
 

 

ส่วนที่  2 
เทศบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2556 

ของเทศบาลต าบลไชยมงคล 

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา   จังหวดันครราชสีมา 

หลกัการ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน      ยอดรวม 28,000,000.- บาท 

โดยแยกรายละเอียดออกตามแผนงานไดด้งัน้ี 

งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป     ยอดรวม 26,500,000.- บาท 

 แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี    

  ก.   ด้านบริหารงานทัว่ไป    

                  1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป                           ยอดรวม 12,536,840 บาท 

                  2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน            ยอดรวม        75,000 บาท 

  ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม    

                  1.  แผนงานการศึกษา                                 ยอดรวม 2,722,970  บาท 

                   2.  แผนงานสาธารณสุข                            ยอดรวม 4,585,370  บาท 

                   3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์                                  ยอดรวม          -         บาท 

                  4.  แผนงานเคหะและชุมชน                                ยอดรวม 4,729,570  บาท 

                  5.  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน        ยอดรวม       15,000  บาท 

                  6.  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ       ยอดรวม     206,000  บาท 

  ค.   ด้านการเศรษฐกจิ    

                1.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       10,000  บาท 

                2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม        -           บาท

  ง.  ด้านการด าเนินงานอืน่    

1. แผนงานงบกลาง                                         ยอดรวม   1,619,250 บาท 

 

 

 



 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ     ยอดรวม  1,500,000.- บาท 

ก.   ด้านการเศรษฐกจิ  

   

                  1.  แผนงานการพาณิชย ์                            ยอดรวม  1,419,200   บาท 

ข.   ด้านการด าเนินการอืน่ๆ    

                  1.  แผนงานงบกลาง                                 ยอดรวม       80,800  บาท 

เหตุผล 

 เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีท่ีไดว้างแผนไว ้ ตามแผนพฒันาเทศบาล

ต าบล      ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.2556       จึงเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556    เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญตั ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา 

................................................ 
โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศยัอ านาจ

ตาม 

ความในพระราชบญัญติัสภาเทศบาล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ข้ึนไว ้ โดยความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลและโดยอนุมติัของผูว้า่

ราชการจงัหวดันครราชสีมา  ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 เทศบญัญติัน้ี  เรียกวา่   “เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

2556” 

  ข้อ 2 เทศบญัญติัเทศบาลต าบลน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555   เป็นตน้ไป 

  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ใหต้ั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 

28,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ้ ดงัน้ี 

  ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป      ตั้งร่ายจ่ายรวมทั้งส้ิน 26,500,000.- บาท 

  ก.   ด้านบริหารงานทัว่ไป    

                  1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป                           ยอดรวม 12,536,840 บาท 

                  2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน            ยอดรวม        75,000 บาท 

  ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม    

               1.  แผนงานการศึกษา                                 ยอดรวม 2,722,970  บาท 

                 2.  แผนงานสาธารณสุข                            ยอดรวม 4,585,370  บาท 

                 3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์                                    ยอดรวม          -         บาท 

                  4.  แผนงานเคหะและชุมชน                                ยอดรวม 4,729,570  บาท 

                  5.  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน        ยอดรวม       15,000  บาท 

                  6.  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ       ยอดรวม     206,000  บ 



 

 

ค.   ด้านการเศรษฐกจิ    

                1.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       10,000  บาท 

                2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม        -           บาท

  ง.  ด้านการด าเนินงานอืน่    

1. แผนงานงบกลาง                                         ยอดรวม   1,619,250 บาท 

ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 3 

ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ         ตั้งร่ายจ่ายรวมทั้งส้ิน 1,500,000.- บาท 

ก.   ด้านการเศรษฐกจิ    

                  1.  แผนงานการพาณิชย ์                            ยอดรวม  1,419,200   บาท 

ข.   ด้านการด าเนินการอืน่ๆ    

                  1.  แผนงานงบกลาง                                 ยอดรวม       80,800  บาท 

  ข้อ 6 ใหน้ายกเทศมนตรีและผูบ้ริหาร  ปฏิบติัการเบิกเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

  ข้อ 7 ใหน้ายกเทศมนตรี  มีหนา้ท่ี รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

 

        

 

          (นายสมโภชน์  นามประสิทธ์ิ) 

                นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล   

 

- อนุมติั 

 

 

 

     นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

 ปฏิบติัราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 
 


