
33,152,0806,830,8005,541,30020,779,980

30,0000030,000

30,0000030,000

20,0000020,000

20,0000020,000

600,00000600,000

936,000181,000629,000126,000

1,536,000181,000629,000726,000

973,00020,000503,000450,000

1,885,000740,000340,000805,000

5,039,200429,200910,0003,700,000

1,038,400350,000304,000384,400

8,935,6001,539,2002,057,0005,339,400

16,475,9205,110,6002,855,3008,510,020

6,154,560006,154,560

22,630,4805,110,6002,855,30014,664,580

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    รายจ่ายอืน

งบรายจ่ายอืน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทัวไปงานงบ

แผนงานบริหารงานทัวไป

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

 และระงบัอคัคีภยั

               1,197,960                           4,422,360

                1,197,960                             4,422,360

               1,454,000                           2,148,000

                   182,000                                140,000

                1,122,000                             1,062,000

                   150,000                                930,000

                              -                                    16,000

                  150,500                              170,000

                   150,500                                170,000

               2,802,460                           6,740,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมอืงบรุีรมัย์

อาํเภอ เมอืงบรุีรมัย์  จงัหวดับรุีรมัย์

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

คา่ตอบแทน

               3,602,000

                   322,000

                2,184,000

งาน

งบ

คา่ใช้สอย

หมวดภาษีอากร                5,620,319

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)                 5,620,320

งบลงทุน                   320,500

คา่วสัดุ                 1,080,000

คา่สาธารณูปโภค                       16,000

รวมงานเทศกจิ

คา่ครุภณัฑ์                    320,500

รวม                9,542,820



128,434,40073,000123,167,9005,193,500

9,074,00009,074,0000

9,074,00009,074,0000

660,0000660,0000

147,500020,000127,500

807,5000680,000127,500

340,0000320,00020,000

10,430,10023,00010,117,100290,000

32,952,60050,00032,013,600889,000

2,993,20002,713,200280,000

46,715,90073,00045,163,9001,479,000

71,837,000068,250,0003,587,000

71,837,000068,250,0003,587,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ

แผนงานการศึกษา

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



14,004,0505,415,3004,567,9304,020,820

270,000270,00000

270,000270,00000

155,0000155,0000

155,0000155,0000

527,00040,000472,00015,000

416,50015,000270,000131,500

1,155,000385,000590,000180,000

1,068,800340,000590,800138,000

3,167,300780,0001,922,800464,500

10,411,7504,365,3002,490,1303,556,320

10,411,7504,365,3002,490,1303,556,320

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



2,888,9602,888,960

6,0006,000

115,000115,000

45,00045,000

230,800230,800

396,800396,800

2,492,1602,492,160

2,492,1602,492,160

                                             รวม

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



4,574,50029,142,3808,986,04020,604,3001,348,100

000210,0000

000210,0000

150,00002,300,0007,440,0000

1,000,0001,509,00044,00063,00039,000

1,150,0001,509,0002,344,0007,503,00039,000

2,511,500199,500100,0004,010,0007,000

515,0004,787,500880,0003,695,00040,000

260,00012,922,6003,820,000500,00045,000

30,00076,00025,000240,00090,000

3,316,50017,985,6004,825,0008,445,000182,000

108,0009,647,7801,817,0404,446,3001,127,100

108,0009,647,7801,817,0404,446,3001,127,100

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบําบัดนําเสียงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

งานสวนสาธารณะงานไฟฟ้าถนนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



64,655,320

210,000

210,000

9,890,000

2,655,000

12,545,000

6,828,000

9,917,500

17,547,600

461,000

34,754,100

17,146,220

17,146,220

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน



265,000265,000

20,00020,000

20,00020,000

245,000245,000

245,000245,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



4,015,0002,485,0001,530,000

35,00035,0000

35,00035,0000

10,000010,000

3,970,0002,450,0001,520,000

3,980,0002,450,0001,530,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



8,653,7406,320,0802,333,660

199,400179,40020,000

199,400179,40020,000

20,000020,000

1,045,000535,000510,000

1,294,2001,184,200110,000

263,200153,200110,000

2,622,4001,872,400750,000

5,831,9404,268,2801,563,660

5,831,9404,268,2801,563,660

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



15,053,03015,053,030

15,053,03015,053,030

15,053,03015,053,030

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

แผนงานงบกลาง

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย


