ส่วนที 4.2
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
ของ
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อําเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

3,074,280 บาท
2,959,100 บาท

ประมาณการรายรับ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์

ลักษณะ

ก. รายได้

หมวด / ประเภท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าบริการเข้าใช้สถานีขนส่ง
ค่าเช่าสถานทีจําหน่ ายสินค้า
ค่าเช่าสถานทีจัดให้มบ
ี ริการห้องสุขา
ค่าเช่าสถานทีติดตังป้ ายโฆษณา
ค่าเช่าสถานทีติดตังตู้ ATM.
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ

รวมรายได้
ข. เงินได้อน
ื

1. งบทัวไปช่วยเหลืองบเฉพาะการจากทาง
เทศบาล
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมเงินได้อน
ื

รวมรายรับทังสิน

ประมาณการ
รายรับ
ปี 2558

หมายเหตุ

1,980,000
205,200
528,000
58,080
108,000
135,000
60,000

3,074,280
-

3,074,280

รายละเอียดประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
************************************
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ได้ประมาณการรายรับ ในกิจการ
บริการสาธารณะด้านสถานี ขนส่ง
ของงานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล
โดยใช้การ
ประมาณการตามทีได้รบั จริงในปี ทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ดังนี
ประมาณการรายรับทังสิน

จํานวน 3,074,280 บาท

แยกเป็ น

ก. รายได้ ประมาณการรายรับไว้ จํานวน 3,074,280 บาท ประกอบด้วย
1. ค่าบริการเข้าใช้สถานีขนส่ง ตังไว้ 1,980,000 บาท ประมาณการรับจากค่าบริการที
เรียกเก็บจากรถโดยสารประจําทาง ทีเข้าใช้บริการจอดรับ – ส่งผูโ้ ดยสาร ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ตามอัตราเรียกเก็บทีกรมการขนส่งทางบกกําหนด โดยในปี ทีผ่านมากรมการขนส่งทางบก มีนโยบาย
เปลียนประเภทรถโดยสารประจําทางจากรถประจําทาง ขนาด 32 ทีนัง ไปเป็ นรถตูป
้ รับอากาศ ขนาด
14 ทีนัง การจัดเก็บค่าบริการ จึงมีรายได้เฉลียประมาณเดือนละ 165,000 บาท
2. ค่าเช่าสถานทีจําหน่ ายสินค้า ตังไว้ 205,200 บาท ประมาณการรับจากอ ัตราค่าเช่า
สถานทีสําหรับจัดให้มีบริการจําหน่ ายสินค้า ภายในบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ตามสัญญาทีทําไว้กบั
ทางเทศบาล ในอ ัตราเดือนละ 17,100.- บาท
3. ค่าเช่าสถานทีจัดให้มีบริการห้องสุขา ตังไว้ 528,000 บาท ประมาณการรับจากอ ัตราค่า
เช่าสถานทีสําหรับจัดให้มบ
ี ริการห้องสุขา ภายในบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ตามสัญญาทีทําไว้กบั ทาง
เทศบาล ในอ ัตราเดือนละ 44,000 บาท
4. ค่าเช่าสถานทีติดตังป้ ายโฆษณา ตังไว้ 58,080 บาท ประมาณการรับจากอัตราค่าเช่าที
กําหนดในสัญญาอนุญาตให้มก
ี ารติดตังป้ ายโฆษณา ภายในบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ตามสัญญาที
ทําไว้กบั ทางเทศบาล ในอ ัตราเดือนละ 4,840 บาท
5. ค่าเช่าสถานทีติดตังตู้ ATM. ( ตูร้ บั ฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ ) ตังไว้ 108,000 บาท
ประมาณการรับจากอ ัตราค่าเช่าทีกําหนดในสัญญาอนุญาตให้มก
ี ารติดตังตูร้ บั ฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ
ในบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ตามส ัญญาทีทําไว้กบั ทางเทศบาล จํานวน 3 ราย ( ธ.ออมสิน , ธ.
กรุงไทย และ ธ.กรุงเทพ ) ในอัตรารายละ 3,000 บาทต่อเดือน
6. ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตังไว้ 135,000 บาท ประมาณการรับจากอ ัตราดอกเบียเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทฝากประจํา 1 ปี ซึงเป็ น
บัญชีเงินฝากจากรายได้ของงานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
เช่น
ค่าปรับ

7. รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ ตังไว้ 60,000 บาท ประมาณการรับจากรายได้ตา่ งๆ ทีอาจได้รบั
การจําหน่ ายวัสดุครุภ ัณฑ์ทีชํารุด ค่าเช่าระวาง หรือเงินทีมีผอ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้เป็ นค่าสถานที/ค่าไฟฟ้ า

ข. เงินได้อนๆ
ื
ไม่ได้ตงงบประมาณรั
ั
บในส่วนนีเพราะยังไม่มีรายได้รบั จากส่วนอืน เช่น งบทัวไปช่วยเหลืองบ
เฉพาะการจากเทศบาล หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์
***************************************
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือให้การบริหารงานทัวไปของงานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ทีได้รบั การถ่ายโอนภารกิจจาก
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
1.2 เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานของงานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
1.3 เพือปรับปรุงงานด้านการให้บริการประชาชน การอํานวยความสะดวก ความปลอดภ ัย
ในการเดินทาง และการเข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งของผูโ้ ดยสารรวมทังประชาชนทัวไป
1.4 เพืออํานวยการบริหารงานบุคคล และพัฒนาศ ักยภาพของบุคลากร
1.5 เพือเสริมสร้างความสงบสุข ความมันคง และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิน
ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม
1.6 เพือจัดหารายได้ ไว้ใช้ในกิจการการพัฒนา ปรับปรุงท้องถินให้มค
ี วามเจริญ และทันสมัย
1.7 เพือสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการท่องเทียว มาตรการประหยัด
พลังงาน อีกทังรองรับการก้าวไปสูป
่ ระชาคมอาเซียนในอนาคต
2. งานทีทํา
2.1 การบริหารช่องจอดรับ-ส่ง ผูโ้ ดยสาร ของรถโดยสารประจําทาง
2.2 การบริหารพืนทีลานจอดรถ และการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่ง
2.3 การจัดทีจําหน่ ายตัวรถโดยสารประจําทาง
2.4 การจัดเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
2.5 การปฏิบ ัติงานเกียวกับงานการเงินทุกประเภท
2.6 การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานีขนส่ง
2.7 การรักษาความปลอดภ ัยในสถานีขนส่ง
2.8 การประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลการเดินทาง
2.9 การควบคุมดูแลการติดตังป้ ายโฆษณาในบริเวณสถานีขนส่ง
2.10 การจัดให้มบ
ี ริการรับฝากของ จัดให้มบ
ี ริการรถเข็นสัมภาระ และจัดให้มรี ถรับจ้าง
2.11 การจัดให้มบ
ี ริการห้องสุขา และจัดให้มีบริการจําหน่ ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครืองดืม
3. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายรวมทังสิน 2,921,300 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

แผนงาน

เงินเดือน
และ
ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้าง
ชัวคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณู ปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีดิน
และสิงก่อสร้าง

รวม

หมายเหตุ

การพาณิชย์

528,800

828,000

1,180,000

312,500

-

-

72,000

2,921,300

-

รวม

528,800

828,000

1,180,000

312,500

-

-

72,000

2,921,300

-

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

เงินเดือน
และ
ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้าง
ชัวคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณู ปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีดิน
และสิงก่อสร้าง

รวม

หมายเหตุ

งบกลาง

-

-

-

-

-

37,800

-

37,800

-

รวม

-

-

-

-

-

37,800

-

37,800

-

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
แผนงานการพาณิ ชย์
งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
หมวด / ประเภท

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2558
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
เงินเดือน

( รวม )

2,849,300

( รวม )

528,800

( รวม )

528,800

- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
2. หมวดค่าจ้างชัวคราว

483,800
45,000
( รวม )

- เงินเดือนพนักงานจ้าง

738,000

- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าตอบแทน

828,000

90,000
( รวม )

1,180,000

( รวม )

342,000

- ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่

146,000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- ค่าเช่าบ้าน

130,000
36,000

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

20,000

- ค่าตอบแทนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10,000

การปฏิบตั งิ าน เพือกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
ค่าใช้สอย

( รวม )

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

423,000
308,000

- รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ

15,000

- รายจ่ายทีเกียวเนื องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะ

50,000

รายจ่ายหมวดอืน ๆ
- รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งาน

50,000

ได้ตามปกติ ( วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท )
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสาํ นักงาน

( รวม )

415,000
250,000

- ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

25,000

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

- ค่าวัสดุกอ
่ สร้าง

20,000

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,000

หมวด / ประเภท

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2558
- ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

10,000

- ค่าวัสดุการเกษตร

20,000

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

30,000

- ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย

2,000

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

- ค่าวัสดุอน
ื ๆ

5,000

4. หมวดค่าสาธารณู ปโภค

( รวม )

- ค่าไฟฟ้ า

312,500
300,000

- ค่านําประปา

6,000

- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณี ย์ / โทรเลข / ธนาณัติ

6,000

รายจ่ายเพือการลงทุน

500
( รวม )

72,000

5. หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง

( รวม )

72,000

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

( รวม )

72,000

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

12,000

- พัดลมติดเพดาน ใบพัดขนาด 16 นิว

12,000

จํานวน 4 เครือง
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

60,000

- รถจักรยานยนต์ขนาดเครืองยนต์ 120 CC.

