
 

 

ส่วนที่ 5 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ของ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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3,328,800661,20067,20079,200145,200

18,00013,800

4,462,1003,117,000108,00012,758,7602,384,160

620,000

3,609,760

2,849,700

20,000

1,650,000

3,700,000

132,000

1,402,500

5,000

1,180,800

2,400,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

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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4,724,400442,800

31,800

28,903,9203,928,9002,145,000

270,000270,000

1,133,2801,133,280

459,000459,000

3,374,6403,374,640

270,000270,000

620,000

3,609,760

2,849,700

20,000

1,650,000

3,700,000

132,000

1,402,500

5,000

1,180,800

2,400,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

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

800,00080,00020,00065,00035,000

10,000

320,000240,00020,00016,179,40060,000

20,000370,00020,000230,00010,000

160,000306,000154,80096,00054,000

5,00020,000

38,700

30,00090,00010,00040,00030,000

134,40067,20067,20067,20067,200

994,5001,274,6401,838,640

6,478,800

63,024,4005,782,9202,120,1602,569,0802,823,840

698,00048,00012,000571,620104,040

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

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

100,000100,000

1,640,000600,00040,000

460,000450,000

19,727,4001,700,0001,208,000

1,165,000355,000160,000

1,314,400501,60042,000

355,000230,000100,000

58,70020,000

376,000131,00045,000

834,000430,800

5,642,280852,300682,200

6,478,800

92,151,28013,457,7002,373,180

2,029,940342,600253,680

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

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

100,000

15,000

50,000

30,000

20,000

6,000

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและร่วม
กิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

โครงการจัดกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนีย
บัตรสําเร็จการศึกษา
และอําลาสถาบัน

โครงการจัดกิจกรรม 5
ส สํานักงานเทศบาล

โครงการจัดการจุดรอง
รับขยะอันตรายเพือ
จ้างเหมากําจัดอย่างถูก
หลักวิชาการ

โครงการคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณ
พนักงานและลูกจ้างดี
เด่น

โครงการแข่งขันนัก
เรียนคนเก่งของ
โรงเรียนท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนปฐมวัยเกมส์
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการนักเรียนสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

ค่าพัฒนาครูอาสา

ค่าเบียเลียง อปพร.

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดสอบประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน
ชันประถมและมัธยม
ศึกษา

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 5/8/2558  15:45:13 หน้า : 6/28

50,00050,000

30,000

5,0005,000
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โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาลและร่วม
กิจกรรมวันท้องถิน
ไทย

โครงการจัดกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนีย
บัตรสําเร็จการศึกษา
และอําลาสถาบัน

โครงการจัดกิจกรรม 5
ส สํานักงานเทศบาล

โครงการจัดการจุดรอง
รับขยะอันตรายเพือ
จ้างเหมากําจัดอย่างถูก
หลักวิชาการ

โครงการคัดเลือกและ
ประกาศเกียรติคุณ
พนักงานและลูกจ้างดี
เด่น

โครงการแข่งขันนัก
เรียนคนเก่งของ
โรงเรียนท้องถิน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนปฐมวัยเกมส์
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการนักเรียนสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

ค่าพัฒนาครูอาสา

ค่าเบียเลียง อปพร.

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดสอบประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน
ชันประถมและมัธยม
ศึกษา

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

30,000

1,500,000

150,000

1,000,000

800,000

800,000

50,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเมืองเพือ
ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัด
งานมหกรรมดนตรี
"เทิดไท้คีตราชัน"
ประกวดวงดนตรีคอม
โบพร้อมหางเครือง

โครงการจัด
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถินภาคตะวันออก
เฉียงเหนือหรือเป็นเจ้า
ภาพ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
สมโภชศาลพระหลัก
เมือง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีทําบุญตัก
บาตรวันขึนปีใหม่

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือนําไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนพัฒนาท้องถิน

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ปรองดองปกป้อง
สถาบันเพือพัฒนา
ประชาธิปไตย

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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30,000

30,000
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50,000

60,00060,000

20,00020,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเมืองเพือ
ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัด
งานมหกรรมดนตรี
"เทิดไท้คีตราชัน"
ประกวดวงดนตรีคอม
โบพร้อมหางเครือง

โครงการจัด
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถินภาคตะวันออก
เฉียงเหนือหรือเป็นเจ้า
ภาพ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
สมโภชศาลพระหลัก
เมือง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีทําบุญตัก
บาตรวันขึนปีใหม่

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานเพือนําไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนพัฒนาท้องถิน

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ปรองดองปกป้อง
สถาบันเพือพัฒนา
ประชาธิปไตย

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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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)

