บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2557
ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
หลักการ
ยอดรวม 36,650,000.- บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
โดยแยกรายละเอียดออกตามแผนงานได้ดงั นี้
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ยอดรวม 34,050,000.- บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้ านบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

ยอดรวม 10,107,140 บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

75,000 บาท

ข. ด้ านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม 3,353,220 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม 2,793,640 บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

-

บาท

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม 15,009,900 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 395,000 บาท

35,000 บาท

ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม

10,000 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

-

บาท

ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 2,271,100 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม 2,600,000.- บาท

ก. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิ ชย์

ยอดรวม 2,500,000 บาท

ข. ด้ านการดาเนินการอืน่ ๆ
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

100,000 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2557 จึงเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
................................................
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลและโดยอนุ มตั ิของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2557”
ข้ อ 2 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ต้งั จ่ายเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้น
36,650,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้ อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป

ตั้งร่ ายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,050,000.- บาท

ก. ด้ านบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

ยอดรวม 10,107,140 บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

75,000 บาท

ข. ด้ านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม 3,353,220 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม 2,793,640 บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม 15,009,900 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 395,000 บาท

-

บาท

35,000 บาท

ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม

10,000 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

-

บาท

ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 2,271,100 บาท

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3
ข้ อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ตั้งร่ ายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,600,000.- บาท

ก. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิ ชย์

ยอดรวม 2,500,000 บาท

ข. ด้ านการดาเนินการอืน่ ๆ
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

100,000 บาท

ข้ อ 6 ให้นายกเทศมนตรี และผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิการเบิกเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ข้ อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่ รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี

(นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรี ตาบลไชยมงคล
- อนุมตั ิ
ว่าที่ ร.ต.
(นิรันดร์ ดุจจานุทศั น์)
นายอาเภอเมืองนครราชสีมา
ปฏิบตั ิราชการแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

