เทศบัญญัติ
เรือ
่ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม ฉบับที่ 1
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ของ
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิม
่ เติม ฉบับที1
่
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต
ตามทีส
่ ภาเทศบาลนครรังสิตได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแล้วนัน
้
้ เนื่องจากมีรายรับบาง
บัดนี้ปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ มีความจาเป็ นต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ ขึน
้
ประเภทเพิม
่ มากขึน ประกอบกับ เทศบาลนครรังสิต มีรายรับเกินยอดรวมทัง้ สิน
้ ของประมาณการรายรับ เป็ นเงิน
ทัง้ สิน
้ 35,304,000 บาท ทาให้มีความจาเป็ นต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม ฉบับที่ 1 เป็ นเงินทัง้ สิน
้
35,304,000 บาท

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรือ
่ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติมประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 1
ของ
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เทศบัญญัติ
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม ฉบับที่ 1
ประจาปี งบประมาณ 2557
ของ เทศบาลนครรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,250,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

1,433,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

18,564,200

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,250,000

ด้านการดาเนินงานอืน
่
แผนงานงบกลาง

706,300
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน
้

35,304,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ เติม ฉบับที่ 1
ประจาปี งบประมาณ 2557
ของเทศบาลนครรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

้ ประกอบกับมีรายรับเกิน
โดยทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายเพิม
่ ขึ้นจากเดิม เนือ
่ งจากมีรายรับบางประเภทเพิม
่ มากขึน
ยอดรวมทัง้ สิน
้ ของประมาณการรายรับ จึงตรา เทศบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลนครรังสิต และโดยอนุมตั ิของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 1
ข้อ 2 ให้ใช้ เทศบัญญัติ นี้ภายหลังทีไ่ ด้ประกาศ เทศบัญญัติ
ข้อ 3 ให้เพิม
่ รายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็ นจานวน 35,304,000 บาท จาแนกเป็ น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณทีเ่ สนอมาพร้อมนี้
ข้อ 4 ให้เพิม
่ รายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็ นจานวน 0 บาท จาแนกเป็ น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณทีเ่ สนอมาพร้อมนี้
ข้อ 5 ให้ นายกเทศมนตรีนครรังสิต มีหน้าทีร่ กั ษาการให้เป็ นไปตาม เทศบัญญัติ และมีหน้าทีป
่ ฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่
ได้รบั อนุมตั ต
ิ ามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ประกาศ ณ วันที.่ .....26.....เดือน....กันยายน....พ.ศ.....2557.........

(ลงนาม)............................................
(...............................................)
ตาแหน่ ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต
อนุมตั /ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)............................................
(...............................................)
ตาแหน่ ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี

รายงานประมาณการรายรับ (เพิม
่ เติม) ฉบับที่ 1
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รายการ
หมวดภาษี อาการ

