล) และแผนงาน

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 97) คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์

สํานักงบประมาณ

6 ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงเตี้ย  -ตู้บานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย ขนาด 4 ฟุต 12,000 กองวิชาการ กองวิชาการฯ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 97) พร้อมกุญแจ เปิด-ปิด เพื่อความปลอดภัย (งบเทศบาล) และแผนงาน

ในทรัพย์สิน จํานวน 3 หลัง

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563

แบบ ผด.02/1
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง  -ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 4 ฟุต 15,800 กองวิชาการ กองวิชาการฯ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 97) พร้อมกุญแจเปิด-ปิด เพื่อความปลอดภัย (งบเทศบาล) และแผนงาน

ในทรัพย์สิน จํานวน 2 หลัง

8 เครื่องปรับอากาศ  -แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ 42,300 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง ฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้า 103) 32,000  บีทียู  

9 ตู้บานเลื่อนแบบกระจก  -มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 8,000 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 2 หลัง 2 ชั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้า 103) ความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.

ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.

10 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -เป็นตู้เหล็กมีมือจับชนิดบิด  มีแผ่น 22,000 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 4 หลัง ชั้นปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้า 104) ความสูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.

ความยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม.

ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.

11 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  -ขนาด 1.2x66x75 ซม. มีลิ้นชัก 16,800 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 2 ชุด เก็บเอกสารและกุญแจเปิด-ปิด (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้า 104) พร้อมกระจกและเก้าอี้แบบมีล้อ

เลื่อน 5 แฉก

12 โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  -ขนาด 1.5x76x75 ซม. มีลิ้นชัก 11,900 กองคลัง กองคลัง

จํานวน 1 ชุด เก็บเอกสารและกุญแจเปิด-ปิด (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้า 104) พร้อมกระจก และเก้าอี้แบบมี

ล้อเลี่อน 5 แฉก

รวม 12  รายการ 646,800

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชั้นวางเอกสารเหล็ก  -ชั้นวางเอกสารเหล็กแบบ 4 ชั้น 40ช่อง 10,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานป้องกันฯ 

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 116) จํานวน 2  ตัว (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

รวม   1 รายการ 10,000

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เลื่อนบานกระจก ขนาด 4 ฟุต  -มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ไม่น้อย 10,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 162) กว่า 2 ชั้น พร้อมกุญแจสําหรับ (งบเทศบาล)

เปิด-ปิด  จํานวน 2 หลัง

2 ถังน้ําแบบไฟเบอร์ ขนาดความจุ  -ถังเก็บน้ําแบบไฟเบอร์ ขนาด 8,300 สถานที่กําจัดขยะฯ กองช่างสุขาภิบาล

ความจุ 2,000 ลิตร ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 179)

รวม  2 รายการ 18,300
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    1.4 แผนงานสังคมสงเคราห์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะพับหน้าขาว  -โต๊ะพับหน้าขาว จํานวน 10 ตัว 20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 158) ขนาดยาว 1.50 ม.กว้าง 0.75 ม. (บาท) ชุมชน สังคม

รวม   1 รายการ 20,000
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  1.5  แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เก็บเอกสาร - ตู้เหล็กแบบมือจับฝัง 2 บาน 17,700 โรงเรียนเทศบาล 3 กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 134) ขนาดกว้าง 91.5 ลึก 45.7 สูง 183 (งบเทศบาล)

ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น ภายในมี

แผ่นชั้นปรับระดับ 3 แผ่น จํานวน 4 หลัง
2 ตู้เหล็กประตู 2 บาน - ตู้เหล็กแบบประตู 2 บาน มีมือจับ 88,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 134) ชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3  ชั้น (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 2

จํานวน 16 หลัง ดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 3

ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 8 หลัง

ร.ร.เทศบาล 2 จํานวน 4 หลัง

ร.ร.เทศบาล 3 จํานวน 4 หลัง

3 โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ - จัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ 24,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 135) จํานวน 20 ชุด ดังนี้ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 2

ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 10 หลัง

ร.ร.เทศบาล 2 จํานวน 10 หลัง

4 ถังน้ําแบบสแตนเลส - จัดซื้อถังน้ําสแตนเลส ขนาดความ 8,700 โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 135) จุ 1,000 ลิตร สําหรับ ร.ร.ท.2 (งบเทศบาล)
5 พัดลมโคจรขนาดใบพัด 14 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 50,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 135)  14 นิ้ว  จํานวน 50 ตัว ดังนี้ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 2

ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 40 ตัว

ร.ร.เทศบาล 2 จํานวน 10 ตัว

6 พัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด 52,920 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

ติดผนัง แบบติดผนังขนาด 26 นิ้ว จํานวน (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 135) 12 ตัว สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 1
รวม  6 รายการ 241,320
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2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 34,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 89) ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 17,800 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ
LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบ  Network แบบที่ 1 สีขาวดํา (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
แบบที่ 1 จํานวน  2 เครื่อง รายละเอียด
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที ่90) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น

ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  -เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 90) จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียด (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4 เครื่องคอมพิวเตอร์  -เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ 17,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 97) งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล) ของราชการ 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ทม.บุรีรัมย์
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เครื่องสํารองไฟฟ้า  -เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการฯ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 98) จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล) ของราชการ 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ ทม.บุรีรัมย์
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  -รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ 110,000 กองคลัง กองคลัง
ประมวลผล แบบที่ 1  คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบเทศบาล)
จํานวน 5 เครื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 104)

7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  -รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ 44,500 กองคลัง กองคลัง
ขาวดํา  ชนิด Network คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบเทศบาล)
จํานวน 5 เครื่อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 104)

รวม 7  รายการ 228,300
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     2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง   -จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบ 10,000,000 เขตเทศบาล งานเทศกิจ 
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 108) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพื้นที่ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

เสี่ยงอาชญากรรมติดตั้งภายนอกอาคาร
ตามจุดทางแยกถนนสายหลักในเขต
เทศบาล ฯลฯ จํานวน 95 ตัว

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี 10,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานเทศกิจ 
LED สี ชนิด Network  ชนิด  Network แบบที่ 1 (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
แบบที่ 1 จํานวน  1 เครื่อง รายละเอียด
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 109) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 17,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานป้องกันฯ 
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 116) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 8,900 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานป้องกันฯ 
LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบ  Network แบบที่ 1 สีขาวดํา (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
แบบที่ 1 จํานวน  2 เครื่อง รายละเอียด
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 116) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  -เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานป้องกันฯ 
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 90) จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียด (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวม 5 รายการ 10,040,900
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2.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 22,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล
งานประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 162) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล
งานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 181) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 4,300 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 163) ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวม 3  รายการ 48,300
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2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 4,300 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 199) ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้สํานักงาน

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน  -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 30,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่าง
ประมวลผลแบบที่  2 ประมวลผลแบบที่ 2  สําหรับงานเขียนแบบ (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 199) จํานวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้สํานักงาน

3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1  kVA  -เครื่องสํารองไฟขนาด 1 KVA 6,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 199) จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้สํานักงาน

รวม 3  รายการ 40,300
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2.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล   22,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ประมวลผล  แบบที่  1   แบบที่  1  จํานวน  1  เครื่อง (งบเทศบาล)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  150) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เครื่องพิมพ์  Multifunction  - เครื่องพิมพ์ Multifunction  หรือ LED สี 15,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
เลเซอร์ จํานวน 1  เครื่อง รายละเอียดตาม (งบเทศบาล)

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  150) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ 

เศรษฐกิจและสังคม
3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1  kVA  - เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 6,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  150) จํานวน 1  เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ (งบเทศบาล)

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม

รวม 3 รายการ 43,000
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 2.6 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ 22,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

ประมวลผล แบบที่ 1 งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 121) 1 เครื่อง ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี 20,000 กองการศึกษาและ กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ ชนิด network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) (งบเทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
121และ139) จํานวน 2 เครื่อง

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3 เครื่องสํารองไฟขนาด 800 Va - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2,500 กองการศึกษา กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 121) 800 Va จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวม 3 รายการ 44,500
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2.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  -คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล   60,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล

ประมวลผล  แบบที่  2  แบบที่  2  จํานวน  2  เครื่อง (งบสถานธนานุบาลฯ) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 246) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix  -เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix 22,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
Printer แบบแคร่สั้น Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 1 เครื่อง (งบสถานธนานุบาลฯ) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 246) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3 เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์  -เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ 9,000 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
หรือ LED ขาวดํา หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 247) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  -อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 1,400 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 247) จํานวน 2 ตัว (งบสถานธนานุบาลฯ) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  -เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
800 VA จํานวน  3 ชุด (งบสถานธนานุบาลฯ) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
(ปรากฎในเทศบัญญัติ หน้าที่ 247) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวม 5  รายการ 99,900
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3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องเสียงพร้อมเครื่องบันทึกเทป  -อุปกรณ์เครื่องเสียง/เครื่องบันทึกข้อมูล 200,000  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานธุรการ

ครบชุด และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องฯลฯ ปชส.ครบชุด (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 89) พร้อมติดตั้งประกอบด้วยเครื่องควบคุม

เครื่องเสียงบันทึกข้อมูลเครื่อง
ขยายสัญญาณเสียงชุดลําโพงแบบเสียง
รอบทิศทางพร้อมไมโครโฟน ฯลฯ 
ใช้กับห้องประชุมชั้น 4 จํานวน 1 ชุด

รวม 1 รายการ 200,000
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  3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ - จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติเป็น 20,800 โรงเรียนเทศบาล 3 กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 137) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด - จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 13,100 โรงเรียนเทศบาล 3 กองการศึกษา

ทแยงมุม 120  นิ้ว ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 137) จํานวน 1 จอ

3 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด - จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ 43,600 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา

ขนาดทแยงมุม 150 นิ้ว ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว (งบเทศบาล)

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 138) จํานวน 2 จอ

4 กล้องถ่ายรูป  -จัดซื้อกล่องถ่ายรูป DSLRS 51,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 121) PRODUCT HIGHLIGHTS (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง
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4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชุดอลูมิไนซ์ ชุดอลูมิไนซ์จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย 120,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งานป้องกันฯ 
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 116) เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ (งบเทศบาล) สํานักปลัดเทศบาล

(จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ เพื่อให้
บริการประชาชน

รวม 1 รายการ 120,000
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5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องสกัดคอนกรีต  -เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 22,500 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 198) ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องฉีดน้ํา  -เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเครื่อง 18,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 198) เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า (งบเทศบาล)

แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องเจียร์ตัดแบบมือถือ  -เครื่องเจียร์แบบตัดมือถือขนาด 2,500 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 198) 4 นิ้ว กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 670 (งบเทศบาล)

วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง

4 สว่านโรตารี่  -สว่านโรตารี่ 3 ระบบ กําลังไฟ 8,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 199) ฟ้าไม่น้อยกว่า 780 วัตต์ (งบเทศบาล)

จํานวน 1 เครื่อง

5 รอก  -รอก ขนาด 3 ตัน 6,000 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 199) จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)

รวม 5  รายการ 57,000
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5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องตบดิน 21,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 166) (งบเทศบาล)
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 - เครื่องตบดิน แบบเครื่องเบนซิน 
น้ําหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80
 กก. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 
ครั้งต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
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6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องเสียงและไมโครโฟน  -เครื่องเสียงและไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด 50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 158) ประกอบด้วยเพาเวอร์มิกซ,์ตู้ลําโพง8, (งบเทศบาล) สังคม

ไมโครโฟน,ไมค์ลอยขาตั้งโต๊ะ,ขาตั้งไมค์ตั้งพื้น,
ที่จับไมค์แบบสปริงคอหนีบ,เครื่องชาร์ทถ่าน,
สายP,ล้อสายไฟ,สายลําโพงปลั๊กสปิคคอนนิวทริก 
,ชุดสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

รวม 1 รายการ 50,000
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 6.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ - จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เป็นเครื่อง 38,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 137) ขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ (งบเทศบาล)

จํานวน 2 ชุด

2 เครื่องขยายเสียงขนาด 5,000 วัตต์ - จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เป็นเครื่อง 86,500 โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 137) ขยายเสียงขนาด 5,000 วัตต์ พร้อมลําโพง (งบเทศบาล)

จํานวน 1 ชุด

รวม 2 รายการ 124,500
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7.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  -เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เป็น 9,100 เขตเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 198) ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ (งบเทศบาล)

1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 160 ซีซี ขนาดท่อส่งไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
จํานวน 2 เครื่อง

รวม 1 รายการ 9,100
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7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง  -เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เป็น 9,100 สถานที่กําจัดขยะฯ กองช่างสุขาภิบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 180) ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรง
ม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 160 ซีซี ขนาดท่อส่งไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว(75 มิลลิเมตร)
จํานวน 2 เครื่อง

รวม 1 รายการ 9,100
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 � � � �7.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เลื่อยโซ่  - เลื่อยโซ่  จํานวน  1  อัน  3,500 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  149) บาร์เลื่อยยาว  11.5  นิ้ว (งบเทศบาล)

รวม 1 รายการ 3,500
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7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง 47,500 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 170) (งบเทศบาล)

2 เครื่องปั้มน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า 33,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 170) (งบเทศบาล)

3 รถเข็น 3 ล้อ โครงเหล็ก 10,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 170) (งบเทศบาล)

4 รถเข็นล้อเหล็ก 2 ล้อ แบบโค้ง 10,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 170) (งบเทศบาล)

5 เลื้อยโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า 39,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 170) (งบเทศบาล)

 - รถเข็น 3 ล้อ โครงเหล็ก ล้อด้านข้างขนาด8นิ้ว
 2 ล้อ ล้อหน้าขนาด8นิ้ว 1 ล้อ ลูกปืนล้อ 6 ตลับ
 ยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.59 ม. 
สูงจากพื้นถึงด้ามเข็นไม่น้อยกว่า 0.87 ม.จํานวน
 2 คัน

 - รถเข็นล้อเหล็ก 2 ล้อ แบบโค้ง ขนาดล้อไม่
น้อยกว่า 10 นิ้ว 2 ล้อ ลูกปืนล้อ 4 ลูก กว้างไม่
น้อยกว่า 0.4 ม. สูงไม่น้อยกว่า 1.4 ม. จํานวน 5
 คัน

 - เลื้อยโซ่มอเตอร์ไฟฟ้า มีความยาวบาร์ไม่น้อย
กว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมชุดพร้อม
ใช้งาน จํานวน 1 เครื่อง
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 - เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง ขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
จํานวน 5 เครื่อง

 - เครื่องปั้มน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ไม่น้อย
กว่า 450 ลิตรต่อนาที แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ส่งน้ําได้สูง
ไม่น้อยกว่า 9 ม. พร้อมอุปกรณืประกอบของ
เครื่องสูบ จํานวน 3 เครื่อง
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง  - เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (ข้อแข็ง) 20,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  180) จํานวน 2  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (งบเทศบาล)

เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30 ซีซี 
พร้อมใบมีด

7 รถเข็นขยะ (อย่างหนา)  - รถเข็นขยะ (อย่างหนา) จํานวน 5  คัน 10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  180) เป็นรถเข็นขยะแบบท้องโค้ง  (งบเทศบาล)

ทําด้วยเหล็ก

รวม    7 รายการ 169,500
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8.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน  -แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน มีด้าม 27,700 สถานที่กําจัดขยะฯ กองช่างสุขาภิบาล

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 181) คันโยกแบบมือถือทุกขนาดที่ (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กําหนดเป็นขนาดที่สามารถยก

หรือรับน้ําหนักได้ขั้นต่ํา

จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องเจียร/์ตัดแบบมือถือ  -เครื่องเจียร/์ตัดแบบมือถือขนาด 6,500 สถานที่กําจัดขยะฯ กองช่างสุขาภิบาล

ขนาด 9 นิ้ว 9 นิ้ว(230 มิลลิเมตร)ขับด้วย (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 181) มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

1,800 วัตต์ความเร็วรอบไม่น้อย

กว่า 6,000 รอบต่อนาที

จํานวน 1 เครื่อง

รวม    2 รายการ 34,200

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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9.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น  -เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ชนิด 13,000 สถานที่กําจัดขยะฯ กองช่างสุขาภิบาล
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 180) สูบนอน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย (งบเทศบาล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กว่า 3.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้า
กว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

2 พัดลมอุตสาหกรรม   - พัดลมอุตสาหกรรม  จํานวน 70,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  180) 20 เครื่อง  แบบตะแกรงหน้า - หลัง  (งบเทศบาล)

ชนิดแขวนผนัง แบบ  2 ใบพัด
20  นิ้ว  กําลังไฟฟ้า  150 w
มีฝาครอบมิเตอร์

รวม    2 รายการ 83,000

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัดลมตั้งพื้นสําหรับบริการ  -พัดลมอุสาหกรรม แบบ 3 ขา 10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ประชาชน ขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว จํานวน 2 ตัว (งบเทศบาล) สังคม
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 159)

รวม    1 รายการ 10,000

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 9.3 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องกรองน้ําระบบกรองขนาดถัง - จัดซื้อเครื่องกรองน้ําระบบกรอง 109,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา
3 ถัง  6,000 ลิตร ขนาด 6,000 ลิตร พร้อมระบบ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 3
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 138) บําบัดน้ํา ปั้มจ่ายน้ําเข้าเครื่อง

สแตนเลส ขนาด 1 แรง 4 ใบพัด
พร้อมหัวควบคุมแรงดันชุดถัง
ไฟเบอร์ จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้
ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
ร.ร.เทศบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องกรองน้ําสแตนเลส - จัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลส 126,000 โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา
ขนาด 8 นิ้ว ขนาด 8 นิ้ว พร้อมระบบบําบัดน้ํา (งบเทศบาล)
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 138) ปั้มจ่ายน้ําเข้าเครื่องสแตนเลส

จํานวน 2 เครื่อง
3 เครื่องปั้มน้ํา - จัดซื้อเครื่องปั้มน้ํา จํานวน 1 27,300 โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 138) เครื่อง (งบเทศบาล)

4 ตู้ทําน้ําเย็นแบบ 4 หัวก๊อก - จัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น 4 หัวก๊อก 25,000 โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 139) จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาล)

5 ตู้ทําน้ําเย็นแบบ 6 หัวก๊อก - จัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น 6 หัวก๊อก 67,600 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 139) จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 3

ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
ร.ร.เทศบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง

รวม    5 รายการ 354,900

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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  10.ครุภัณฑ์ยานพนะและขนส่ง
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน 1,920,000 เขตเทศบาล กองช่าง
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่ 166) (งบเทศบาล)

รวม    5 รายการ 1,920,000

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 - รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนาด 6 
ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
6,000 ซีซี กําลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตต์ น้ําหนักของรถรวม 
น้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 กก. 
น้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 
กิโลกรัม  จํานวน 1  คัน
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11. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

    11.1  แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้แลคเชอร์ - จัดซื้อชุดเก้าอี้แลคเชอร์พื้นโฟเมก้า 180,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 136) ขนาดกว้างประมาณ 40 ซม. ยาว (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 2

ประมาณ 50 ซม. สูงประมาณ 80
ซม. จํานวน 200 ตัว ดังนี้
ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 100 ตัว
ร.ร.เทศบาล 2 จํานวน 100 ตัว

2 ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา - จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับ 616,000 โรงเรียนเทศบาล 1 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 136) ประถมศึกษา ความสูงโต๊ะประมาณ (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 2

60 ซม. พร้อมเก้าอี้นักเรียนประถม โรงเรียนเทศบาล 3
ศึกษาตอนปลาย (ระดับขนาด 3)
ดังนี้
ร.ร.เทศบาล 1 จํานวน 200 ชุด
ร.ร.เทศบาล 2 จํานวน 100 ชุด
ร.ร.เทศบาล 3 จํานวน 100 ชุด

3 ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ - จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สําหรับ 72,000 โรงเรียนเทศบาล 2 กองการศึกษา
(ปรากฎในเทศบัญญัติหน้าที่ 136) ทานอาหารของนักเรียน โต๊ะอาหาร (งบเทศบาล) โรงเรียนเทศบาล 3

