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รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

  รายรบัจรงิ 

  2556 2557 2558 

หมวดรายได้       
   คา่บรกิารสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้ 86,300.00 117,946.00 160,536.00 

   คา่บรกิารสถานีขนสง่ 399,064.00 395,424.00 384,776.00 

   คา่บรกิารหอ้งสขุา 24,500.00 47,893.00 29,994.00 

   คา่บรกิารอืน่ ๆ 4,071.92 11,041.57 13,273.83 

   งบชว่ยเหลือท ั่วไป 448,600.00 311,800.00 351,400.00 

รวมรายรบั 962,535.92 884,104.57 939,979.83 
 
 
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 

  รายจ่ายจรงิ 

  2556 2557 2558 

งบลงทุน 272,000.00 58,500.00 85,100.00 
งบด าเนินการ 664,686.40 818,324.30 710,534.90 

รวมรายจ่าย 936,686.40 876,824.30 795,634.90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งบด าเนินงาน รวม 1,087,600 บาท

คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารท าการนอกเวลาใหแ้กพ่นกังาน

และลูกจา้งทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตหิรือในวนัหยุด

ราชการในกรณีทีม่งีานเรง่ดว่นและจ าเป็นตามระเบยีบฯ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

คา่ใช้สอย รวม 689,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 659,000 บาท

1) เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอื เขา้ปกหนงัสอื คา่ถา่ยเอกสาร 

คา่วารสาร  คา่ซกัฟอก คา่ระวางบรรทุก  เป็นตน้  ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท

2)

    สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ต ัง้ไว ้336,000 บาท  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

    สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร ต ัง้ไว ้ 234,000  บาท  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้น ามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  169

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท

               เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ สิง่กอ่สรา้ง

               และครุภณัฑ์ตา่ง ๆ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ

               และคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิตามระเบยีบฯ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

คา่วสัดุ รวม 131,000 บาท

  วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่ เครือ่งเขยีน  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

               แบบพมิพ์ตา่งๆ  กระดาษ แฟ้ม ใบเสร็จรบัเงนิ เป็นตน้ 

จงัหวดันราธวิาส จ านวน  3  โครงการ ต ัง้ไว ้ 654,000  บาท ดงัน้ี

    น ามาจากแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) หน้า 168

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้   1,213,600    บาท แยกเป็น

 - โครงการจา้งเหมาบรกิารเพือ่ปฏบิตังิานดแูล รกัษาความปลอดภยั

 - โครงการจา้งเหมาบรกิารเพือ่ปฏบิตังิานดแูลรกัษาความสะอาดของ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารของสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กจิการสถานีขนสง่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองนราธวิาส

อ าเภอ เมืองนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส
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    น ามาจากแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) หน้า 169

    สวนหยอ่มและตน้ไมส้ถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร  ต ัง้ไว ้ 84,000  บาท

 - โครงการจา้งเหมาบรกิารเพือ่ปฏบิตังิานดแูล บ ารุงรกัษาสนามหญา้



  วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 15,000 บาท

  วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 15,000 บาท

                ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

  วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 15,000 บาท

  วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท

               ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

  วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 7,000 บาท

  วสัดกุารเกษตร จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนั

และก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ อาหารสตัว์ พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย กระถางตน้ไม ้

ตน้ไม ้  วสัดเุพาะช า  ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ   เป็นตน้ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

  วสัดอุืน่ๆ จ านวน 14,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุืน่ๆ  เชน่ บนัไดอลูมเินียม 

คา่มเิตอร์ประปา คา่มเิตอร์ไฟฟ้า  เป็นตน้

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท

  วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจาน

               บนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึ กระดาษตอ่เนื่อง โปรแกรมคอม

               พวิเตอร์ โปรแกรมแอนตีไ้วรสั  สายเคเบลิ  เป็นตน้ 

               ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ 

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ   เชน่ 

               ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน แปรง ผงซกัฟอก สบู ่เป็นตน้ 

               โคมไฟ  สายไฟ บลัลาสต์ ถา่นไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี ่

              เป็นตน้ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่   เชน่ 

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่   เชน่ 

               ทราย ไม ้ส ี  ตะป ูเป็นตน้ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

               ไมโ่ครโฟน  เป็นตน้   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

               แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางในรถจกัรยานยนต์ เป็นตน้ 

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ ปนู หนิ อฐิ 

               น ้ามนัไฮโดรลดิ  เป็นตน้   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

              โปสเตอร์ สติก๊เกอร์  รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย
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               น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัโซลา่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเครือ่ง 

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวัตา่ง ๆ   เชน่



รวม 247,600 บาท

  คา่ไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

  คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 50,000 บาท

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

  คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 2,600 บาท

  คา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท

               เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม เชน่ คา่สมาชกิ 

               ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้
งบลงทุน

รวม 126,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน รวม 76,000 บาท

     จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จ านวน 44,000 บาท

น ามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  141

     จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเลือ่น จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 4 ตู ้ จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่ เนื่องจากไมม่กี าหนด

ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

น ามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  141

     จดัซ้ือโตะ๊ประชุมพรอ้มเกา้อี ้ จ านวน 12,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ประชุม จ านวน  1  ตวั

เกา้อี ้จ านวน 12 ตวั จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่  เนื่องจากไมม่กี าหนด

ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

น ามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  140

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ รวม 50,000 บาท

            จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปในการบนัทกึขอ้มลู

การจดัเก็บคา่บรกิารรถเขา้ใชส้ถานีขนสง่

จดัซ้ือตามราคาทอ้งถิน่ เนื่องจากคณุลกัษณะนอกเหนือจากตามเกณฑ์

ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ทีก่ระทรวง

เทคโนโลยีและสารสนเทศก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

น ามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  141  และ

นายกเทศมนตรี  อนุมตัใิหแ้กไ้ขแผนพฒันาฯ  เมือ่วนัที ่ 27 กรกฏาคม  2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิดบานเลือ่น 

               เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของสถานีขนสง่ 

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

คา่ครุภณัฑ์

               เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ คา่บ ารุง และคา่บรกิารโทรศพัท์/โทรสาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จ านวน  2 เครือ่ง

ชนิดตดิผนงั ขนาดไมน้่อยกวา่ 16,000 บทีียู 

               ในการตดิตอ่ราชการ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

               คา่บรกิาร คา่เชา่เครือ่งแมข่า่ย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

คา่สาธารณูปโภค

               เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของสถานีขนสง่ 
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