คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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............................................
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะไดเสนอรางเทศบัญญ
ญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลเมืองชัยนาทอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ปปจจุ
จจบับนเทศบาลเมองชยนาท
นเทศบาลเมืองชัยนาท มีมยอดเงนสะสมทสามารถนามา
ยอดเงินสะสมที่สามารถนํามาใช
ใชได
ได จานวน
จํานวน 1,876,104.44 บาท (หนึ
(หนงล
่งลานแปดแสนเจ็
นแปดแสนเจดหมนหกพน
ดหมื่นหกพัน
หนึ่งรอยหกสี่บาทสี่สิบสี่สตางค)
และสะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน 6,627,603.61 บาท
(หกลานหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกรอยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค) ทําใหสถานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร
2. รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
2.1 รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 136,900,000 บาท
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ก. รายไดภาษอากร
รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
1
1.4
4 ภาษีม
ี ูลคา เพิิ่ม
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.6 ภาษีสุรา
1.7 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน

42,135,946.25

43,860,000

44,170,000

7,997,634.16

7,500,000

7,700,000

459,847.33

400,000

400,000

1,878,096.27

1,700,000

1,800,000

22 356 275 62
22,356,275.62

24
24,500,000
500 000

24
24,500,000
500 000

114,536.20

100,000

100,000

1,539,918.90

1,500,000

1,500,000

-

-

-

1.8 ภาษีสรรพสามิต

4,023,184.86

4,500,000

4,500,000

1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

3,596,992.05

3,500,000

3,500,000

1.10 อากรการฆาสัตว

67,600.00

80,000

80,000

1.11 คาภาคหลวงแร

101,860.86

80,000

90,000

หมายเหตุ

1- 2
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต

2,527,709.87

2,425,000.00

2,590,000.00

120,756.00

150,000

300,000

1.2 คาธรรมเนียมในอนุญาตขายสุรา

1,440.45

2,000

2,000

1.3 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน

3,610.00

2,000

2,000

72,719.62

15,000

20,000

200.00

1,000

1,000

1.6 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

11,115.00

10,000

10,000

1.7 คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

16,020.00

20,000

20,000

1.8 คาปรับผูทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น

65,305.00

50,000

50,000

1,303,000.00

1,240,000

1,240,000

1.10 คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล

239,100.00

250,000

250,000

1.11 คาปรับผูกระทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก

299,125.00

300,000

300,000

3,028.80

20,000

20,000

10,000

10,000

328,600.00

300,000

300,000

1,980.00

5,000

5,000

ขยายเสียง

13,410.00

10,000

10,000

1.17 คาใบอนุญาตอื่น ๆ

48,300.00

40,000

50,000

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน

1,875,241.61

900,000

980,000

1,417,007.00

700,000

700,000

2.2 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

249,365.15

120,000

200,000

2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน

208,869.46

80,000

80,000

1,208,207.32

1,200,000

1,200,000

1,208,207.32

1,200,000

1,200,000

871,541.00

680,000

680,000

369,560.00

20,000

20,000

12,930.00

10,000

10,000

4.3 คาขายแบบแปลน

251,500.00

300,000

300,000

4.4 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

237,551.00

350,000

350,000

48,618,646.05

49,065,000.00

49,620,000.00

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆา
และจําหนายเนื้อสัตว

1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

1.9 คากําจัดขยะมูลฝอย

1.12 คาปรับผิดสัญญา
1.13 คาปรับอื่น ๆ

-

1.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
1.15 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.16 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่อง

2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่

3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย
3.1 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 เงิน
ิ ทีี่มีผูอุทิศ
4.2 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง

รายรับไมรวมเงินอุดหนุน

1- 3
ค. เงินชวยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป

21,806,125.00

87,248,736.00

87,280,000.00

21,806,125.00

25,000,000

25,880,000

62,248,736

61,400,000

2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเดิม

-

3. เงินอุดหนุนดานสาธารณสุข

-

-

-

4. เงินอุดหนุนดานสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

-

-

-

ประมาณการรายรับรวมเงินอุดหนุน

70,424,771.05

136,313,736.00

136,900,000.00

รายจายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

2. รายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป
2.2.1 รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน / แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป 00100
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