60,000

4 จังหวะแบบเกียร์อตั โนมัติ จํานวน 1 คัน

รวมทังหมด

2,921,300

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอืน แผนงานงบกลาง
****************************
1. วัตถุประสงค์
เพือให้การปฏิบ ัติราชการของ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร สํานักปลัดเทศบาล เป็ นไปโดยถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนข้อผูกพันทีต้องปฏิบ ัติตามกฎหมาย
2. งานทีทํา
งานส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างทังในส่วนของนายจ้าง ตามอัตราที
กฎหมายกําหนด
3. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายรวมทังสิน 37,800 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

เงินเดือน
และ
ค่าจ้างประจํา

ค่าจ้าง
ชัวคราว

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณู ปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีดิน
และสิงก่อสร้าง

รวม

หมายเหตุ

งบกลาง

-

-

-

-

-

37,800

-

37,800

-

รวม

-

-

-

-

-

37,800

-

37,800

-

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
แผนงานการดําเนินงานอืน
งานงบกลาง

หมวด / ประเภท

งบประมาณ

หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2558
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

37,800

( จ่ายในส่วนของนายจ้าง 5% )

รวมทังหมด

37,800

พนักงานจ้าง 5 ราย

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
****************************
ประมาณการรายจ่ายทังสิน

จํานวน 2,959,100 บาท

แยกเป็ น

ก. งบกลาง ตังไว้รวม 37,800 บาท เป็ นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ประกอบด้วย
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตังไว้ 37,800 บาท สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตาม
อัตราทีกฎหมายกําหนด สําหรับส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
ดําเนินงานงบกลาง
ข. รายจ่ายประจํา

ตังไว้รวม 2,849,300 บาท แยกเป็ น

1. หมวดเงินเดือน ( ฝ่ ายประจํา ) ตังไว้รวม 1,356,800 บาท ประกอบด้วย
เงินเดือน ตังไว้ 528,800.- บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 483,800 บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ให้กบั พนักงาน ของงานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ( คํานวณตังจ่ายไว้ 2 อัตรา ) ตังจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
- เงินปรับคุณวุฒสิ าํ หรับพนักงาน ตังไว้ 45,000
บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินเพิมคุณวุฒิ ให้กบั
พนักงาน ของงานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร ( คํานวณตังจ่ายไว้ 2 อัตรา ) ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ค่าจ้างชัวคราว ตังไว้รวม 828,000 บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 738,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินค่าจ้างรายเดือนให้ กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของงานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร ( คํานวณตังจ่ายไว้ 5 อัตรา ) ตังจ่ายจากรายได้
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. ประเภทเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง
- เงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง ตังไว้ 90,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว ให้กบั พนักงานจ้างตามภารกิจ ( คํานวณตังจ่ายไว้ 5 อัตรา ) ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตังไว้รวม 1,180,000 บาท ประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ตังไว้ 342,000 บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการ อันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ประเภทค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย ประจําสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ตังไว้
146,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าทีตํารวจ เจ้าหน้าทีสารวัตรทหาร ทีมาปฏิบตั ิ
หน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย ประจําสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ตามอัตราทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากรายได้
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ตังไว้ 130,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน หรือค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ ให้กบั พนักงาน
พนักงานจ้าง หรือ
ข้าราชการอืน ทีได้รบ
ั คําสังให้ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากรายได้
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 36,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาล ตาม
กฎหมาย / ระเบียบของทางราชการ เกียวกับการเบิกจ่าย และบริหารจัดการงานด้านสถานี ขนส่ง ตังจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 20,000
บาท สําหรับจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการ เกียวกับการเบิกจ่าย และบริหารจัดการ
งานด้านสถานี ขนส่ง ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

5. ประเภทค่าตอบแทนการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน เพือกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน ตังไว้ 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนอืน เป็ นกรณี พเิ ศษ ( โบนัส ) สําหรับ
พนักงาน/พนักงานจ้าง ของงานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิ
ราชการสําหรับพนักงานส่วนท้องถินตามหลักเกณฑ์ที กท. กําหนด ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
ค่าใช้สอย ตังไว้ 423,000 บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 308,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
ดังนี
- ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก ค่าเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนี ยม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาฯ เป็ นค่าติดตังไฟฟ้ า–ประปา–โทรศัพท์ ตังไว้ 200,000 บาท
ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้าง แรงงานรักษาความสะอาดสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร สําหรับจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลมาปฏิบตั งิ านรักษาความสะอาด ตังไว้ 108,000 บาท ( 1 อัตรา 9,000/คน ) ตังจ่าย
จากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. ประเภทรายจ่ายทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้ 15,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่า
รับรอง การจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในกิจการงานสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร หรือค่าเลียงรับรองบุคคลทีมาตรวจเยียม ตรวจงาน ศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
3. ประเภทรายจ่ายทีเกียวเนื องกับการปฏิบตั ริ าชการ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืนๆ ตังไว้
50,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ภายในราชอาณาจักร ตังไว้ 40,000 บาท สําหรับ
เป็ นค่าใช้จา่ ยต่างๆ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ของงานสถานีขนส่ง ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
- ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ตังไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา ค่าสินไหมทดแทน ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร
4. ประเภทรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( วงเงินไม่เกิน 5,000
บาท ) ตังไว้ 50,000 บาท สําหรับเป็ นค่าซ่อมแซม/บํารุงรักษา ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน ตังจ่ายจากรายได้
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
ค่าวัสดุ ตังไว้ 415,000 บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทค่าวัสดุสาํ นักงาน ตังไว้ 250,000 บาท
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ดังนี

สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย

ตังจ่ายจากรายได้

- ค่าแบบพิมพ์ ตัวใบเสร็จรับเงินค่าบริการเข้าใช้สถานี ขนส่ง
- ค่าวัสดุอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบตั งิ านในสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา กระดาษ แฟ้ ม เครือง
เย็บกระดาษ ธงชาติ กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร ฯลฯ
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตังไว้ 25,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้ าต่างๆ เพือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม จําพวก สายไฟ หลอดไฟ ไฟฉาย ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้
ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ งานบ้านงานครัวต่างๆ จําพวก ไม้กวาด แปรงขัดพืน ผงซักฟอก นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา แก้ว
นํา ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
4. ประเภทค่าวัสดุกอ
่ สร้าง ตังไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างต่างๆ จําพวก ไม้ ตะปู เหล็ก ค้อน ปูน ทราย ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร

5. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 3,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ใช้กบั ยานพาหนะของสถานี ขนส่ง จําพวก หัวเทียน นํามันเบรก ยางรถ แบตเตอรี ฯลฯ ตังจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
6. ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ
จําพวก นํามัน ใช้กบั ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสาร
7. ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตังไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ จําพวก
ต้นไม้ ปุ๋ ย พันธ์ไม้ ฯลฯ ใช้ในการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์บริเวณสถานี ขนส่ง ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
8. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ
จําพวก สี แผ่นป้ าย ล้างอัดภาพ แปรงทาสี ทินเนอร์ อุปกรณ์ ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
การพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
9. ประเภทค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ตังไว้ 2,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์
เครืองแต่งกายสวมใส่ในกิจการงานสถานีขนส่ง เช่น ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าปิ ดจมูก ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
10. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ เกียวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ในกิจการงานสถานีขนส่ง เช่น แผ่น / อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล ฯลฯตังจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
11. ประเภทค่าวัสดุอืนๆ ตังไว้ 5,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ลกั ษณะ
อืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทตามทีกําหนด ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสาร
3. หมวดค่าสาธารณู ปโภค ตังไว้รวม 312,500 บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทค่าไฟฟ้ า ตังไว้ 300,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ า ทีใช้ภายในสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทังหมด
ซึงมีการใช้ไฟฟ้ าเพิมมากขึน
เนืองจากมีหน่วยงานมาประจําสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารหลาย
หน่ วยงาน ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. ประเภทค่านําประปา ตังไว้ 6,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่านําประปา ทีใช้ภายในสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทังหมด ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
3. ประเภทค่าโทรศัพท์ ตังไว้ 6,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ภายในสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทังหมด ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
4. ประเภทค่าไปรษณี ย์ / โทรเลข / ธนาณัติ ตังไว้ 500 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่ารับฝากส่งเอกสารทาง
ไปรษณี ย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ ทีใช้ภายในสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารทังหมด ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ
พาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
ค. รายจ่ายพือการลงทุน

ตังไว้รวม 72,000 บาท แยกเป็ น

4. หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง ตังไว้รวม 72,000. บาท ประกอบด้วย
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ตังไว้ 72,000 บาท ประกอบด้วย
1. ประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ตังไว้ 12,000 บาท สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซือและติดตัง
ครุภณ
ั ฑ์ 1 รายการ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร ( โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล ) ดังนี
- พัดลมติดเพดาน ใบพัดขนาด 16 นิว ราคาเครืองละ 3,000 บาท จํานวน 4 เครือง
2. ประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ ตังไว้ 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์
1
รายการ ตังจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสาร
( โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน
แนวทางที 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล ) ดังนี
- จักรยานยนต์ ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 120 CC. 4 จังหวะแบบเกียร์อตั โนมัติ ราคาคันละ
60,000 บาท จํานวน 1 คัน มาตรฐานตามครุภณ
ั ฑ์กาํ หนด
*****************************************************