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

โครงการจัดเวที "สภา
เมือง" เพือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการ
เมืองและการบริหาร
งานของเทศบาล

โครงการจัดประชุมผู้
นําชุมชนในเขต
เทศบาล

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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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)

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

โครงการจัดเวที "สภา
เมือง" เพือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการ
เมืองและการบริหาร
งานของเทศบาล

โครงการจัดประชุมผู้
นําชุมชนในเขต
เทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

199,200

5,000

5,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพือพัฒนา
บุคลากร

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีป้องกันและ
พนักงานดับเพลิง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายใน
ประจําปี

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
ประจําปี

โครงการประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการบันทึกข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

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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5,000

40,00040,000

199,200199,200

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานเพือพัฒนา
บุคลากร

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเสริมสร้าง
ทักษะการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีป้องกันและ
พนักงานดับเพลิง

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธาณภัย

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายใน
ประจําปี

โครงการประเมิน
สถานศึกษาภายนอก
ประจําปี

โครงการประชา
สัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการบันทึกข้อมูล
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ GIS

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในวันสําคัญและโอกาส
ต่างๆ

โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ
สําหรับผู้มาชําระภาษี
ประจําปีภายในกําหนด

โครงการเพือนเตือน
เพือนต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานและการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน

โครงการพัฒนายก
ระดับสถานประกอบ
การตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ให้ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนายก
ระดับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food
Safety)

โครงการพัฒนายก
ระดับตลาดสดสู่ตลาดดี
มีมาตรฐาน และตลาด
สดน่าซือ สู่ตลาดวิถี
ไทย

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

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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โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในวันสําคัญและโอกาส
ต่างๆ

โครงการรณรงค์เพือ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ
สําหรับผู้มาชําระภาษี
ประจําปีภายในกําหนด

โครงการเพือนเตือน
เพือนต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
มูลฐานและการพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน

โครงการพัฒนายก
ระดับสถานประกอบ
การตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ให้ได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนายก
ระดับมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food
Safety)

โครงการพัฒนายก
ระดับตลาดสดสู่ตลาดดี
มีมาตรฐาน และตลาด
สดน่าซือ สู่ตลาดวิถี
ไทย

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการสํานักงานสี
เขียว (Green
Office)

โครงการสัมมนาคณะ
กรรมการส่งเสริมสนับ
สนุนงานวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านผังเมือง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังระดับ
ต่างๆ

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

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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782,000

44,093,500

10,00010,000

20,000

5,0005,000

10,000

50,000

20,000

300,000

70,00070,000

โครงการสํานักงานสี
เขียว (Green
Office)

โครงการสัมมนาคณะ
กรรมการส่งเสริมสนับ
สนุนงานวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล

โครงการสนับสนุน
ภารกิจด้านผังเมือง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตังระดับ
ต่างๆ

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

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 5/8/2558  15:45:18 หน้า : 17/28

300,00035,000102,00020,000

10,000

95,00050,00050,00035,000250,000

18,0002,0002,00085,00010,000

10,0001,750,000300,000

5,000545,000

10,964,700

5,0005,000

10,000203,00020,000315,00010,000

80,00033,0005,0004,000,00030,000

21,5001,052,00030,000

50,00060,00020,00025,00060,000

10,0007,0005,000580,00010,000

4,000120,00010,000

740,00065,0005,0001,670,000330,000

5,000

95,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการออกสํารวจผู้
ทีอยู่ในข่ายเสียภาษีแต่
ยังไม่ได้ยืนแบบแสดง
รายการภาษี

โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการสภานัก
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

โครงการอบรมนวด
แผนไทยและนวดเท้า
เพือสุขภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

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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643,000186,000

290,000280,00010,000

10,000

20,00020,000

1,410,000890,00040,000

197,00060,00020,000

2,115,00035,00020,000

565,00015,000

10,964,700

10,000

673,00090,00025,000

428,000428,000

4,808,000350,000310,000

1,183,50055,00025,000

730,000470,00045,000

814,00072,000130,000

239,000105,000

3,450,000330,000310,000

50,00050,000

5,000

95,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการออกสํารวจผู้
ทีอยู่ในข่ายเสียภาษีแต่
ยังไม่ได้ยืนแบบแสดง
รายการภาษี

โครงการอบรมสัมมนา
คณะกรรมการสภานัก
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

โครงการอบรมนวด
แผนไทยและนวดเท้า
เพือสุขภาพ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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4,000

9,500

119,500

50,000

410,800

170,000

11,000

120,000

35,00035,0006,00011,00012,000

457,0005,740,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองทํานําเย็น
จํานวน 1 เครือง

เครืองตัดหญ้าแบบ
สะพายชนิดข้อแข็ง
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พัดลมไอนํา จํานวน 5
เครือง

พัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 10 เครือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โต๊ะและเก้าอีนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
จํานวน 260 ตัว

เก้าอีแลคเชอร์หน้าโฟ
เมก้า จํานวน 200 ตัว

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ตภาย
ในอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จํานวน 1 ระบบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พัดลมดูดและเป่า
อากาศ ขนาด 12 นิว
จํานวน 2 เครือง

ชุดโต๊ะเก้าอีโรงอาหาร
จํานวน 30 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

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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4,000

9,500

119,500

50,000

410,800

170,000

400,000400,000

11,000

120,000

207,000102,0006,000

100,000100,000

6,547,000350,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองทํานําเย็น
จํานวน 1 เครือง

เครืองตัดหญ้าแบบ
สะพายชนิดข้อแข็ง
จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

พัดลมไอนํา จํานวน 5
เครือง

พัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 10 เครือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โต๊ะและเก้าอีนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
จํานวน 260 ตัว

เก้าอีแลคเชอร์หน้าโฟ
เมก้า จํานวน 200 ตัว

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และติดตัง
ระบบอินเตอร์เน็ตภาย
ในอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จํานวน 1 ระบบ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พัดลมดูดและเป่า
อากาศ ขนาด 12 นิว
จํานวน 2 เครือง

ชุดโต๊ะเก้าอีโรงอาหาร
จํานวน 30 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

20,000

45,000

22,000

81,000

15,000

100,000

ครุภัณฑ์อืน

เครืองวัดความเป็น
กรด-ด่างของนํา (PH
meter) จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ไดโว่สูบนํา ขนาดท่อ
ส่ง 1 นิว จํานวน 8
เครือง

เครืองสูบนําหอยโข่ง
ขนาด 6-8 นิว เครือง
ยนต์ดีเซล ติดตังอยู่บน
รถเทรลเลอร์แบบลาก
จูงขนาด 2 ล้อยาง
จํานวน 1 เครือง

เครืองสูบนําแบบหอย
โข่งเครืองยนต์ดีเซล
จํานวน 1 เครือง

เครืองตัดหญ้าสาย
สะพายข้ออ่อน เครือง
ยนต์เบนซิน จํานวน 2
เครือง

เครืองตัดหญ้าแบบสาย
สะพายข้อแข็ง เครือง
ยนต์เบนซิน ขนาด 4
จังหวะ จํานวน 9
เครือง

เครืองชังอิเล
คทรอนิกส์ทศนิยม 2
ตําแหน่ง จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ชุดรับสัญญาณชนิดไร้
สาย จํานวน 22 ชุด

เครืองเสียงภาคสนาม
จํานวน 1 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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30,000

20,000

750,000750,000

45,000

22,000

81,000

15,000

150,00050,000

1,300,0001,300,000

100,000100,000

ครุภัณฑ์อืน

เครืองวัดความเป็น
กรด-ด่างของนํา (PH
meter) จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ไดโว่สูบนํา ขนาดท่อ
ส่ง 1 นิว จํานวน 8
เครือง

เครืองสูบนําหอยโข่ง
ขนาด 6-8 นิว เครือง
ยนต์ดีเซล ติดตังอยู่บน
รถเทรลเลอร์แบบลาก
จูงขนาด 2 ล้อยาง
จํานวน 1 เครือง

เครืองสูบนําแบบหอย
โข่งเครืองยนต์ดีเซล
จํานวน 1 เครือง

เครืองตัดหญ้าสาย
สะพายข้ออ่อน เครือง
ยนต์เบนซิน จํานวน 2
เครือง

เครืองตัดหญ้าแบบสาย
สะพายข้อแข็ง เครือง
ยนต์เบนซิน ขนาด 4
จังหวะ จํานวน 9
เครือง

เครืองชังอิเล
คทรอนิกส์ทศนิยม 2
ตําแหน่ง จํานวน 1
เครือง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ชุดรับสัญญาณชนิดไร้
สาย จํานวน 22 ชุด

เครืองเสียงภาคสนาม
จํานวน 1 ชุด

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,300,000

1,950,000

523,000

1,086,000

500,000

ลําโพงฮอร์น จํานวน 6

ไมโครโฟน จํานวน 2
ตัว

พาเวอร์แอมป์ จํานวน
1 เครือง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

รถยนต์บรรทุกติดตัง
เครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า
จํานวน 1 คัน

รถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ขนาด
บรรจุนําไม่น้อยกว่า
6,000 ลิตร จํานวน 1
คัน

รถบรรทุกขยะแบบเปิด
ข้างเทท้าย มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 8
ลูกบาศก์หลา ชนิด 6
ล้อ เครืองยนต์ดีเซล
จํานวน 1 คัน

