
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

  1.  งานบริหารท่ัวไป             8,321,950    663,600    9,947,640  985,000    30,000      60,000   445,000    20,453,190  สํานักปลัดเทศบาล 00111

  2.  งานวางแผน สถิติ และวิชาการ 1,397,500    250,400    1,800,900  45,000      -          -        182,700    3,676,500    กองวิชาการและแผนงาน 00112

  3.  งานบริหารงานคลัง 2,952,000    1,266,000  2,750,000  5,000       -          -        240,000    7,213,000    กองคลัง 00113

รวม 12,671,450 2,180,000 14,498,540 1,035,000 30,000 60,000 867,700 31,342,690 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ดานบริหารทั่วไป    (00100)

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

 1.  งานเทศกิจ 372,270      324,000    948,000     -          -          -        -           1,644,270    สํานักปลัดเทศบาล 00122

 2.  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

       ระงับอัคคีภัย

 

รวม 2,873,340 2,013,600 3,574,000 74,000 - - 4,340,000 12,874,940 

สํานักปลัดเทศบาล4,340,000 - 11,230,670 

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป    (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (00120)

2,501,070    1,689,600 00123- 74,000 2,626,000 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

  1.  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,664,700    889,200    904,600     10,000      - - 24,500      3,493,000    กองการศึกษา 00211

  2.  งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

       ศึกษา

  3.  งานระดับมัธยมศึกษา - - 100,000     - - - 100,000    200,000      กองการศึกษา 00213

  4.  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 448,040      - 123,000     - - - - 571,040      กองการศึกษา 00214

รวม 60,257,140 1,792,200 25,153,050 295,000 5,766,800 - 731,500 93,995,690 

00212- 607,000 89,731,650 กองการศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย    จังหวัดบุรีรัมย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม   (00200)

แผนงานการศึกษา   (00210)

58,144,400 903,000 24,025,450 285,000 5,766,800 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,725,700    1,098,840  286,500     10,000      -          -        57,700      3,178,740    กองสาธารณสุขฯ 00221

2. งานบริการสาธารณสุขและงาน

    สาธารณสุขอื่น

3. งานศูนยบริการสาธารณสุข 4,539,300    324,000    1,698,000  50,000      180,000    -        - 6,791,300    กองสาธารณสุข ฯ 00224

รวม 7,930,100 2,610,840 3,930,500 380,000 180,000 - 3,125,020 18,156,460 

1,665,100 1,188,000 1,946,000 320,000 - - 

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสาธารณสุข    (00220)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

3,067,320 8,186,420 กองสาธารณสุข ฯ 00223

เทศบาลเมืองบุรีรัมย



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

   1.  งานสวัสดิการสังคมและสังคม

        สงเคราะห

รวม 1,701,300 - 348,000 5,000 - - 20,000 2,074,300 

348,000 5,000 - - 

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม   (00220)

แผนงานสังคมสงเคราะห   (00230)

1,701,300 - 20,000 2,074,300 กองสวัสดิการสังคม 00232

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

  1.  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ

        และชุมชน

  2.  งานไฟฟา  ถนน 2,328,420    2,510,940  5,608,000  2,510,000  160,000    -        9,165,500  22,282,860  กองชาง 00242

  3.  งานสวนสาธารณะ 478,000      1,193,400  3,563,500  150,000    -          -        215,000    5,599,900    กองชาง 00243

  4.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                               (รวม

(1) 794,500      6,098,280  15,312,280 51,000      -          -        940,000    23,196,060  กองสาธารณสุขฯ 00244

(2) 180,000      1,330,740  2,872,500  122,000    -          -        706,200    5,211,440    กองชางสุขาภิบาล 00244

  5.  งานบําบัดนํ้าเสีย -             108,000    1,136,000  1,862,000  -          -        900,000    4,006,000    กองชางสุขาภิบาล 00245

รวม 3,953,120 11,457,360 28,553,280 4,700,000 160,000 - 11,926,700 60,750,460 

แผนงานเคหะและชุมชน   (00240)

172,200 216,000 61,000 5,000 - 00241กองชางสุขาภิบาล

1,646,200 28,407,500 - 

- - 

974,500 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย    จังหวัดบุรีรัมย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

7,429,020 18,184,780 173,000 - 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

454,200 



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

  1.  งานสงเสริมและสนับสนุนความ กองสวัสดิการสังคม 00252

       เขมแข็งชุมชน                    

รวม - - 1,070,000 - - - - 1,070,000 

--1,070,000 -

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม   (00200)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   (00250)

- - 1,070,000 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

   1.  งานกีฬาและนันทนาการ -             -           2,030,000  10,000      60,000      -        -           2,100,000    กองการศึกษา 00262

   2.  งานศาสนา  วัฒนธรรมทองถ่ิน -             -           2,130,000  - 90,000      -        -           2,220,000    กองการศึกษา 00263

รวม - - 4,160,000 10,000 150,000 - - 4,320,000 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม   (00200)

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   (00260)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

  1.  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

       อุตสาหกรรมและการโยธา

  2.  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (รวม) 1,872,000    1,670,220  3,119,000  -          -          -        77,800      6,739,020    

(1) 1,872,000    226,800    1,181,000  -          -          -        77,800      3,357,600    กองชาง 00312

(2) -             1,443,420  1,938,000  -          -          -        - 3,381,420    กองชางสุขาภิบาล 00312

รวม 3,029,400 1,891,620 3,921,000 40,000 - - 131,200 9,013,220 

53,400 2,274,200 

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ   (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310)

- - 

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

กองชาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

1,157,400 00311221,400 802,000 40,000 



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

งาน และ ช่ัวคราว ใชสอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดินและ รวม เจาของงบประมาณ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ โภค สิ่งกอสราง

   1.  งานงบกลาง -             -           -           -          -          -        -           33,565,340  00411

รวม - - - - - - - 33,565,340 

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการดําเนินงานอื่น   (00400)

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย

แผนงานงบกลาง   (00410)


