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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
อาเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิน
้ 1,297,600 บาท แยกเป็ น
รายได้ เป็ นเงิน 1,297,600 บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง

จานวน

504,000 บาท

จานวน

793,600 บาท

ประมาณการรายรับค่าบริการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ประมาณ
เดือนละ 42,000 บาท
งบทั่วไปช่วยเหลือ
ตัง้ รับจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
อาเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 1,202,600 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็ น
งบกลาง เป็ นเงิน 33,600 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

33,600 บาท

จานวน

33,600 บาท

รวม

698,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

680,000 บาท

รวม

45,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด โดยคานวณใน
อัตราร้อยละ 10 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินการ เป็ นเงิน 833,000 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ของสถานีขนส่ง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองหน่ วยงาน ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรอืน
่ ทีม
่ าตรวจเยีย่ ม
กิจการสถานีขนส่ง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ (03)
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ของพนักงานและลูกจ้างทีไ่ ด้รบ
ั คาส่งให้เดินทางไปราชการ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือ เอกชนทีกระทากิจการให้แก่เทศบาล เช่น
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ภายในบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยในสถานีขนส่งหรือกระทากิจการอืน
่ ๆ ทีเ่ ทศบาลไม่สามารถดาเนินการ
ได้ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตาม
ระเบียบฯ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุกอ
่ สร้าง
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราบ ไม้ ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

10,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

336,000 บาท

จานวน

282,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังน้า ถัง
รองรับขยะ ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟ สายไฟ ฯลฯ ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
วัสดุสานักงาน
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ เครือ่ งเขียน ปากกา แฟ้ ม ลวดเย็บ ตรายาง ซอง
จดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และค่าบารุงรักษาโทรศัพท์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ค่าน้าประปา
- เพือ่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปาทีใ่ ช้ในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร เป็ นเงิน 336,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา เป็ นเงิน 270,840
และจ่ายเป็ นเงินค่าปรับปรุงค่าจ้าง เป็ นเงิน 11,160 บาท รวมตัง้ ไว้ 282,000 บาท ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา เป็ นเงิน
54,000 บาท ตามหนังสือด่วนทีส
่ ุดที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2551 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้

