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เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 
 
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลเมอืงบุรีรัมย 

อําเภอเมืองบุรรีัมย  จงัหวัดบุรีรัมย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

อําเภอเมืองบุรีรัมย     จังหวัดบุรีรัมย 
---------------------------------------------- 

 

หลกัการ 

 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ยอดรวม            315,059,400    บาท     
ประกอบดวย 
ก.  งบประมาณรายจายท่ัวไป    ยอดรวม            267,163,100    บาท   
    จําแนกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

1.  ดานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม         44,217,630    บาท   
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  31,342,690    บาท  
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม  12,874,940    บาท 

 2.  ดานบริการชุมชนและสังคม   ยอดรวม        180,366,910    บาท 
     2.1 แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  93,995,690    บาท 

      2.2 แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  18,156,460         บาท 
               2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห    ยอดรวม     2,074,300         บาท  
               2.4 แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม   60,750,460         บาท 
      2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม             1,070,000         บาท 
               2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ  ยอดรวม      4,320,000        บาท 
                     นันทนาการ     
 3.  ดานการเศรษฐกิจ    ยอดรวม    9,013,220       บาท 
               3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม       9,013,220        บาท 
 4.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม           33,565,340       บาท 

     4.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    33,565,340       บาท 
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ข.  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 45,340,000    บาท 
 1.  ดานการเศรษฐกิจ    ยอดรวม 29,340,000    บาท 
               1.1 แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม  29,340,000     บาท 
 2.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม 16,000,000    บาท 

    2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม            16,000,000     บาท 

ค.  งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ยอดรวม   2,556,300    บาท 
 1.  ดานการเศรษฐกิจ    ยอดรวม   2,495,300    บาท 

    1.1 แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม     2,495,300     บาท 
 2.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม       61,000    บาท 

     2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม              61,000    บาท 
 

เหตุผล 

  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556   ตลอดถึงใหหนวยงานตาง ๆ ในสงักัดเทศบาลไดใชจายเพื่อการบริหารงาน
ของเทศบาลตามระเบียบของทางราชการ       ผูบริหารจงึเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย    
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556    เพื่อใหสภาเทศบาลพจิารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมืองบุรีรัมย      จังหวัดบุรีรัมย 

------------------------------------- 
 

  โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบญัญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  มาตรา   60   มาตรา   62    
และมาตรา   65   เทศบาลเมืองบรุีรมัยจงึตราเทศบญัญัติน้ีข้ึนไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
บุรรีัมย และผูวาราชการจังหวัดบุรรีัมย     ดังตอไปน้ี 
  ขอ  1   เทศบัญญัติน้ีเรียกวา    “เทศบญัญัติงบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2556” 
  ขอ  2   เทศบัญญัติน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.  2555   เปนตนไป 
  ขอ  3   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556   ใหต้ังจายเปนจํานวนรวม  
ทั้งสิ้น    315,059,400    บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได   ดังน้ี  
  ขอ  4   งบประมาณรายจายทั่วไป     ต้ังไวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น   267,163,100   บาท 
 จําแนกไดดังตอไปน้ี  

1.  ดานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม         44,217,630    บาท   
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   ยอดรวม  31,342,690    บาท  
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม  12,874,940    บาท 

 2.  ดานบริการชุมชนและสังคม   ยอดรวม        180,366,910    บาท 
     2.1 แผนงานการศึกษา   ยอดรวม  93,995,690    บาท 

      2.2 แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม  18,156,460         บาท 
               2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห    ยอดรวม     2,074,300         บาท  
               2.4 แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม   60,750,460         บาท 
      2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม             1,070,000         บาท 
               2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ  ยอดรวม      4,320,000        บาท 
                     นันทนาการ     
 3.  ดานการเศรษฐกิจ    ยอดรวม    9,013,220       บาท 
               3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม       9,013,220        บาท 
 4.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม           33,565,340       บาท 
         4.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    33,565,340       บาท   
ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3  
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ขอ  5    งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล     ต้ังไวเปนจํานวนทั้งสิ้น 
45,340,000    บาท     จําแนกไดดังตอไปน้ี 
  1.  ดานการเศรษฐกิจ    ยอดรวม 29,340,000    บาท 
       1.1 แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม  29,340,000     บาท 
  2.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม 16,000,000    บาท 
       2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม    16,000,000     บาท 
ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่  4   
  ขอ  6   งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร     ต้ังไวเปนจํานวนทั้งสิ้น 
2,556,300    บาท       จําแนกไดดังตอไปน้ี 

1.  ดานการเศรษฐกิจ    ยอดรวม   2,495,300    บาท 
       1.1 แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม    2,495,300     บาท 
  2.  ดานการดําเนินงานอ่ืน   ยอดรวม       61,000    บาท 
       2.1 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม               61,000    บาท 
ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่  5 
  ขอ  7   ใหนายกเทศมนตรีเมืองบุรรีัมยปฏิบัติการเบกิจายเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ     
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 
  ขอ  8   ใหนายกเทศมนตรีเมืองบุรรีัมยมีหนาทีร่ักษาการใหเปนไปตามเทศบญัญัติน้ี  
 

   ประกาศ      ณ     วันที่   21  กันยายน   พ.ศ.  2555 
 
 
          ลงช่ือ     ปาลีรัตน  สมานประธาน 
         (นางปาลีรัตน    สมานประธาน) 
                                        นายกเทศมนตรีเมืองบุรรีัมย  
 
 
 
 
 

              เห็นชอบ 
 

         ลงช่ือ  ไพศาล  สําราญทรพัย 
     (นายไพศาล   สําราญทรัพย) 
   รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
             ผูวาราชการจังหวัดบุรรีัมย 
        