17,488,992.44

20,551,510

20,497,600

4,703,912.19

5,706,310

5,526,200

22,192,904.63

26,257,820

26,023,800

- แผนงานการศึกษา 00210

5,635,451,84

63,830,936

55,643,400

- แผนงานสาธารณสุข 00220

5,006,828.94

5,654,148

4,834,420

4,674,000

4,674,000

16,302,261.96

17,528,504

19,101,690

- แผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชุ
แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชมชน
มชน 00250

8,432,152.24

1,831,540

2,484,600

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 00260

2,480,758.00

2,660,000

1,970,000

32,222,001.14

96,179,128

88,708,110

6,436,684.80

5,494,500

6,054,670

875 423 84
875,423.84

1
1,033,308
033 308

1
1,841,620
841 620

7,312,108.64

6,527,808

7,896,290

5,511,565.90

7,348,980

14,271,800

5,511,565.90

7,348,980

14,271,800

67,238,580.31

136,313,736

136,900,000

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120
รวม
ดานบริการชุม
ุ ชนและสังคม 00200

- แผนงานสังคมสงเคราะห 00230
- แผนงานเคหะและชุมชน 00240

รวม

-

ดานการเศรษฐกิจ 00300
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
- แผนงานการพาณิช
ิ ย 00330
รวม
ดานการดําเนินงานอื่น 00400
- แผนงานงบกลาง 00410
รวม

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ
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2.2.2 รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย
ดาน / แผนงาน
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. รายจายอื่น
8. หมวดคาครุ
หมวดคาครภั
ภณฑทดนและสงกอสราง
ณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

รายจายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

5,511,565.90

7,348,980

14,271,800

18,891,635.39

57,075,154

61,297,500

4,833,120.96

6,777,140

7,656,300

32,439,510.69

54,460,862

40,719,600

3,292,436.21

4,179,000

4,150,000

766,883.00

880,000

3,830,800

18,000.00

4,694,000

4,674,000

7,120,880.00

898,600

300,000

72,874,032.15

136,313,736

136,900,000

หมายเหตุ

2.3 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป (กําหนดวัตถุประสงค ไมนํามาตั้งงบประมาณ)
จายจาก
จายจาก
1.เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา

รายการ
- เงินเดือนคาจางคาตอบแทนพนักง

พ.ศ
พ.ศ.. 2550
82,834,080.00

ครูเทศบาล และภารโรง คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ โรงเรียนในสังกัดฯ
2.เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข

- คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ดานก

1,593,687.01

สาธารณสุข
3.เงินอุดหนุนทั่วไป

1.อุดหนุนโครงการสงเสริมและพัฒนา

216,000.00

ใหแกบุคลากร อปท.
2.อุดหนุนสนับสนุนบริการสาธารณะ

1,551,000.00

3.อุดหนุนเบยยงชพผู
3.อดหนนเบี
้ยยังชีพผสงอาย
งู อายุ คนพกา
คนพิกา

4,530,000.00
4,530,000.00

ผูปวยเอดส

รวม

90,724,767.01

หมายเหตุ
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2.4 งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)
2.4.1 รายรัับ
ประเภท

รายรับจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

1. หมวดรายได

8,983,799.38

8,701,500

10,701,500

2. หมวดเงินไดอื่น

4,190,249.53

6,000,000

6,000,000

13,174,048.91

14,701,500

16,701,500

รวมรายรับ

หมายเหตุ

2.4.2 รายจาย
ประเภท

รายจายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

1. รายจายงบกลาง

2,685
685,097
097.85
85

3,000,000.00

3,126,200

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

1,017,387.96

1,017,387.96

1,562,000

675,751.34

675,751.34

1,290,800

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

89,284.45

89,284.45

163,000

5. หมวดรายจายอื่น

51,700.00

51,700.00

57,000

6. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

44,000.00

44,000.00

47,000

7. หมวดรายจายอื่น (จายจากกําไรสุทธิ)

4,027,387.73

6,000,000.00

6,000,000

8,590,609.33

10,878,124

12,246,000

3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมรายจาย

หมายเหตุ

2.5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานนีขนสงผูโดยสาร)
2.5.1
รายรับ
2.5.1 รายรบ
รายรับจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

1. งบทั่วไปชวยเหลืองบเฉพาะการ

-

-

1,374,000

รวมรายรับ

-

-

1,374,000

ประเภท

หมายเหตุ

2.4.2 รายจาย
ประเภท

รายจายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

1. รายจายงบกลาง

-

44,200

36,400

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

-

-

-

3. หมวดคาจางชั่วคราว

-

291,900

313,500

4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

-

754,000

845,000

5. หมวดคาสาธารณูปโภค

-

150,000

180,000

6. หมวดรายจายอื่น

-

-

-

7 หมวดคาครภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

-

99 900

-

หมายเหตุ
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ก. คาใชจายในการบริหารบุคลากร (คาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่น
และลูกจางตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544)
1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล
(2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร

งบทั่วไป
14,424,600.00
537,600.00

(3) เงินเพิ่มอื่น
- เงินเพิ่มคาวิชาชีพ
- เงินวิทยฐานะชํานาญการ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
- เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนประจําตําแหนง
2.เงนคาจาง
เงินคาจาง
(1) เงินคาจางประจํา
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจางประจํา

สถานธนานุบาล

-

90,000.00

สถานีขนสง

ยอดรวม

-

14,424,600.00

-

627,600.00

-

-

200,400.00

-

-

200,400.00

42,000.00

-

-

42,000.00

243,700.00

-

-

243,700.00

537,600.00

-

-

537,600.00

งบทั่วไป
งบทวไป

-

สถานธนานุบาล
สถานธนานบาล

สถานีขนสง
สถานขนสง

ยอดรวม

5,555,100.00

1,400,000.00

-

6,955,100.00

20,000.00

72,000.00

-

92,000.00

(3) เงินคาจางชั่วคราว (คาตอบแทนพนักงานจาง)

5,391,400.00

-

259,500.00

5,650,900.00

(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง

1,659,400.00

-

54,000.00

1,713,400.00

3. ประโยชนตอบแทนอื่น
(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร / พื้นที่เสี่ยงภัย
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(5) เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวย
(แพทย พยาบาลทันตแพทย )นอกเวลาราชการ
(6) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรดานการแพทย
(7) เงินคาเชาบาน
(8) เงนทาขวญขาราชการพนกงาน
เงินทําขวัญขาราชการพนักงาน / ลกจ
ลูกจาง
าง
ซึ่งไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะการปฏิบัติหนาที่
(9) เงินเกี่ยวกับศพพนักงาน / ลูกจาง
ซึ่งถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ
(10) เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

งบทั่วไป

สถานธนานุบาล
-

สถานีขนสง

ยอดรวม

-

-

-

3,200.00

600.00

-

3,800.00

391,500.00

50,000.00

-

441,500.00

1,400,000.00

200,000.00

-

1,600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

672,000.00

5,000.00

-

5,000.00

672,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(11) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.)

128,600.00

-

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

636,000.00

-

31,400.00

128,600.00
667,400.00

(13) เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ

-

-

-

-

(14) เงินสํารองเงินเดือนและคาจางที่กําหนดใหม

-

-

-

-

-

-

(15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ

992,000.00

992,000.00
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3. ประโยชนตอบแทนอื่น (ตอ)

งบทั่วไป

สถานธนานุบาล

(17) บําเหน็จความชอบคาตอบแทน

-

-

(18) คาใชจายตามขอ 7 วรรคสอง ตามประกาศฯ

-

-

สถานีขนสง

ยอดรวม

-

-

18.1 คาตอบแทนรายเดือนรอยละ 2-4-6-8

62,700.00

36,000.00

-

98,700.00

18.2 คาตอบแทนพิเศษรอยละ 2-4

62,800.00

36,000.00

-

98,800.00

18.3 คาตอบแทนพิเศษโครงการเปลี่ยนอาชีพ

-

-

-

-

รวม

35,200,100

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552

150,520,900

รอยละ

23.39

ข. รายจ
รายจาายที
ยทองคกรใชจายในกา
่องคกรใชจายในการพั
รพฒ
ฒนาองคก
นาองคกร ปปงงบปร
บประมาณ
ะมาณ พ.ศ. 2552
ชื่อโครงการ

จํานวนเงิน

ปรากฎในแผนงาน

1. ยุทธศาสตรดานการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

400,000

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

300,000

เคหะและชุมชน

2. โครงการทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจร

100,000

บริหารทั่วไป

หนวยงาน

กองชาง
สํานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
- คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจชุมชน
- คาใชจายโครงการสัมมนาจัดทําแผนชุมชน
- คาใชจายโครงการสวัสดิการชุม
ุ ชน

300,000

200,000
50,000
50,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

สรางความเขมแข็งชุม
ุ ชน

กองสวัสดิการสังคม

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
-เงินอุดหนุนโครงการนิเทศติดตามงบประมาณการศึกษาฯ
- เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- เเงิงนอุ
นอดหนนโครงการรณรงค
ดหนุนโครงการรณรงคเพื
พอปองกนยา
่อปองกันยาเสพติ
ด
เสพตด
- เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
- เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลในระดับท

1,690,000

100,000
400,000
370,000
20,000
300,000

ระดับภาค และระดับประเทศ

การศึกษา

กองการศึกษา

การศึกษา

กองการศึกษา

การศึกษา
การศกษา

กองการศึกษา
กองการศกษา

การศึกษา

กองการศึกษา

การศึกษา

กองการศึกษา

การศึกษา

กองการศึกษา

- เงินอุดหนุนโครงการแขงขันนักเรียนคนเกงของ รร.ในสังกัด

10,000

การศึกษา

กองการศึกษา

- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ

50,000

การศึกษา

กองการศึกษา

130,000

การศึกษา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธผูปกครอ

10,000

การศึกษา

กองการศึกษา

- คาใชจายกิจกรรมมอบเกียรติบัตรฯ

15,000

การศึกษา

กองการศึกษา

- คาใชจายกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ

10,000

การศึกษา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดนิทรรศการและสนับสนุนงานวิชาการ
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ชื่อโครงการ
- คาใชจายกิจกรรมการแขงขันกีฬากลุมนักเรียน/ประชาชน

จํานวนเงิน

ปรากฎในแผนงาน

หนวยงาน

100,000

การศาสนาฯ

กองการศึกษา

45,000

การศาสนาฯ

กองการศึกษา

100,000

การศึกษา

กองการศึกษา

10,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

150,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมรานแตงผมเสริมสวยและศึกษาดูงา

50,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมอสม.และทศนศกษาดู
คาใชจายโครงการอบรมอสม และทัศนศึกษาดงาน
งาน

50,000

สาธารณสข
ุ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสขฯ

- คาใชจายโครงการ อสร.โรงเรียนในเขตเทศบาล

10,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมคุมครองผูบริโภคในโรงเรียนฯ(อย.น

10,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมการแกไขเหตุรําคาญจากสถานประ

10,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

150,000

การพาณิชย

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอนุบาลสัตว(สุนัขจรจัด)

10,000

การพาณิชย

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมและฟนฟูศักยภาพ อสม.ในวัน อสม

50,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการคลีนิกเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, และ

85,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

216,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ

150,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการคลีนิกเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อัมพ

13,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมดานสาธารณสุข(กลุมเสี่ยง)

50,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการอบรมดานสาธารณสุข(กลุมผูประกอบการ

50,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

อด
ุ หนุนอาเภอเมองโครงการศู
าเภอเมืองโครงการศนย
นยเฉลมพระเกยรตเพอชวยเห
เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเห
- อดหนนอํ

30,000
000

สาธารณสข
ุ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสขฯ

- อุดหนุนชุมชนโครงการพัฒนาสาธารรสุขมูลฐาน

180,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- คาใชจายโครงการกีฬารวมใจตานภัยยาเสพติด

100,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

- คาใชจายในการจัดดนตรีเพื่อประชาชน
- คาใชจายโครงการสอนเสริมนักเรียน นักศึกษาเพื่อศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา
3.2 การปองกันโรคติดตอ ยาเสพติด การสงเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน
- คาใชจายโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมใหเด็กแรกเกิดฯ
- คาใชจายโครงการอบรม อสม.ตอเนื่อง

1,374,000

ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่เขตเทศบาล

ผูปวยเอดส

3.3 การสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีการออกกําลังก
- คาใชจายโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในทุกกลุมอาย
- คาใชจายโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหชุมชน
- อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท
3.4 การสงเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
และประเพณีอันดีงาม

กองสวัสดิการสังคม

320,000
130,000

สาธารณสุข

40,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

150,000

การศาสนา

2,025,000

กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
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ชื่อโครงการ

จํานวนเงิน

ปรากฎในแผนงาน

หนวยงาน

- คาใชจายการจัดงาน 116วันจากวันแมถึงวันพอ

200,000

บริหารทั่วไป

- คาใชจายโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมหุนฟางนก

100,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมโอ

100,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายพิธีการทางศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชา

500,000

การศาสนา

กองการศึกษา

50,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต

400,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

500,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน

50,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน

15,000

การศาสนา

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจดการแขงขนหมากรุ
คาใชจายในการจัดการแขงขันหมากรกไทยและหมากกระด
กไทยและหมากกระด

30,000

การศาสนาฯ

กองการศึกษา
กองการศกษา

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการศิลปะมวยไทย

30,000

การศาสนาฯ

กองการศึกษา

- คาใชจายในการจัดงานวันขึ้นปใหม

3.5 การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสฯ
-คาใชจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผูพิการ
-เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
3.6 การบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
- โครงการ อปพร.รวมใจชวยเหลือผูประสบภัย

สํานักปลัดฯ

4,674,000
4,200,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

414,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

60,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

10,000
รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

2,000,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

200,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

- คาใชจายการฝกอบรมทบทวน อปพร.