ยอดประมาณการเดิม

รับจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ

(1) ภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ

109,000,000.00

124,845,290.00

7,754,000.00

(2) ภาษี บารุงท้องที่

1,800,000.00

1,926,474.15

-

(3) ภาษี ป้าย

15,537,600.00

18,369,655.00

-

145,141,419.15

7,754,000.00

30,000.00

34,299.20

3,400.00

1,000.00

4,667.10

3,200.00

200,000.00

600,030.99

397,500.00

10,500,000.00

10,306,342.00

-

360,000.00

378,900.00

5,100.00

195,000.00

200,400.00

1,500.00

10,600.00

15,780.00

4,600.00

187,000.00

245,870.00

51,000.00

127,500.00

452,660.00

307,900.00

400,000.00

1,023,175.00

491,900.00

500,000.00

515,250.00

-

2,300.00

950.00

-

100,000.00

93,960.00

-

รวมหมวดภาษี อากร 126,337,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
(1) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับ
ใบอนุญาตขายสุรา
(2) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับ
ใบอนุญาตการพนัน
(3) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับ
ควบคุมอาคาร
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือปฏิกูล
(6)ค่าธรรมเนียมการออก
หนังสือรับรองการจัดตัง้
สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์
(8) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับ
ทะเบียนราษฎร
(9) ค่าธรรมเนียมบัตรประจาตัว
ประชาชน
(10) ค่าปรับผูก
้ ระทาผิด
กฎหมายจราจรทางบก
(11) ค่าปรับผูก
้ ระทาผิด
กฎหมายรักษาความสะอาด
และความเรียบร้อยของบ้านเมือง
(12) ค่าปรับผูก
้ ระทาผิด
กฎหมายทะเบียนราษฎร
(13) ค่าปรับผูก
้ ระทาผิด
กฎหมายบัตรประจาตัว
ประชาชน

(14) ค่าปรับผิดกฎหมายและข้อ
เทศบัญญัติ
(15) ค่าปรับการผิดสัญญา
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบ
กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายฯ
(17) ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่
จาหน่ ายหรือสะสมอาหาร
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
เอกชน
(19) ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการ
ควบคุมอาคาร
(20) ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการ
โฆษณาโดยใช้เสียง

117,000.00

113,230.00

-

30,000.00

6,362,790.19

3,230,300.00

2,000,000.00

2,001,550.00

-

180,000.00

210,740.00

22,700.00

12,000.00

14,000.00

2,000.00

4,000.00

29,050.00

24,900.00

5,000.00

3,750.00

-

22,607,394.48

4,546,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 14,961,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

420,000.00

385,500.00

-

(2) ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

8,500,000.00

7,018,836.42

-

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
8,920,000.00

7,404,336.42

-

5,700,000.00

5,605,683.90

-

รวมหมวดรายได้จาก
สาธารณู ปโภคและการพาณิชย์ 5,700,000.00

5,605,683.90

-

896,300.00

หมวยดรายได้จาก
สาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิน
่ กิจการ
เฉพาะการ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(1) ค่าขายแบบแปลน
(2) ค่ารับรองสาเนาและถ่าย
เอกสาร

800,000.00

2,056,300.00

1,000.00

3.00

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ

150,000.00

2,003,487.00

1,830,600.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 951,000.00

4,059,790.00

2,726,900.00

หมวดเงินรายได้จากทุน
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สน
ิ

30,000.00

165,000.00

135,000.00

รวมหมวดเงินรายได้จากทุน 30,000.00

165,000.00

135,000.00

15,751,000.00

รายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดภาษี จดั สรร
(1) ภาษี มลู ค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ
แผน

77,500,000.00

93,251,019.24

(2) ภาษี มลู ค่าเพิม
่ 1ใน9

89,000,000.00

86,862,183.71

(3) ภาษี ธุรกิจเฉพาะ

6,000,000.00

6,940,705.09

940,700.00

(4) ภาษี สรุ า

12,500,000.00

14,776,784.40

2,276,700.00

(5) ภาษี สรรพสามิต

22,500,000.00

20,099,355.51

(6) ค่าภาคหลวงแร่

100,000.00

324,958.01

224,900.00

(7) ค่าภาคหลวงปิ โตเลียม
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิตก
ิ รรมทีด
่ น
ิ
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลือ
่ น

500,000.00

1,160,969.73

660,900.00

100,000,000.00

94,131,052.00

-

287,999.91

287,900.00

317,835,027.60

20,142,100.00

85,000,000.00

82,221,915.00

-

รวม 85,000,000.00

82,221,915.00

-

585,040,566.55

35,304,000.00

รวมหมวดภาษี จดั สรร 308,100,000.00
รายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครงอส่วนท้องถิน
่
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเพือ
่ การบูรณท้องถิน
่
และกิจการอืน
่ ทั่วไป

