
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,334,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 807,120 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 807,120 บาท
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนงใหกับผูจัดการสถานธนานุ
บาล ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่มท 0810.5/ว1046 ลว
 14 สิงหาคม 2551

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 747,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน สําหรับพนักงานสถานธนานุ
บาล จํานวน 5 ตําแหนง อัตราคาจางตามคําสั่งสํานักงานคณะ
กรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ 128/2559 เรื่องกําหนดใหใชอัตราคาจางของลูกจางสํานัก
งาน จ.ส.ท. พ.ศ.2559 และอัตราคาจางของพนักงานสถานธนานุ
บาล พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 487,580 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,780 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์ตอสถานธนานุบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับพนักงานทองถิ่นที่มาชวยเหลือกิจ
การสถานธนานุบาลกรณีแทนตําแหนงที่วาง

คาเชาบาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยคาเชา
บานพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลชะมาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลชะมาย

อําเภอ ทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ..2550 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานสถานธนานุบาล
ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถาน
ธนานุบาล พ.ศ.2551

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตรา
เดือนละ 3,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม  2550 และผูปฎิบัติหนาที่
แทนผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท และ
จายเปนคาตอบแทนใหแกกรรมการและเจาหนาที่ตรวจสอบ
ทรัพย์รับจํานําที่เก็บรักษา ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ
สอบทรัพย์รับจํานํา  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
 0801.5/ว1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

คาอาหาร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหกับพนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยการจายเงินคาอาหาร
ประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 91,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามระเบียบฯ ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
 0801.5/ว710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 

คาพาหนะเหมาจาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายผูบริหารทองถิ่น และผูปฏิบัติ
หนาที่แทนผูบริหารทองถิ่น  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 74,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุบาลในอัตรารอย
ละ 10 ของเงินคาจางตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.วาดวยเงิน
สะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
.2522 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหม ถึง พ.ศ.2535)

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา และ
พนักงานสถานธนานุบาลผูมาปฎิบัติหนาที่ในวันจําหนายทรัพย์
หลุดจํานํา หรือพนักงานสถานธนานุบาลหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น หรือบุคคลภายนอกที่มีหนาที่ในวันจําหนายทรัพย์หลุด
จํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว1509 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 40,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ์และสิ่งกอ
สราง 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล
ตามกฎหมาย

คาธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสถานธนานุ
บาล

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาลและทรัพย์
จํานํา

คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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คาสอบบัญชี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน  จ.ส.ท
. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2547

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท

คารับรอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองหรือเลี้ยงรับรองของสถานธนานุบาล 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 30,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักสําหรับพนัก
งานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ

โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุ
บาลใหสามารถใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของสถานธนานุบาลและ
ทรัพย์สินรับจํานําใหสามารถใชไดตามปกติ เชน คาซอมแซม
ทรัพย์สิน คาบํารุงรักษาทรัพย์สิน เปนตน 

ค่าวัสดุ รวม 34,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตางๆ และเครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้าและ
อื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว แปรง ไมกวาด ไมถู
พื้น น้ํายาดับกลิ่นและอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่จายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและเผย
แพร เชน แผนป้ายตางๆ กระดาษสี พูกัน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผนกรองแสง เมาส์ และอื่นๆที่เขา
ประเภทรายจายนี้ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 49,800 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณีย์และคาจัดสงเอกสารดวงตรา
ไปรษณีย์ของสถานธนานุบาล 

คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม ในการขยายเครือขาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต คาธรรมเนียมการติดตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการติดตั้งโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและคาเครื่องสื่อ
สารอื่นๆ เชนคาเคเบิ้ลทีวี คาเชาหองสัญญาณดาวเทียม เป้
นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเริ่มกิจการ สําหรับการเริ่มกิจการสถานธนา
นุบาล 

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหกับสํานักงาน จ.ส.ท
. ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บคาใชจายฝายอํานวยการ 
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