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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นายกเทศมนตรี
ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุดแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที
ในวันทีจําหน่ายทรัพย์หลุด

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานสถานธนานุบาลซึง
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกําหนดไว้

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล ตาม
ระเบียบกําหนดไว้

ค่าอาหาร จํานวน 132,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล จ่ายเป็นค่าตอบ
แทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตรวจทรัพย์รับจํานําประจําปี

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล
และครอบครัว ซึงมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ซึงมี
สิทธิเบิกตามระเบียบกําหนดไว้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนานุบาลซึงมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกําหนดไว้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่กิจการ
ของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลหนองม่วง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนานุบาล จํานวน 1,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 573,000 บาท
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,164,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราจริงตามทีได้รับ
จํานวน 5 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 910,000 บาท
งบบุคลากร  เป็นเงิน 910,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  12,298,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

เทศบาลตําบลหนองม่วง

อําเภอ หนองม่วง   จังหวัดลพบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลหนองม่วง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ของสถานธนานุ
บาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี ตู้ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 105,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครืองดืมรับรองผู้มาร่วมงาน
และกิจกรรมอืน ๆ ในวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาล

โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าเบียเลียง ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าเครืองดืมรับรองผู้ตรวจงาน ผู้มาเยือนสถาน
ธนานุบาลและอืน ๆ ตามความจําเป็น

ค่ารับรอง จํานวน 1,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารในการขอกู้เงิน โอดี และอืน ๆ
ตามความจําเป็น

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงิน

ค่าสอบบัญชี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารต่าง ๆ เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ และอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น

ค่าวารสาร จํานวน 2,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินให้แก่เทศบาลตําบลหนองม่วง
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลและ
อืน ๆ ตามความจําเป็น

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
ตามทีกฎหมายกําหนดไว้และอืน ๆ ตามความจําเป็น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึงให้
สถานธนานุบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทําของต่าง ๆ และอืน ๆ
ตามความจําเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 85,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 286,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้าง
พนักงานสถานธนานุบาลซึงมีสิทธิได้รับ

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 85,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ทีกําหนดไว้แต่
ละปี (ตังจ่ายจากรายได้)

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 56,900 บาท
รายจ่ายอืน รวม 5,556,900 บาท
งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 5,556,900 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการอืน ๆ ด้านบริการ
สือสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ ของ
สถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตทีใช้ประจําสํานักงานของ
สถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําสํานักงานของสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ประจําสํานักงานของสถานธนานุบาล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 185,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใด
ประเภทหนึงได้

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง อุปกรณ์ และอืน ๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย
ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป แผ่นซีดี รูปทีได้จากการล้าง อัด และอืน ๆ
ตามความจําเป็น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น เมทัลชีล หลังคาเหล็ก หิน ดิน ทราย
ไม้ ไม้อัด อิฐ และอืน ๆ ทีเกียวกับสิงก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แก้ว ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลรวมทังค่า
ถ่ายเอกสาร และอืน ๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างตัวอาคารสถานธนานุ
บาลและอืน ๆ ตามความจําเป็น

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 50,000 บาท
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เพือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมาแล้ว

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 162,500 บาท

เพือจ่ายให้ธนาคารเป็นค่าดอกเบียเบิกเกินบัญชีธนาคารและดอกเบียเงินกู้
ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและจําเป็นต้องจ่าย

เงินสํารองจ่าย จํานวน 5,000 บาท
งบกลาง รวม 4,667,500 บาท
งบกลาง  เป็นเงิน 4,667,500 บาท

เพือจ่ายสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลร้อยละ 50% (ตังจ่ายจาก
กําไรสุทธิ)

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 2,750,000 บาท

เพือจ่ายให้เทศบาลตําบลหนองม่วง เป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ร้อยละ 30 (ตังจ่ายจากกําไรสุทธิ)

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีและหรือเงินโบนัสทีจ่ายเป็นประโยชน์ตอบ
แทน ให้แก่เจ้าหน้าที และพนักงานสถานธนานุบาลรวมทังผู้ช่วยเหลือกิจ
การสถานธนานุบาล ร้อยละ 20% (ตังจ่ายจากกําไรสุทธิ)

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,100,000 บาท


