
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
  1. งานบริหารทั่วไป              (รวม) 8,136,520    697,740    7,542,120  610,000    30,000      60,000   4,312,700  21,389,080 

(1) 7,224,820    463,740    6,500,120  570,000    30,000      60,000   4,292,700  19,141,380 สํานักปลัดเทศบาล 00111
(2) 911,700      234,000    1,042,000  40,000      -        20,000      2,247,700  กองวิชาการและแผนงาน 00111

  2.  งานวางแผน สถิติ และวิชาการ 365,200      - 523,600     -          -          -        - 888,800     กองวิชาการและแผนงาน 00112
  3.  งานบริหารงานคลัง 2,679,100    1,104,400  2,300,000  50,000      -          -        5,000       6,138,500  กองคลัง 00113

รวม 11,180,820 1,802,140 10,365,720 660,000 30,000 60,000 4,317,700 28,416,380 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ด้านบริหารทั่วไป    (00100)
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
 1.  งานเทศกิจ 361,000      266,340    875,000     -          -          -        -           1,502,340  สํานักปลัดเทศบาล 00122
 2.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
       ระงับอัคคีภัย

 

รวม 2,820,730 2,068,880 2,902,000 36,000 - - 120,000 7,947,610 

สํานักปลัดเทศบาล120,000 - 6,445,270 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป    (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (00120)

2,459,730    1,802,540 00123- 36,000 2,027,000 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
  1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,688,360    558,360    713,000     15,000      -          -        - 2,974,720  กองการศึกษา 00211
  2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
       ศึกษา
  3.  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 396,240      - 108,000     -          - -        -           504,240     กองการศึกษา 00214
  4.  งานระดับมัธยมศึกษา - - 100,000     -          -          75,000      175,000     กองการศึกษา 00213

รวม 2,084,600 1,742,760 20,809,700 328,000 5,579,200 - 130,000 30,674,260 

00212

แผนงานการศึกษา   (00210)

- 1,184,400 19,888,700 313,000 5,579,200 - 55,000 27,020,300 กองการศึกษา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อําเภอเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม   (00200)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,727,300    899,900    281,500     -          -          -        -           2,908,700  กองสาธารณสุขฯ 00221
2. งานบริการสาธารณสุขและงาน
    สาธารณสุขอื่น
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,296,600    246,240    813,000     14,000      -          -        -           3,369,840  กองสาธารณสุข ฯ 00224

รวม 7,079,000 2,295,260 3,212,300 369,000 180,000 - 9,700 13,145,260 

3,055,100 1,149,120 2,117,800 355,000 180,000 - 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

9,700 6,866,720 กองสาธารณสุข ฯ 00223

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสาธารณสุข    (00220)



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
   1.  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
        สงเคราะห์

รวม 1,631,280 - 288,000 - - - - 1,919,280 

288,000 - - - 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม   (00220)
แผนงานสังคมสงเคราะห์   (00230)

1,631,280 - - 1,919,280 กองสวัสดิการสังคม 00232

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
  1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
        และชุมชน
  2.  งานไฟฟ้า  ถนน 2,271,420    2,244,000  5,628,600  2,510,000  20,000      -        235,000    12,909,020 กองช่าง 00242
  3.  งานสวนสาธารณะ 441,000      1,043,000  3,054,500  90,000      -          -        16,000      4,644,500  กองช่าง 00243
  4.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                                     (รวม
(1) 786,900      4,870,340  13,517,370 -          -          -        19,400      19,194,010 กองสาธารณสุขฯ 00244
(2) 162,600      1,199,280  2,237,500  122,000    -          -        40,000      3,761,380  กองช่างสุขาภิบาล 00244

  5.  งานบําบัดน้ําเสีย -             82,080      891,000     1,660,000  -          -        24,000      2,657,080  กองช่างสุขาภิบาล 00245

รวม 3,815,120 9,602,860 25,389,970 4,387,000 20,000 - 334,400 43,549,350 

แผนงานเคหะและชุมชน   (00240)

153,200 164,160 61,000 5,000 - 00241กองช่างสุขาภิบาล- - 

59,400 22,955,390 6,069,620 15,754,870 122,000 - - 949,500 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อําเภอเมืองบุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

383,360 



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
  1.  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ กองสวัสดิการสังคม 00252
       เข้มแข็งชุมชน                    

รวม - - 726,000 - - 10,000 - 736,000 

10,000 -

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม   (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (00250)

- - 736,000 - 726,000 -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
   1.  งานกีฬาและนันทนาการ -             -           1,800,000  10,000      50,000      -        -           1,860,000  กองการศึกษา 00262
   2.  งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น -             -           1,930,000  - 90,000      -        -           2,020,000  กองการศึกษา 00263

รวม - - 3,730,000 10,000 140,000 - - 3,880,000 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม   (00200)

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   (00260)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
  1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
       อุตสาหกรรมและการโยธา
  2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (รวม) 1,852,000    1,566,620  3,229,000  -          -          -        61,500      6,709,120  

(1) 1,852,000    222,500    1,381,000  -          -          -        - 3,455,500  กองช่าง 00312
(2) -             1,344,120  1,848,000  -          -          -        61,500      3,253,620  กองช่างสุขาภิบาล 00312

รวม 3,226,400 1,789,120 4,201,000 40,000 - - 61,500 9,318,020 

- 2,608,900 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ   (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (00310)

- - 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

1,374,400 00311222,500 972,000 40,000 



เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ หน่วยงาน รหัส
งาน และ ชั่วคราว ใช้สอย สาธารณูป เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ที่ดินและ รวม เจ้าของงบประมาณ บัญชี

ค่าจ้างประจํา และวัสดุ โภค สิ่งก่อสร้าง
   1.  งานงบกลาง -             -           -           -          -          -        -           18,563,840 00411

รวม - - - - - - - 18,563,840 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น   (00400)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานงบกลาง   (00410)


