
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  19,208,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 5,300,000 บาท
งบกลาง รวม 5,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 5,000,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 300,000 บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,980,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,980,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินเดือนให้กับพนักงานสถานธนานุบาล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลกําแพง (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,858,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,225,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 95,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
และบุคคลในครอบครัวของหน่วยงานนี ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ(ปรากฎในแผนงานพาณิชย์)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 230,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล,     
ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการฯและเจ้าหน้าทีผู้ดําเนินการตรวจ
ทรัพย์จํานําเก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาลตามหนังสือสํานัก
งาน                
จ.ส.ท.ทีมท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๕๐๙ ลงวันที ๑๗ พฤศจิกายน ๑๕๕๑ 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าอาหาร จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ๑๐% 
ของค่าจ้างประจํา (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลกําแพง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอ ละงู   จังหวัดสตูล
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ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุดให้แก่คณะกรรมการ
และพนักงานสถานธนานุบาลทีดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุด 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)

ค่าใช้สอย รวม 298,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 118,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้มาซึง
บริการ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์เงินกู้/การโอนต่างๆ (ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์)
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัย (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวารสาร (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ค่าสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีดิน
และสิงก่อสร้าง (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  10:12:04 หน้า : 2/4



ค่าวัสดุ รวม 158,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี 
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา และวัสดุอืนๆทีไม่สามารถจัดประเภทวัสดุ
อืนใดได้แล้ว ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
นี เช่น สายไฟ ปลักไฟ หลอดไฟ ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
นี เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาทําความสะอาดต่างๆ ฯลฯ (ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิลในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานนี เช่น กระดาษโปสเตอร์ ไวนิล วัสดุออกบูธ
ประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี 
เช่น ผ้าหมึก แถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 176,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ
ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของสถานธนานุบาล 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม / การใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 10,070,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,070,000 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 5,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีกําหนดไว้
ในแต่ละปี (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 2,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 3,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลนําไปบูรณะท้องถิน 
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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