ขนาดกว้างประมาณ 75 ซม.
ยาวประมาณ 1.20 ซม.สูงประมาณ
75 ซม. พร้อมม้านั่งขนาดกว้าง
ประมาณ 30 ซม. ยาว 1.20 ซม.
สูง 45 ซม. จํานวน 30 ชุด ดังนี้
ร.ร.เทศบาล 2 จํานวน 20 ชุด
ร.ร.เทศบาล 3 จํานวน 10 ชุด

รวม   3 รายการ 868,000

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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12. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 � � � �12.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องวัดแสง  - เครื่องวัดแสง  จํานวน  1  เครื่อง 5,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้าที่  149) ประเภทการวัดเป็นลักซ์ (Lux)  หรือฟุต (งบเทศบาล)

เคนเดิล  (Foot-cadle)  ประเภท  LED
ที่วัดได้ สีขาว จอแสดงผลเป็นแบบ
ดิจิตัล  เซ็นเซอร์ระบบโฟโตอิเล็กทริกเชลล์

รวม  1 รายการ 5,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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บญัชีจํานวนครุภณัฑส์าํหรบัที�ไม่ไดด้ําเนนิการ 
ตามโครงการพฒันาทอ้งถิ�น 

เงินบาํรุงศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรมัย ์
(แบบ ผด.12/4) 

  



1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องตรวจวัดน้ําหนักไขมันมวลกาย  - เครื่องตรวจวัดน้ําหนักไขมันมวลกาย  300,000 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 
มวลกระดูก แบบโดยรวมในเครื่องเดียวกัน มวลกระดูกแบบโดยรวมในเครื่องเดียวกัน (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
 จํานวน  1  เครื่อง (ศูนยบริการ

 สาธารณสุขฯ)  

 
 

รวม    1 รายการ 300,000

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
งบเงินบํารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563

แบบ ผด. 02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
 � � � �2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศห้องตรวจ 30,000 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 

Pan  Screw  จํานวน  1  เครื่อง (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
(ศูนยบริการ

 สาธารณสุขฯ)  

 
 

รวม    1 รายการ 30,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 � � � �3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

 (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เย็น  - ตู้เย็นสําหรับเก็บยาและวัคซีนต่าง ๆ 24,700 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 

ขนาด  16  คิวปิกฟุต  จํานวน  1  ตู้ (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
(ศูนยบริการ

 สาธารณสุขฯ)  
2 ตู้เย็น  - ตู้เย็นสําหรับเก็บยาและวัคซีนต่าง ๆ 6,500 ศูนย์แพทย์ฯ ศูนย์แพทย์ฯ 

ขนาด 5  คิวปิกฟุต  จํานวน  1  ตู้ (เงินบํารุงฯ) สาขา 2 สาขา  2
(ศูนยบริการ

 สาธารณสุขฯ)  
 

รวม   2 รายการ 31,200

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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ภาคผนวก 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ�น กิจกรรมและงบประมาณ  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับุรีรมัย ์
(แบบ ผด.()) 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4    บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
v v v v แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  -ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-9.00 เมตร 1,260,000 เมืองบุรีรัมย์ สํานักงานการช่าง

ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete ระยะทาง 640 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี (งบ อบจ.) อบจ.บุรีรัมย์
สายบ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร
ตําบลอิสาณ-ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ ป้ายโครงการ 1 ป้าย
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  อําเภอ (รายละเอียดตามแบบแปลนสํานักการช่าง)

เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  -ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00-9.00 เมตร 4,000,000 เมืองบุรีรัมย์ สํานักงานการช่าง
ผิวจราจร  Asphaltic Concrete ระยะทาง 1,928 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมี (งบ อบจ.) อบจ.บุรีรัมย์

สายชุมชนบุลําดวนเหนือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,384 ตารางเมตร
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย-์ ป้ายโครงการ 1 ป้าย
บ้านหนองแปป หมู่ที่ 8  เขตเทศบาล (รายละเอียดตามแบบแปลนสํานักการช่าง)

ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

รวม 2    โครงการ 5,260,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ
                 แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02แบบ ผด.02
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