ส่ วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556

ของ
เทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
หลักการ
ยอดรวม 28,000,000.- บาท

งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
โดยแยกรายละเอียดออกตามแผนงานได้ดงั นี้
งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป

ยอดรวม 26,500,000.- บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

ยอดรวม 12,536,840 บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

75,000 บาท

ข. ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม 2,722,970 บาท

2. แผนงานสาธารณสุ ข

ยอดรวม 4,585,370 บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

-

บาท

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม 4,729,570 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 206,000 บาท

15,000 บาท

ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม

10,000 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

-

บาท

ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 1,619,250 บาท

งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ

ยอดรวม 1,500,000.- บาท

ก. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิ ชย์

ยอดรวม 1,419,200 บาท

ข. ด้ านการดาเนินการอืน่ ๆ
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

80,800 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบล ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2556

จึงเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ

พ.ศ.2556 เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลไชยมงคล
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
................................................
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจ
ตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบสภาเทศบาลตาบลไชยมงคลและโดยอนุมตั ิของผูว้ า่
ราชการจังหวัดนครราชสี มา ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
2556”
ข้ อ 2 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้ อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป

ตั้งร่ ายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 26,500,000.- บาท

ก. ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

ยอดรวม 12,536,840 บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

75,000 บาท

ข. ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา

ยอดรวม 2,722,970 บาท

2. แผนงานสาธารณสุ ข

ยอดรวม 4,585,370 บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม 4,729,570 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยอดรวม

6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 206,000 บ

-

บาท

15,000 บาท

ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร

ยอดรวม

10,000 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม

-

บาท

ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 1,619,250 บาท

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 3
ข้ อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ตั้งร่ ายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 1,500,000.- บาท

ก. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการพาณิ ชย์

ยอดรวม 1,419,200 บาท

ข. ด้ านการดาเนินการอืน่ ๆ
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

80,800 บาท

ข้ อ 6 ให้นายกเทศมนตรี และผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิการเบิกเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้
เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบล
ข้ อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่ รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี

(นายสมโภชน์ นามประสิ ทธิ์ )
นายกเทศมนตรี ตาบลไชยมงคล
- อนุมตั ิ

นายอาเภอเมืองนครราชสี มา
ปฏิบตั ิราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มา