รถกระบะบรรทุกแบบ
2 ประตู ขนาด 1 ตัน
ชนิด 4 ล้อ เครืองยนต์
ดีเซล

รถกระบะบรรทุก
เครืองยนต์ดีเซล ขนาด
1 ตัน จํานวน 1 คัน

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งทีเทศบาลตัง
สมทบร้อยละ 10
ประกอบด้วยรายการ
รถแทรกเตอร์ จํานวน
1 คัน และรถบรรทุก
หกล้อ จํานวน 2 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เต้นท์ผ้าใบแบบโค้ง
จํานวน 20 หลัง

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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18,00018,000

8,0008,000

44,00044,000

1,300,000

2,190,0002,190,000

1,950,000

523,000

688,000688,000

1,086,000

500,000

ลําโพงฮอร์น จํานวน 6

ไมโครโฟน จํานวน 2
ตัว

พาเวอร์แอมป์ จํานวน
1 เครือง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

รถยนต์บรรทุกติดตัง
เครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า
จํานวน 1 คัน

รถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ขนาด
บรรจุนําไม่น้อยกว่า
6,000 ลิตร จํานวน 1
คัน

รถบรรทุกขยะแบบเปิด
ข้างเทท้าย มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 8
ลูกบาศก์หลา ชนิด 6
ล้อ เครืองยนต์ดีเซล
จํานวน 1 คัน

รถกระบะบรรทุกแบบ
2 ประตู ขนาด 1 ตัน
ชนิด 4 ล้อ เครืองยนต์
ดีเซล

รถกระบะบรรทุก
เครืองยนต์ดีเซล ขนาด
1 ตัน จํานวน 1 คัน

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งทีเทศบาลตัง
สมทบร้อยละ 10
ประกอบด้วยรายการ
รถแทรกเตอร์ จํานวน
1 คัน และรถบรรทุก
หกล้อ จํานวน 2 คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เต้นท์ผ้าใบแบบโค้ง
จํานวน 20 หลัง

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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3,040,000

2,686,000

216,000

617,500

2,169,000

160,000

3,200,000

90,000

410,000

โครงการปรับปรุงเกาะ
กลางถนนนิวาศบริเวณ
บ่อนําหลังสถานีรถไฟ

โครงการขยายผิว
จราจรถนนจิระหน้า
ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์(เดิม)

โครงการก่อสร้างวาง
ท่าระบายนําชุมชน
เทศบาล(ซอยแยกถนน
สุนทรเทพ)

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ภายในสถานที
กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบุรีรีมย์

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนซอยข้างบ้านเลขที
117/5-117/20 ถนน
หน้าสถานีรถถไฟ

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังป้าย
ดิจิตอล ขนาด 5x10
เมตร จํานวน 1 ป้าย

ค่าปรับปรุงป้ายตลาด
อาหารและเครืองดืม
(ตลาดไนท์รมย์บุรี)

ค่าก่อสร้างห้องนํา
ตลาดอาหารและเครือง
ดืม (ตลาดไนท์รมย์
บุรี)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน
จํานวน 6 ชุด

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

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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3,040,000

2,686,000

216,000

617,500

2,169,000

160,000

3,200,000

90,000

410,000

540,000540,000

โครงการปรับปรุงเกาะ
กลางถนนนิวาศบริเวณ
บ่อนําหลังสถานีรถไฟ

โครงการขยายผิว
จราจรถนนจิระหน้า
ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์(เดิม)

โครงการก่อสร้างวาง
ท่าระบายนําชุมชน
เทศบาล(ซอยแยกถนน
สุนทรเทพ)

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ภายในสถานที
กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบุรีรีมย์

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนําและบ่อพัก
ถนนซอยข้างบ้านเลขที
117/5-117/20 ถนน
หน้าสถานีรถถไฟ

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังป้าย
ดิจิตอล ขนาด 5x10
เมตร จํานวน 1 ป้าย

ค่าปรับปรุงป้ายตลาด
อาหารและเครืองดืม
(ตลาดไนท์รมย์บุรี)

ค่าก่อสร้างห้องนํา
ตลาดอาหารและเครือง
ดืม (ตลาดไนท์รมย์
บุรี)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ชุดผจญเพลิงมาตรฐาน
จํานวน 6 ชุด

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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150,110,70015,104,4602,712,36065,670,700795,0004,225,0008,580,14017,569,760

9,146,00020,00030,00035,000

135,00020,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงป้ายทางเข้าสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร

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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314,000,00036,661,82012,570,060

9,281,00050,000

185,00030,000

60,00060,000

300,000300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงป้ายทางเข้าสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


