
36,661,8207,504,6007,102,96022,054,260

80,00050,000030,000

80,00050,000030,000

60,0000060,000

60,0000060,000

300,00000300,000

2,558,00002,558,0000

2,858,00002,558,000300,000

1,018,00020,000320,000678,000

2,057,0001,040,000210,000807,000

4,389,200469,200585,0003,335,000

1,237,600313,000244,000680,600

8,701,8001,842,2001,359,0005,500,600

19,455,1005,612,4003,185,96010,656,740

5,506,920005,506,920

24,962,0205,612,4003,185,96016,163,660

                                             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



12,570,0609,785,8202,784,240

3,530,0003,530,0000

3,530,0003,530,0000

16,00016,0000

1,148,0001,028,000120,000

2,075,000847,0001,228,000

347,000105,000242,000

3,586,0001,996,0001,590,000

5,454,0604,259,8201,194,240

5,454,0604,259,8201,194,240

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานเทศกิจงานงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



150,110,70053,000144,719,3005,338,400

9,146,00009,146,0000

9,146,00009,146,0000

2,169,00002,169,0000

700,8000700,8000

2,869,80002,869,8000

335,0000320,00015,000

11,237,70023,00010,974,700240,000

47,129,50030,00046,239,500860,000

253,700038,700215,000

58,955,90053,00057,572,9001,330,000

79,139,000075,130,6004,008,400

79,139,000075,130,6004,008,400

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ

แผนงานการศึกษา

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



15,104,4605,566,4005,191,9204,346,140

135,000135,00000

135,000135,00000

500,0000500,0000

45,000045,0000

545,0000545,0000

527,00040,000472,00015,000

400,50015,000254,000131,500

1,760,000760,000880,000120,000

786,000144,000498,000144,000

3,473,500959,0002,104,000410,500

10,950,9604,472,4002,542,9203,935,640

10,950,9604,472,4002,542,9203,935,640

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศูนย์บริการสาธารณ
สุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานงบ

แผนงานสาธารณสุข

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



2,712,3602,712,360

6,0006,000

102,000102,000

45,00045,000

184,800184,800

337,800337,800

2,374,5602,374,560

2,374,5602,374,560

                                             รวม

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



3,793,50031,301,4809,975,60019,451,4801,148,640

00020,0000

00020,0000

003,040,0006,046,0000

139,5003,086,000626,0001,969,5000

139,5003,086,0003,666,0008,015,5000

2,614,000162,00060,0003,010,0007,000

480,0004,477,000545,0002,935,00075,000

410,00013,599,4003,720,000350,00035,000

30,00076,00010,000160,00090,000

3,534,00018,314,4004,335,0006,455,000207,000

120,0009,901,0801,974,6004,960,980941,640

120,0009,901,0801,974,6004,960,980941,640

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานบําบัดนําเสียงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

งานสวนสาธารณะงานไฟฟ้าถนนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



65,670,700

20,000

20,000

9,086,000

5,821,000

14,907,000

5,853,000

8,512,000

18,114,400

366,000

32,845,400

17,898,300

17,898,300

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน



795,000795,000

50,00050,000

50,00050,000

745,000745,000

745,000745,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



4,225,0002,685,0001,540,000

35,00035,0000

35,00035,0000

20,000020,000

4,170,0002,650,0001,520,000

4,190,0002,650,0001,540,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



8,580,1406,793,4001,786,740

833,500833,5000

833,500833,5000

12,000012,000

710,000380,000330,000

1,406,2001,336,20070,000

94,00074,00020,000

2,222,2001,790,200432,000

5,524,4404,169,7001,354,740

5,524,4404,169,7001,354,740

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



17,569,76017,569,760

17,569,76017,569,760

17,569,76017,569,760

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

แผนงานงบกลาง

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย


