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           หนา้ : 1/1  
วนัท่ีพิมพ ์: 27/8/2563  12:12:22       

        

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลป่าซาง 
อ าเภอ ป่าซาง   จงัหวดัล าพูน 

                      

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  8,291,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 960,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 960,000 บาท 

  เงินเดือนพนกังาน จ านวน 900,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานสถานธนานุบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน   5  อตัรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ 
12  เดือน  ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายใหก้บัผูจ้ดัการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์
  

   

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 1,110,500 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 685,000 บาท 

  ค่าเช่าบา้น จ านวน 30,000 บาท 

    

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานสถานธนานุบาลท่ีมี
สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายไดป้รากฎใน
แผนงานการพาณิชย ์
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนกังาน
สถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ  
ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 100,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนกังานฯและครอบครัวตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  เงินรางวลัเจา้หนา้ท่ี จ านวน 178,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  ผูต้รวจการสถานธนานุบาล  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน
และพนกังานสถานธนานุบาล ในการตรวจสอบทรัพยรั์บ
จ าน าประจ าปี ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย ์

   

  เงินสมทบเงินสะสม จ านวน 120,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบใหก้บัพนกังานสถานธนานุบาล 

ร้อยละ 10  ของอตัราเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  ค่าอาหาร จ านวน 120,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวนัพนกังานสถานธนานุบาล 

ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์
  

   

  ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพยห์ลุด จ านวน 17,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงกรรมการและพนกังานสถาน 
ธนานุบาลในวนัประมูลจ าหน่ายทรัพยห์ลุด ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์ 
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  เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว จ านวน 100,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของพนกังาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได ้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์
  

   

 ค่าใช้สอย รวม 242,500 บาท 
  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ รวม 100,000 บาท 

   ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ค่าแรง ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎตามแผนงานการพาณิชย ์

   

   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 1,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า   
 ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

   ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั จ านวน 15,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัทรัพยสิ์นของสถาน     
ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงาน 

   

   ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 10,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานธนานุบาล  

ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์
   

   ค่าวารสาร จ านวน 4,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือพิมพร์ายวนั ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์
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   ค่าสอบบญัชี จ านวน 20,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายใหส้ านกังานตรวจสอบบญัชีและรับรองงบการเงิน
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย ์
  

   

  
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ 

รวม 100,000 บาท 

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียเล้ียง
ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพกัใหพ้นกังานสถานธนานุบาลทั้งใน
และต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย ์
  

   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 42,500 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑข์องสถาน 
ธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น จ านวน 10,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของสถาน 

ธนานุบาล ท่ีช ารุดใหใ้ชก้ารไดดี้ ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย ์

   

   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ จ านวน 22,500 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถาน       
ธนานุบาลหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆของสถานธนานุบาล  ตั้งจ่าย
จากรายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์
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 ค่าวัสด ุ รวม 81,000 บาท 

  วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

    

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพต์่างๆ และเคร่ืองใช้
ส านกังาน เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา ค่าน ้าด่ืม และ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย ์

   

  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ถ่าน ไฟฉาย ปลัก๊
ไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ สวิทซ์ ตลบัแยกสายไฟ  หลอดไฟฟ้า 
สายเคเบิล   และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น น ้ายาท าความ
สะอาด ไมก้วาด ไมถู้พื้น น ้ายาดบักล่ิน สบู่  กระดาษช าระ 
และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย ์

   

  วสัดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ตะปู คอ้น คีม
สวา่น เล่ือย ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ราวพาดผา้
บนัได  และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล ์ เจลลา้งมือ  น ้ายาต่างๆ ถุงมือ
เวชภณัฑ ์ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อนัเก่ียวเน่ืองกบัวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย ์
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  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

    

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิลม์ แผน่พบั ใบปลิว  ป้ายผา้ ป้ายไวนิล พู่กนั 
สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

    

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติัราชการของ
สถานธนานุบาล เช่น แผ่นดิสก ์หมึกพิมพ ์ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์ 

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 80,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 3,000 บาท 

    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
รายได ้   ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 15,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์และค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม  การใชง้านอินเตอร์เน็ต และค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก

รายได ้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์ตั้งจ่ายจากรายได ้  

ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์
 

   

  ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 4,000 บาท 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ธนาณติั ของ
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย ์
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งบลงทุน  เป็นเงิน 110,500 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท 

  ครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 28,000 บาท 

    

เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาด 24,000 บีทีย ู       

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน 1 เคร่ือง   ราคาเคร่ืองละ 28,000 บาท                   
(ตามรายละเอียดราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ธนัวาคม  2562) 
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากวา่ 24,000 บีทีย ูแบบติด
ผนงั           
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง           
3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ู ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้า
เบอร์ 5          

 4) ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้ง
หน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกนั           

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์           
6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากขอ้ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดา้นราคาแลว้ เพื่อเป็นการ
ประหยดัพลงังานควรพิจารณาจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลงังานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่ 
7)  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ                 
(1)  แบบแยกส่วน ประกอบดว้ย
อุปกรณ์ ดงัน้ี  สวิตช ์1 ตวั  ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
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  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 12,500 บาท 

    

กลอ้งวงจรปิดพร้อมเคร่ืองบนัทึก 
เพื่อจดัซ้ือพร้อมติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง  พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองบนัทึก  จ านวน
12,500  บาท  ส าหรับรักษาความปลอดภยัแก่ทรัพยสิ์นของ
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  

(ตามราคาทอ้งตลาด/ราคาทอ้งถ่ิน)   เน่ืองจากรายละเอียด
และราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  

ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดและราคาสูงเกิน
ความจ าเป็นท่ีใชจ้ริง  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. กลอ้งวงจรปิดโคมใหญ่ จ านวน  3  ตวั   

- ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่  3  ลา้นพิกเซล 
- โหมดกลางวนั/กลางคืน 

- อินฟาเรด ไม่ต ่ากวา่ 40 เมตร 

2. เคร่ืองบนัทึก 
- ความละเอียดสูงสุดท่ี 3 ลา้นพิกเซล 

- เพิ่มกลอ้ง ระบบ IP CAMERA ได ้ 2  ตวั 
- ความละเอียดสูงสุดท่ี HD 1080p 

- ใส่ฮาร์ดิสได ้ 1 ลูก 
3. วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมติดตั้งระบบ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 70,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 70,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารส านกังาน
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง  เช่น ทาสีอาคาร
ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ 
  

   

งบรายจ่ายอ่ืน  เป็นเงิน 4,540,400 บาท 
 รายจ่ายอ่ืน รวม 4,540,400 บาท 

  ค่าใชจ่้ายฝ่ายอ านวยการ จ านวน 40,400 บาท 

    
เพื่อจ่ายใหก้บัส านกังาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย ์

   

  เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 30% จ านวน 1,350,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะทอ้งถ่ินใหแ้ก่เทศบาลตั้งจ่ายจาก
รายได ้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ านวน 2,250,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนด าเนินการใหแ้ก่สถานธนานุบาล   
 ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์

   

  บ าเหน็จรางวลั 20% จ านวน 900,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัประจ าปีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัสถานธนานุบาล  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์
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งบกลาง  เป็นเงิน 1,570,000 บาท 
 งบกลาง รวม 1,570,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร จ านวน 560,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชีธนาคารให้แก่
ธนาคารต่างๆตามท่ีธนาคารจะเรียกเก็บ 

   

  ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู ้ จ านวน 900,000 บาท 

    
เพื่อจ่ายในการช าระดอกเบ้ียเงินกูก้องทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (กบท.)  

   

  
เงินสมทบเงินสวสัดิการหลงัพน้จากการเป็นพนกังานสถานธนานุ
บาล 

จ านวน 110,000 บาท 

    

 - เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวสัดิการหลงัพน้จากการเป็น
พนกังานสถานธนานุบาล ในอตัราร้อยละ 2 ของรายได ้

ในปีท่ีล่วงมา ( ตามหนงัสือ
ส านกังาน จ.ส.ท. ท่ี  มท. 0801.5/ว1090  ลง
วนัท่ี  8  พฤษภาคม  2560 
เป็นเงิน  110,000  บาท) 

   

 


