
 

 
 
 
 

สว่นที� 5 
 

เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
 

 



วันทีพิมพ์ : 11/8/2557  19:16:44 หน้า : 1/28

4,682,400667,56067,20085,200145,200

28,70034,2007,70047,040

3,621,7002,816,70064,08011,496,1002,619,720

1,987,780

2,602,000

10,000

590,000

1,433,000

3,700,000

126,000

1,406,000

5,000

793,250

2,400,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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6,186,260520,70018,000

195,06027,50049,920

25,789,0602,956,2802,214,480

351,000351,000

1,429,9201,429,920

459,000459,000

3,563,6403,563,640

351,000351,000

1,987,780

2,602,000

10,000

590,000

1,433,000

3,700,000

126,000

1,406,000

5,000

793,250

2,400,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ค่าชําระดอกเบีย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

18,000

800,00070,00085,00055,000

50,000

20,000

369,000420,00015,00015,452,600290,000

20,000550,00020,000270,00060,000

2,079,200328,800190,80096,00073,200

20,000100,000

34,000

840,00090,00020,00095,000130,000

67,20067,20067,20067,20067,200

791,7001,192,500192,3601,594,000

5,706,000

56,015,5005,593,5702,049,7002,402,8202,869,680

923,80040,02043,9201,453,860130,140

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกาดี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายในกาเดินทาง
ไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

18,000

1,870,000780,00080,000

50,000

20,000

600,000600,000

19,417,6001,764,0001,107,000

1,315,000235,000160,000

3,298,400488,40042,000

260,000100,00040,000

74,00040,000

1,430,000175,00080,000

766,800430,800

5,340,960752,000818,400

5,706,000

82,975,49011,699,1802,345,040

2,855,68089,460174,480

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกาดี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย

ค่าใช้จ่ายในกาเดินทาง
ไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

15,000

50,000

30,000

20,000

30,000

6,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ปรองดองปกป้อง
สถาบันเพือพัฒนา
ประชาธิปไตย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและร่วม
กิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

โครงการจัดกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนีย
บัตรสําเร็จการศึกษา
และอําลาสถาบัน

โครงการจัดกิจกรรม 5
ส. สํานักงานเทศบาล

โครงการคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณ
พนักงานและลูกจ้างดี
เด่น

โครงการแข่งขันนัก
เรียนคนเก่งของ
โรงเรียนท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนปฐมวัยเกมส์
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการนักเรียนสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

โครงการขยะแลกของ
กินของใช้

โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

ค่าพัฒนาครูอาสา

ค่าเบียเลียง อปพร.

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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200,000200,000

50,00050,000

30,000

20,00020,000

10,00010,000

15,000

50,000

30,000

20,000

30,000

6,000

372,000372,000

10,00010,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ปรองดองปกป้อง
สถาบันเพือพัฒนา
ประชาธิปไตย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและร่วม
กิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

โครงการจัดกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนีย
บัตรสําเร็จการศึกษา
และอําลาสถาบัน

โครงการจัดกิจกรรม 5
ส. สํานักงานเทศบาล

โครงการคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณ
พนักงานและลูกจ้างดี
เด่น

โครงการแข่งขันนัก
เรียนคนเก่งของ
โรงเรียนท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนปฐมวัยเกมส์
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการนักเรียนสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

โครงการขยะแลกของ
กินของใช้

โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

ค่าพัฒนาครูอาสา

ค่าเบียเลียง อปพร.

ค่าใช้จ่ายอืนๆ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,000

50,000

1,500,000

150,000

800,000

800,000

800,000

50,000

โครงการจัดเวที "สภา
เมือง" เพือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการ
เมืองและการบริหาร
งานของเทศบาล

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเมืองเพือ
ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัด
งานมหกรรมดนตรี
"เทิดไท้คีตราชัน"
ประกวดวงดนตรีคอม
โบพร้อมหางเครือง

โครงการจัด
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือหรือเป็นเจ้า
ภาพ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
สมโภชศาลพระหลัก
เมือง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีทําบุญตัก
บาตรวันขึนปีใหม่

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือนําไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนพัฒนาท้องถิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,00040,000

60,00060,000

40,000

50,000

1,500,000

150,000

800,000

800,000

800,000

50,000

90,00090,000

โครงการจัดเวที "สภา
เมือง" เพือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการ
เมืองและการบริหาร
งานของเทศบาล

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเมืองเพือ
ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัด
งานมหกรรมดนตรี
"เทิดไท้คีตราชัน"
ประกวดวงดนตรีคอม
โบพร้อมหางเครือง