รวมรายรับตามงบประมาณ

550,000,000.00

ประจาปี งบประมาณ 2557
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน
้

35,304,000.00 บาท แยกเป็ น
รายได้จดั เก็บ

หมวดภาษี อากร

รวม

7,754,000.00 บาท

ภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ

จานวน

7,754,000.00 บาท

ภาษี บารุงท้องที่

จานวน

0.00 บาท

ภาษี ป้าย

จานวน

0.00 บาท

อากรการฆ่าสัตว์

จานวน

0.00 บาท

อากรรังนกอีแอ่น

จานวน

0.00 บาท

รวม

4,546,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จาหน่ ายเนื้อสัตว์

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา

จานวน

3,400.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน

จานวน

3,200.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร

จานวน

397,500.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ ปฏิกูล

จานวน

5,100.00 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จานวน

1,500.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการตัง้ สุสานและฌาปนสถาน

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมปิ ด โปรย ติดตัง้ แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ
่
จานวน
การโฆษณา

0.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร

จานวน

51,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

307,900.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการฉี ดวัคซีน / ใบรับรองการฉี ดวัคซีน

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับโรคพิษสุนขั บ้า

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเครือ
่ งหมายประจาตัวสัตว์

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ มาตรา 9

จานวน

0.00 บาท

จานวน

0.00 บาท

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาตเป็ นผูค
้ วบคุม

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นผูค
้ วบคุม

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาตเป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการ

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการ

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการแพทย์

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการบาบัดน้าเสีย

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการบาบัดน้าทิง้

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

จานวน

4,600.00 บาท

ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

จานวน

491,900.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายการป้ องกันและระงับอัคคีภยั

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายโรคพิษสุนขั บ้า

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
่

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

3,230,300.00 บาท

ค่าปรับผูก
้ ระทาความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

ค่าปรับอืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิง่ ปฏิกูล หรือมูลฝอย

จานวน

0.00 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย

จานวน

0.00 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
จานวน
สุขภาพ

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็ นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิทารายงาน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิทารายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม

ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส
่ ะสม
อาหารในครัว หรือพื้นทีใ่ ด ซึง่ มีพื้นทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร

จานวน

22,700.00 บาท

ค่าใบอนุญาตจาหน่ ายสินค้าในทีห
่ รือทางสาธารณะ

จานวน

0.00 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตง้ ั ตลาดเอกชน

จานวน

2,000.00 บาท

ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร

จานวน

24,900.00 บาท

ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณาโดยใช้เครือ
่ งขยายเสียง

จานวน

0.00 บาท

ค่าใบอนุญาตอืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

รวม

0.00 บาท

ค่าเช่าทีด
่ น
ิ

จานวน

0.00 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

0.00 บาท

ดอกเบีย้

จานวน

0.00 บาท

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

จานวน

0.00 บาท

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด

จานวน

0.00 บาท

รายได้จากทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

รวม

0.00 บาท

เงินช่วยเหลือจากการประปา

จานวน

0.00 บาท

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

จานวน

0.00 บาท

เงินช่วยเหลือท้องถิน
่ จากกิจการเฉพาะการ

จานวน

0.00 บาท

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณู ปโภคหรือ
การพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม

จานวน

0.00 บาท

รายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์

จานวน

0.00 บาท

รายได้จากสาธารณู ปโภคอืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

รวม

2,726,900.00 บาท

ค่าจาหน่ ายเวชภัณฑ์

จานวน

0.00 บาท

ค่าจาหน่ ายเศษของ

จานวน

0.00 บาท

เงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้

จานวน

0.00 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

896,300.00 บาท

ค่าเขียนแบบแปลน

จานวน

0.00 บาท

ค่าจาหน่ ายแบบพิมพ์และคาร้อง

จานวน

0.00 บาท

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

จานวน

0.00 บาท

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ

หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ

จานวน

1,830,600.00 บาท

รวม

135,000.00 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สน
ิ

จานวน

135,000.00 บาท

รายได้จากทุนอืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

รายได้ทรี่ ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดภาษี จดั สรร

รวม

20,142,100.00 บาท

ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์

จานวน

287,900.00 บาท

ภาษี มูลค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

15,751,000.00 บาท

ภาษี มูลค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

0.00 บาท

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ

จานวน

940,700.00 บาท

ภาษี สุรา

จานวน

2,276,700.00 บาท

ภาษี สรรพสามิต

จานวน

0.00 บาท

ภาษี การพนัน

จานวน

0.00 บาท

ภาษี ยาสูบ

จานวน

0.00 บาท

อากรประมง

จานวน

0.00 บาท

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้

จานวน

0.00 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

224,900.00 บาท

ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม

จานวน

660,900.00 บาท

เงินทีเ่ ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวล
กฎหมายทีด
่ น
ิ

จานวน

0.00 บาท

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

จานวน

0.00 บาท

ค่าธรรมเนียมสนามบิน(ยังไม่มก
ี ฎหมายรองรับ)

จานวน

0.00 บาท

ภาษี จดั สรรอืน
่ ๆ

จานวน

0.00 บาท

รายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

0.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับอปท.ทีม
่ ก
ี ารบริหารจัดการทีด
่ ี

จานวน

0.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ
่ ละ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

จานวน

0.00 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิม
่ เติม) ฉบับที่ 1
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ยอดประมาณการ
เดิม

รายการ

รับจ่ายระหว่างปี

ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

250,000

0

11,250,000

รวมค่าตอบแทน

250,000

0

11,250,000

รวมงบดาเนินงาน

250,000

0

11,250,000

รวมงานบริหารทั่วไป

250,000

0

11,250,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

250,000

0

11,250,000

เครือ่ งโทรสารระบบเลเซอร์ สามารถพิมพ์และถ่าย
เอกสาร

0

0

18,000

เครือ่ งปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 12,000
BTU

0

0

54,000

เครือ่ งปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 18,000
BTU

0

0

92,000

แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครือ่ งปรับอากาศชนิดแขวนฝ้ า ขนาด 24,000
BTU

0

0

264,000

โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6

0

0

40,500

0

0

120,000

0

0

15,000

0

0

603,500

0

0

830,000

รวมค่าทีด
่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

0

0

830,000

รวมงบลงทุน

0

0

1,433,500

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

0

0

1,433,500

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

0

1,433,500

0

0

100,000

รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

0

0

100,000

รวมงบลงทุน

0

0

100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์

0

0

100,000

ครุภณ
ั ฑ์วท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตูอ
้ บฆ่าเชื้อ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีสงิ่
อานวยความสะดวก

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
จัดซื้อโต๊ะหมู่ จานวน 2 ชุด

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

100,000

0

0

64,200

รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

0

0

64,200

รวมงบลงทุน

0

0

64,200

รวมงานไฟฟ้ าถนน

0

0

64,200

0

0

18,500,000

รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

0

0

18,500,000

รวมงบลงทุน

0

0

18,500,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

0

0

18,500,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0

0

18,564,200

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ถังน้าไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร จานวน 3
ใบ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดูดสิง่ โสโครก จานวน 1 คน
ั

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิม
่ เติม) ฉบับที่ 1
ประจาปี งบประมาณ 2557
เทศบาลนครรังสิต
อาเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 35,304,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 11,250,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 11,250,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 11,250,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่

จานวน 11,250,000 บาท

เงินรางวัลตอบแทนประโยชน์อน
ื่ จ่ายเป็ นกรณี พเิ ศษ จานวน
11,250,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลนครรังสิต ตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ ตอบ
แทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิน
่ ให้เป็ นรายจ่ายอืน
่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน

รวม

1,433,500 บาท

รวม

1,433,500 บาท

รวม

603,500 บาท

เครือ
่ งโทรสารระบบเลเซอร์ สามารถพิมพ์และถ่ายเอกสาร

จานวน

18,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

จานวน

92,000 บาท

จานวน

264,000 บาท

จานวน

40,500 บาท

จานวน

120,000 บาท

เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งโทรสารระบบเลเซอร์ สามารถพิมพ์และถ่าย
เอกสาร จานวน 1 เครือ
่ ง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
เครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 12,000 BTU
เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 12,000
BTU จานวน 3 เครือ
่ ง สาหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ชัน
้
1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
เครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 18,000 BTU
เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 18,000
BTU จานวน 4 เครือ
่ ง สาหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ชัน
้
1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
เครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนฝ้ า ขนาด 24,000 BTU
เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนฝ้ า ขนาด 24,000 BTU
จานวน 8 เครือ
่ ง
สาหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 5
-ชัน
้ 1 จานวน 2 เครือ
่ ง
-ชัน
้ 2 จานวน 6 เครือ
่ ง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
เพือ
่ จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จานวน 3 ชุด ชุดละ
13,500 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559)เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
ครุภ ัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตูอ
้ บฆ่าเชื้อ
เพือ
่ จัดซื้อตูอ
้ บฆ่าเชื้อ จานวน 1 ตู้

ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว)

จานวน

15,000 บาท

รวม

830,000 บาท

ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก จานวน

830,000 บาท

เพือ
่ จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ ง
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 12
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีสงิ่
อานวยความสะดวก โดยทาการก่อสร้าง ปรับปรุง ตูค
้ อน
เทรนเนอร์ 2 ชัน
้
ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 (หน้าสานักงานเทศบาลเก่า) โดยจะ
ปรับปรุงบริเวณชัน
้ 1
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครุภ ัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อโต๊ะหมู่ จานวน 2 ชุด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่ จานวน 2 ชุด ดังนี้
1.โต๊ะหมู่ 9 หน้า 9 จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-แจกันทองเหลือง ชุดละ 1 คู่
-เชิงเทียน ทองเหลือง 1 คู่
-กระถางธูปทองเหลือง 1 คู่

-พานโตกอลูมเิ นียมสีทอง 2 ใบ
2.โต๊ะหมู่ 7 หน้า 8 จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
-แจกันทองเหลือง ชุดละ 1 คู่
-เชิงเทียน ทองเหลือง 1 คู่
-กระถางธูปทองเหลือง 1 คู่
-พานโตกอลูมเิ นียมสีทอง 2 ใบ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 11

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม

64,200 บาท

รวม

64,200 บาท

รวม

64,200 บาท

จานวน

64,200 บาท

ครุภ ัณฑ์สานักงาน
ถังน้าไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร จานวน 3 ใบ
เพือ
่ จัดซื้อถังน้าไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร พร้อม
ฐานรองรับหน้า 0.20 เมตร และอุปกรณ์ ประกอบ จานวน 3 ใบ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 10
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

รวม 18,500,000 บาท
รวม 18,500,000 บาท
รวม 18,500,000 บาท

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดูดสิง่ โสโครก จานวน 1 คัน
เพือ
่ จัดซื้อรถดูดสิง่ โสโครกและฉี ดล้างท่อระบายน้า ระบบ
สูญญากาศ แบบใบพัดอลูมน
ิ ่ม
ั ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครือ
่ งยนต์
ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังสิง่ โสโครกทาด้วยเหล็ก
ทนแรงดึงสูงขนาดไม่น้อยกว่า 11.5 ลูกบาศก์หลา ประกอบเป็ น
ชุดเดียวกับถังน้าสแตนเลส ทรงกระบอกขนาด 4,000 ลิตร ปั้ม
น้าแรงดันสูงแบบลูกสูบเดีย่ ว ระบบดับเบิล้ แอคติง้ ทางานด้วย
ระบบไฮดรอลิค แรงดันไม่น้อยกว่า 2,000 ปอนด์ตอ
่ ตารางนิ้ว
รอบทางานของปั้มน้าไม่เกิน 20 รอบต่อนาที ปั้มน้าสูญญากาศ

จานวน 18,500,000 บาท

แบบใบพัดอลูมน
ิ ่ม
ั ส่งกาลังโดยเครือ
่ งยนต์ชว่ ยขนาดไม่น้อยกว่า
125 แรงม้า ดูดของหนักได้โดยไม่ตอ
้ งหยุดทา สูญญากาศท่อ
ดูดสิง่ โสโครก ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว หมุนทางานได้ 320
องศา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 3 ของเทศบาลฯ หน้า 13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