20,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

- โครงการรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนของ อป

10,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

- โครงการจัดทําแผน ปองกันฯ

10,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

- โครงการฝกอบรมสรางเสรมทกษะในการปฏบตงานปองกน
โครงการฝกอบรมสรางเสริมทักษะในการปฏิบัติงานปองกัน

20,000
000

รักษาความสงบฯ
รกษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ
สานกปลดฯ

3.7 การสงเสริมสนับสนุนความสงบเรียบรอยในชุมชน
- โครงการปองกันและรักษาความปลอดภัยฯ(สายตรวจจักรยา
- คาใชจายการฝกอบรม อปพร.

10,000
2,337,000

และบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว

สํานักปลัดฯ
15,000

รักษาความสงบฯ

เทศกาลสงกรานต
- โครงการรวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

15,000

รักษาความสงบฯ

ในชวงเทศกาลปใหม

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

- โครงการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศการอาหารและดนต

10,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ

- โครงการอาสาสมัคร อปพร.ปฎิบัติงานอาสาจราจรฯ

37,000

รักษาความสงบฯ

สํานักปลัดฯ
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ชื่อโครงการ

จํานวนเงิน

ปรากฎในแผนงาน

หนวยงาน

4. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวและการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม
4.1 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการดานการทองเที่ยว
- คาใชจายโครงการพัฒนารานอาหารและแผงลอย

700,000
700,000

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสข
ุ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสขฯ

สํานักปลัดฯ

(เทศกาลอาหารและดนตรี)
4.2 การสรางจิตสํานึก การปองกัน อนุรักษ ฟนฟู

15,000

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คาใชจายโครงการรณรงคปริมาณขยะและนํากลับมาใชใหม

15,000

4.3 การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของชุมชน

70,000

- คาใชจายโครงการชุ
คาใชจายโครงการชมชน
มชน รวมมอ
รวมมือ รวมใจ
รวมใจ รกสะอาด
รักสะอาด

70,000

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.1 การสงเสริมประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของ

200,000

ประชาชน และกระบวนการประชาสัมคม
- โครงการจัดงานวันเทศบาล

50,000

บริหารทั่วไป

- คาใชจายโครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมก

50,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

- คาใชจายโครงการฝกอบรมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพองคกร

50,000

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

50,000

บริหารทั่วไป

สตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
- โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการรับฟงความคิด

กองวิชาการฯ

ของประชาชน
5.2 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

680,000

- โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท

180,000

งบกลาง

สํานักปลัดฯ

- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล

300,000

บริหารทั่วไป

สํานักปลัดฯ

- คาใชจายโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล

200,000

การศึกษา

5.3 การเพมประสทธภาพการปฏบตราชการและการบร
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริ

กองการศึกษา

1,814,900
1,
814,900

ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- คาใชจายในการบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสาร
- คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.ในเขตเมือง
- คาใชจายโครงการพัฒนาฐานขอมูลและเครือขายในชุมชน
- คาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

1,374,900

100,000
20,000
30,000

งบกลาง

สํานักปลัดฯ

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

สรางความเขมแข็งชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

บริหารทั่วไป

กองคลัง

-โครงการสํารวจความพึงพอใจตองานบริการของเทศบาล

20,000

บริหารทั่วไป

กองวิชาการฯ

-โครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจําป

250,000

บริหารทั่วไป

กองวิชาการฯ

20,000

บริหารทั่วไป

กองวิชาการฯ

- อุดหนุนสถานีวิทยุชุมชนดานการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจํําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับนี้ี
คณะผูบริหารได
ไ พ ิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจายใหครอบคลุมในทุกๆดาน สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานการศึกษา ดานการ
สาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และการบริการสาธารณะตางๆ และสอดคลองกับแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงความประหยัด
คุมคา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น เปนสําคัญ
คณะผูบริหารทองถิ่น