โครงการจัด
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือหรือเป็นเจ้า
ภาพ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
สมโภชศาลพระหลัก
เมือง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีทําบุญตัก
บาตรวันขึนปีใหม่

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือนําไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนพัฒนาท้องถิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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300,000

50,000

30,000

10,000

10,000

50,000

50,000

60,000

200,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการบันทึกข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

โครงการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์

โครงการถนนคนเดิน
เซราะกราว Walking
Street

โครงการแต่งฝันแต้ม
รอยยิมเติมความสุขให้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

โครงการติดตามผล
และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน

โครงการเชิดชู
คุณธรรมแม่ตัวอย่าง
ประจําชุมชน

โครงการเชิดชู
คุณธรรมพ่อตัวอย่าง
ประจําชุมชน

โครงการจัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

โครงการจัดสอบ
เตรียมเข้าชันมัธยม
ศึกษาปีที 1 (พรี ม.1)

โครงการจัดสอบ NT

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,00040,000

199,200199,200

300,000

50,000

30,000

6,0006,000

10,000

10,000

50,000

50,000

60,000

200,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการบันทึกข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

โครงการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์

โครงการถนนคนเดิน
เซราะกราว Walking
Street

โครงการแต่งฝันแต้ม
รอยยิมเติมความสุขให้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

โครงการติดตามผล
และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน

โครงการเชิดชู
คุณธรรมแม่ตัวอย่าง
ประจําชุมชน

โครงการเชิดชู
คุณธรรมพ่อตัวอย่าง
ประจําชุมชน

โครงการจัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

โครงการจัดสอบ
เตรียมเข้าชันมัธยม
ศึกษาปีที 1 (พรี ม.1)

โครงการจัดสอบ NT

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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35,000

20,000

7,500,000

199,200

5,000

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเชมชน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีป้องกันและ
พนักงานดับเพลิง

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดู
งานเพือการพัฒนา
บุคลากร

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติกาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการแปลงพวง
หรีดเป็นขยะ

โครงการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทยระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ครังที 32

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายใน
ประจําปี

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
ประจําปี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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35,000

25,00025,000

30,00030,000

600,000600,000

30,00030,000

20,000

7,500,000

199,200

5,000

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเชมชน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีป้องกันและ
พนักงานดับเพลิง

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
ของสมาชิก อปพร.

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดู
งานเพือการพัฒนา
บุคลากร

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติกาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการแปลงพวง
หรีดเป็นขยะ

โครงการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทยระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ครังที 32

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายใน
ประจําปี

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
ประจําปี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

30,000

100,000

50,000

100,000

50,000

โครงการเยาวชนไทย
ร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม

โครงการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ
สําหรับผู้มาชําระภาษี
ประจําปีภายในกําหนด

โครงการเพือนเตือน
เพือนต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานและการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน

โครงการพัฒนายก
ระดับสถานประกอบ
การตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.
ศ.2535 ให้ได้
มาตรฐาน

โครงการพัฒนายก
ระดับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food
Safety)

โครงการพัฒนายก
ระดับตลาดสดสู่ตลาดดี
มีมาตรฐานและตลาด
สดน่าซือ

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กและเยาวชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

50,00050,000

30,000

100,000

50,000

100,000

50,000

30,00030,000

40,00040,000

โครงการเยาวชนไทย
ร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม

โครงการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ
สําหรับผู้มาชําระภาษี
ประจําปีภายในกําหนด

โครงการเพือนเตือน
เพือนต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานและการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน

โครงการพัฒนายก
ระดับสถานประกอบ
การตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.
ศ.2535 ให้ได้
มาตรฐาน

โครงการพัฒนายก
ระดับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food
Safety)

โครงการพัฒนายก
ระดับตลาดสดสู่ตลาดดี
มีมาตรฐานและตลาด
สดน่าซือ

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กและเยาวชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

10,000

50,000

30,000

200,000

50,000

157,000

120,000

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิน

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน
และลูกจ้าง

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อย
โอกาสในเขตเมือง

โครงการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

โครงการละลมสวย นํา
ใส เติมลมหายใจให้
สายนํา

โครงการร่วมจัด
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน
ระดับประเทศ

โครงการร่วมกิจกรรม
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในวันสําคัญและโอกาส
ต่างๆ

โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการเยียมดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพมารดา
และทารกแรกเกิดใน
ชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 11/8/2557  19:16:46 หน้า : 16/28

20,000

40,00040,000

10,000

50,000

30,000

200,000

100,000100,000

50,000

157,000

120,000

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิน

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน
และลูกจ้าง

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อย
โอกาสในเขตเมือง

โครงการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

โครงการละลมสวย นํา
ใส เติมลมหายใจให้
สายนํา

โครงการร่วมจัด
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน
ระดับประเทศ

โครงการร่วมกิจกรรม
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในวันสําคัญและโอกาส
ต่างๆ

โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการเยียมดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพมารดา
และทารกแรกเกิดใน
ชุมชน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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80,00060,00020,00025,000100,000

20,0007,00030,000580,00040,000

10,000105,00010,000

70,00065,00010,0001,870,000350,000

15,000

50,000

20,000

60,000

5,000,000

60,000

400,000

17,612,600

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการออกสํารวจ
ผ้ทีอยู่ในข่ายเสียภาษี
แต่ยังไม่ได้ยืนแบบ
แสดงรายการภาษี

โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการสภานัก
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานพนักงานครู
เทศบาล

โครงการอบรมผู้
ประกอบการชําแหละ
เนือสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการอบรมนวด
แผนไทยและนวดเท้า
เพือสุขภาพ

โครงการห้องเรียนสอง
ภาษา

โครงการสัมมนาคณะ
กรรมการส่งเสริมสนับ
สนุนงานวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านผังเมือง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังระดับ
ต่างๆ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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780,000450,00045,000

902,00085,000140,000
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3,065,000270,000430,000

50,00050,000
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400,000

17,612,600

100,000100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการออกสํารวจ
ผ้ทีอยู่ในข่ายเสียภาษี
แต่ยังไม่ได้ยืนแบบ
แสดงรายการภาษี

โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการสภานัก
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานพนักงานครู
เทศบาล

โครงการอบรมผู้
ประกอบการชําแหละ
เนือสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โครงการอบรมนวด
แผนไทยและนวดเท้า
เพือสุขภาพ

โครงการห้องเรียนสอง
ภาษา

โครงการสัมมนาคณะ
กรรมการส่งเสริมสนับ
สนุนงานวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านผังเมือง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังระดับ
ต่างๆ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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8,500

40,00035,0006,00010,00020,000

457,0006,674,000

300,00035,000144,00010,000

10,000

95,00050,00040,00035,000310,000

18,0002,0005,00090,00020,000

20,0001,490,000400,000

5,000845,000

10,107,100

5,00025,500

20,000203,00015,000420,00025,000

80,00033,0005,0004,250,000110,000

21,5002,052,00030,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 1 เครือง

เครืองแฟ๊กซ์ 1 เครือง

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 11/8/2557  19:16:46 หน้า : 20/28

5,000

20,00020,000

8,500
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10,000

30,00030,000

1,200,000630,00040,000

255,000100,00020,000

1,980,00020,00050,000

855,0005,000

10,107,100

30,500

843,000130,00030,000

300,000300,000

5,148,000360,000310,000

2,218,50075,00040,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 1 เครือง

เครืองแฟ๊กซ์ 1 เครือง

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

14,000

9,000

63,000

9,000

27,000

30,50030,50030,500

ชุดเครือข่ายระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้
สาย จํานวน 1 ชุด

เครืองเสียง จํานวน 1
ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองปัมนําแบบจุ่ม
จํานวน 1 เครือง

เครืองทํานําเย็น  1
เครือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปัมลม  จํานวน 1
เครือง

เครืองโม่ผสมปูน
จํานวน 1 เครือง

เครืองเชือมแบบพกพา
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครือง

เครืองพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย จํานวน 1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค)
จํานวน 1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 ชุด

เครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 11/8/2557  19:16:46 หน้า : 22/28

260,000260,000

20,000
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6,0006,000

9,000

63,000

9,000

6,0006,000

11,00011,000

44,00044,000

120,000120,000

52,00025,000

69,00069,000

122,00030,500

ชุดเครือข่ายระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้
สาย จํานวน 1 ชุด

เครืองเสียง จํานวน 1
ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองปัมนําแบบจุ่ม
จํานวน 1 เครือง

เครืองทํานําเย็น  1
เครือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ปัมลม  จํานวน 1
เครือง

เครืองโม่ผสมปูน
จํานวน 1 เครือง

เครืองเชือมแบบพกพา
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครือง

เครืองพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย จํานวน 1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค)
จํานวน 1 เครือง

เครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 ชุด

เครืองคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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8,900

26,000

1,086,000

20,000

5,000

50,000

24,000

50,000

70,00050,0001,400,000120,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองตัดเหล็กไฟเบอร์
จํานวน 1 เครือง

เครืองเชือมเหล็กอาร์ค
ไฟฟ้า จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จํานวน 2
รายการ ประกอบด้วย
รถแทรกเตอร์ 1 คัน
และรถบรรทุกหกล้อ
จํานวน 2 คัน งบ
เทศบาลสมทบในอัตรา
ร้อยละ 10

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เรือพลาสติกพร้อมพาย
จํานวน 2 ลํา

รถเข็นปูน จํานวน 2
คัน

เครืองปัมนํา จํานวน 2
เครือง

เครืองตัดหญ้าสาย
สะพายข้ออ่อน จํานวน
2 เครือง

เครืองฉีดนํา จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

วิทยุสือสารชนิดมือถือ
จํานวน 10 เครือง

ชุดเครืองรับวิทยุ
กระจายเสียงชนิดไร้
สาย UHF-FM
จํานวน 100 ชุด

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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8,900

26,000

1,086,000

20,000

5,000

50,000

24,000

50,000

1,790,000100,00050,000

240,000240,000

230,000230,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองตัดเหล็กไฟเบอร์
จํานวน 1 เครือง

เครืองเชือมเหล็กอาร์ค
ไฟฟ้า จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จํานวน 2
รายการ ประกอบด้วย
รถแทรกเตอร์ 1 คัน
และรถบรรทุกหกล้อ
จํานวน 2 คัน งบ
เทศบาลสมทบในอัตรา
ร้อยละ 10

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เรือพลาสติกพร้อมพาย
จํานวน 2 ลํา

รถเข็นปูน จํานวน 2
คัน

เครืองปัมนํา จํานวน 2
เครือง

เครืองตัดหญ้าสาย
สะพายข้ออ่อน จํานวน
2 เครือง

เครืองฉีดนํา จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

วิทยุสือสารชนิดมือถือ
จํานวน 10 เครือง

ชุดเครืองรับวิทยุ
กระจายเสียงชนิดไร้
สาย UHF-FM
จํานวน 100 ชุด

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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60,000

4,260,000

1,530,000

780,000

575,000

295,000

2,300,000

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟจราจรแบ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนจิระจาก
วงเวียนประชาธิปไตย
ถึงแยกถนนสุนทรเทพ

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนธานีซอยร่วมใจ
(ธานี11)ไปทางทิศ
ตะวันตก(ชุมชน
ประปาเก่า)

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนธานีซอยข้างบ้าน
เลขที 48/6 (ร้าน
บุรีรัมย์ค้าเหล็ก)
ชุมชนหนองปรือ

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนโคกกลางซอย 5
ไปทางทิศตะวันตก
(ชุมชนโคกกลาง)

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ข้างบ้านเลขที 396/3
(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงสวนรมย์บุรี 200
ปี

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

กล้องบันทึกภาพ
เคลือนไหว จํานวน 1
เครือง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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60,000

4,260,000

1,530,000

780,000

575,000

295,000

2,300,000

45,00045,000

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟจราจรแบ

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนจิระจาก
วงเวียนประชาธิปไตย
ถึงแยกถนนสุนทรเทพ

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนธานีซอยร่วมใจ
(ธานี11)ไปทางทิศ
ตะวันตก(ชุมชน
ประปาเก่า)

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนธานีซอยข้างบ้าน
เลขที 48/6 (ร้าน
บุรีรัมย์ค้าเหล็ก)
ชุมชนหนองปรือ

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนโคกกลางซอย 5
ไปทางทิศตะวันตก
(ชุมชนโคกกลาง)

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ข้างบ้านเลขที 396/3
(ชุมชนบุลําดวนเหนือ)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงสวนรมย์บุรี 200
ปี

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

กล้องบันทึกภาพ
เคลือนไหว จํานวน 1
เครือง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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128,434,40014,004,0502,888,96064,655,320265,0004,015,0008,653,74015,053,030

9,074,000210,00020,00035,000

270,000

600,000150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

โครงการก่อสร้างที
จอดรถผู้มาติดต่อ
งานราชการตลอดจน
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

อาคารต่าง ๆ

ค่าบํารุงรักรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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280,664,40033,152,0809,542,820

9,339,000

300,00030,000

20,00020,000

500,000500,000

100,000100,000

750,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

โครงการก่อสร้างที
จอดรถผู้มาติดต่อ
งานราชการตลอดจน
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

อาคารต่าง ๆ

ค่าบํารุงรักรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