3,250,000 บาท

รวม

3,250,000 บาท

รวม

3,250,000 บาท

จานวน

2,600,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์รม
ิ คลองรังสิต-ประยูรศักดิ ์ บริเวณเชิง
จานวน
สะพาน อบจ. (ฝั่งใต้)

650,000 บาท

งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ซอย
รังสิต-นครนายก 56-58
ทาการก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร กว้าง
6.00 เมตร ความยาวประมาณ 106.00 เมตร หรือมีพื้นทีผ
่ วิ
จราจรไม่น้อยกว่า 625.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า BOX
CONVERT ขนาด 2.10 x 2.10 x 2.00 เมตร จานวน 48
ท่อน หรือมีความยาวท่อไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 2 ของเทศบาลฯ หน้า 10

ทาการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. พร้อมปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ ริมคอง
์
รังสิตประยูรศักดิ บริเวณเชิงสะพาน อบจ. ฝั่งใต้ รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลนครรังสิต
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25572559) เพิม
่ เติมและเปลีย่ นแปลงครัง้ ที่ 2 ของเทศบาลฯ หน้า 19

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ให้คานวณ
ตัง้ จ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายได้งบประมาณ
ทั่วไป ประจาปี งบประมาณนัน
้ ยกเว้นเงินกูท
้ ม
ี่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้ และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลนคร
รังสิต ประมาณการรายรับทั่วไป ซึง่ ยกเว้นเงินกู้ เงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว เป็ นเงิน 35,304,000 x 2% =
706,080 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ 706,300 บาท

รวม

706,300 บาท

รวม

706,300 บาท

รวม

706,300 บาท

จานวน

706,300 บาท

เทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน

เงินสมทบกองทุน
บาเหน็ จบานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ (กบท.)

แผนงาน
แผนงาน อุตสาหกรร
งบกลาง มและการ
โยธา

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
สังคม
สาธารณสุ บริหารงาน
สงเคราะ
ข
ทั่วไป
ห์

706,30
0

รวม

706,300

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ิ

งบ
ค่าตอบแท ราชการอันเป็ น
ดาเนินงา
น
ประโยชน์แก่องค์กร
น

11,250,00 11,250,00
0
0

ปกครองส่วนท้องถิน
่
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่า
ครุภณ
ั ฑ์

เครือ
่ งโทรสาร
ระบบเลเซอร์
สามารถพิมพ์
และถ่ายเอกสาร

18,000

18,000

เครือ
่ งปรับอาก
าศชนิดแขวน
ผนัง ขนาด
12,000 BTU

54,000

54,000

เครือ
่ งปรับอาก
าศชนิดแขวน
ผนัง ขนาด
18,000 BTU

92,000

92,000

เครือ
่ งปรับอาก
าศชนิดแขวน
ฝ้ า ขนาด
24,000 BTU

264,000

264,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่
จานวน 2 ชุด

100,00
0

โต๊ะเหล็กพร้อม
เก้าอี้ ระดับ 36
ถังน้าไฟเบอร์
กลาส ขนาด
3,000 ลิตร
จานวน 3 ใบ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

100,000

40,500

64,200

40,500

64,200

เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว)

15,000

15,000

120,000

120,000

ครุภณ
ั ฑ์วท
ิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์
ตูอ
้ บฆ่าเชื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
รถดูดสิง่
โสโครก
จานวน 1 คัน

18,500,00
0

18,500,00
0

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

ค่าทีด
่ น
ิ
และ
สิง่ ก่อสร้าง

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้า
คสล. ซอย
รังสิตนครนายก 5658

2,600,00
0

2,600,000

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รม
ิ คลอง
รังสิต-ประยูร
ศักดิ ์ บริเวณ
เชิงสะพาน
อบจ. (ฝั่งใต้)

650,000

650,000

ค่าต่อเติมหรือ
ดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสงิ่
อานวยความ
สะดวก
รวม

830,000

830,000

706,30 3,250,00 18,564,20 100,00 1,433,50 11,250,00 35,304,00
0
0
0
0
0
0
0

