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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
.............................................................................................................................................................
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3.แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
1. สถานธนานุบาล
ยอดรวม 12,246,000 บาท
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย

ยอดรวม

150,520,900

บาท

ยอดรวม

136,900,000

บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

20,497,600
5,526,200

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

55,643,400
4,834,420
4,674,000
19,101,690
2,484,600
1,970,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

6,054,670
1,841,620

บาท
บาท

ยอดรวม

14,271,800

บาท

ยอดรวม

13,593,900

บาท

ยอดรวม

9,119,800

บาท

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
3,126,200
บาท
2. สถานีขนสงผูโดยสาร ยอดรวม 1,374,900 บาท
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
1,338,500
บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
36,400
บาท
เหตุผล
เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะผู บ ริ ห าร ที่ ไ ด ว างแผนไว ต ามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ตลอดปง บประมาณ พ.ศ. 2552 จึง เสนอรา งเทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ สมาชิ ก
สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตอไป

(สําเนา)
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
...........................................................................................................................................................................
โดยที่ เ ป น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2552 อาศั ย อํ า นาจตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 65 จึ ง ตราเทศบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โดยความเห็ น ชอบ
ของสภาเทศบาลและโดยอนุมัติ ของผูวาราชการจังหวัด ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552”
ขอ 2. เทศบัญญัติ ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป
ข อ 3 งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2552 ให ตั้ ง จ า ยเป น จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น
150,520,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ตั้งไว 136,900,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
20,497,600
บาท
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
5,526,200
บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
4.3 แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
55,643,400
บาท
4.4 แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
4,834,420
บาท
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม
4,674,000
บาท
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
19,101,690
บาท
4.7 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
2,484,600
บาท
4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
1,970,000
บาท
ดานการเศรษฐกิจ
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
6,054,670
บาท
4.10 แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
1,841,620
บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
4.11 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
14,271,800
บาท
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ตั้งไว 12,246,000 บาท
ดานการเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
9,119,800
บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
5.2 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
3,126,200
บาท
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ขอ 6 งบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานีขนสงผูโดยสาร) ตั้งไว 1,374,900 บาท
ดานการเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
1,338,500
ดานการดําเนินงานอื่น
6.2 แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
36,400

บาท
บาท

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจาย
ของเทศบาล
ขอ 8. ใหนายกเทศมนตรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

เจษฎา สี่พี่นอง
(นายเจษฎา สี่พี่นอง)
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

เห็นชอบ
(ลงนาม)

จําลอง โพธิ์สุข
(นายจําลอง โพธิ์สุข)

ตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท

