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งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ของเทศบาลเมืองบุรีรมัย์ 
อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์ 
---------------------------------------------- 
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งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ยอดรวม            194,315,500    บาท     
ประกอบด้วย 
ก.  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป    ยอดรวม            158,150,000    บาท   
    จําแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

1.  ด้านบริหารท่ัวไป    ยอดรวม 36,363,990       บาท   
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม  28,416,380         บาท  
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    7,947,610         บาท 

 2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม   ยอดรวม          93,904,150        บาท 
     2.1 แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  30,674,260         บาท 

      2.2 แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  13,145,260         บาท 
               2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม    1,919,280          บาท  
               2.4 แผนงานเคหะและชมุชน   ยอดรวม  43,549,350         บาท 
      2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม               736,000         บาท 
               2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ  ยอดรวม     3,880,000         บาท 
                     นันทนาการ     
 3.  ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม   9,318,020        บาท 
               3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม      9,318,020         บาท 
 4.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม          18,563,840        บาท 

     4.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม   18,563,840         บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 34,196,500    บาท 
 1.  ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม 27,196,500    บาท 
               1.1 แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม  27,196,500     บาท 
 2.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม   7,000,000    บาท 

    2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม             7,000,000     บาท 

ค.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยอดรวม   1,969,000    บาท 
 1.  ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม   1,918,000    บาท 

    1.1 แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     1,918,000     บาท 
 2.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม       51,000    บาท 

     2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม              51,000    บาท 
 

เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ตลอดถึงให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลได้ใช้จ่ายเพ่ือการบริหารงาน
ของเทศบาลตามระเบียบของทางราชการ       ผู้บริหารจึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555    เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
อําเภอเมืองบุรีรัมย์      จังหวัดบุรีรัมย์ 

------------------------------------- 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 12  มาตรา   60   มาตรา   62    
และมาตรา   65   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงตราเทศบัญญัตินี้ข้ึนไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์     ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1   เทศบัญญัตินี้เรียกว่า    “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2555” 
  ข้อ  2   เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ.  2554   เป็นต้นไป 
  ข้อ  3   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555   ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวม  
ท้ังสิ้น    194,315,500      บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ้  ดังนี ้ 
  ข้อ  4   งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป     ตั้งไว้เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น   158,150,000     บาท 
 จําแนกได้ดังต่อไปนี้  

1.  ด้านบริหารท่ัวไป    ยอดรวม 36,363,990       บาท   
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม  28,416,380         บาท  
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม    7,947,610         บาท 

 2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม   ยอดรวม          93,904,150        บาท 
     2.1 แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  30,674,260         บาท 

      2.2 แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  13,145,260         บาท 
               2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม    1,919,280          บาท  
               2.4 แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม  43,549,350         บาท 
      2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม               736,000         บาท 
               2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ  ยอดรวม     3,880,000         บาท 
                     นันทนาการ     
 3.  ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม   9,318,020        บาท 
               3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม      9,318,020         บาท 
 4.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม          18,563,840        บาท 

     4.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม   18,563,840         บาท 
ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 3  
   
 
 
 
 
 



ข้อ  5    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล     ตั้งไว้เป็นจํานวนท้ังสิ้น 
34,196,500   บาท     จําแนกได้ดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม 27,196,500   บาท 
       1.1 แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม  27,196,500    บาท 
  2.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม   7,000,000   บาท 
       2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม      7,000,000   บาท 
ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี  4   
  ข้อ  6   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร     ตั้งไว้เป็นจํานวนท้ังสิ้น 
1,969,000    บาท       จําแนกได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านการเศรษฐกิจ    ยอดรวม   1,918,000    บาท 
       1.1 แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม    1,918,000     บาท 
  2.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม       51,000    บาท 
       2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม               51,000   บาท 
ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี  5 
  ข้อ  7   ให้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ     
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
  ข้อ  8   ให้นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมยมี์หน้าท่ีรกัษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 

   ประกาศ      ณ     วันท่ี   30  กันยายน  พ.ศ.  2554 
 
 
          ลงชื่อ     ปาลีรัตน์   สมานประธาน   
         (นางปาลีรัตน ์   สมานประธาน) 
                                        นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  
 
 
 
 
 

                      เห็นชอบ 
 

         ลงชื่อ          อภิชาติ   งามกมล 
             (นายอภิชาติ   งามกมล) 
             รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
                     ผูว้่าราชการจังหวัดบุรีรัมย ์
        


