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วันที่พมิพ์ : 26/8/2564  15:58:17       

        

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการสถานธนานุบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน 

                      

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  7,234,000 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 1,425,000 บาท 
 งบกลาง รวม 1,425,000 บาท 

  ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 100,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 1,200,000 บาท 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 125,000 บาท 

   
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน 
สถานธนานุบาล 
  

จำนวน 125,000 บาท 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 960,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 960,000 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 900,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน  จำนวน   5  อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
12  เดือน  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
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งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 1,029,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 635,000 บาท 

  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธ
นานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 80,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานฯและครอบครัวตาม
ระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จำนวน 178,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล  ผู้ปฏิบัติหนา้ที่แทนและพนักงานสถานธนานุ
บาล ในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี ตั้งจ่ายจาก
รายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  เงินสมทบเงินสะสม จำนวน 100,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล   
ร้อยละ 10  ของอัตราเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  

   

  ค่าอาหาร จำนวน 120,000 บาท 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันพนักงานสถานธนานุบาล  ต้ัง
จ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 

 

 

 
 

 

 
 

  

  ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 17,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและพนักงานสถาน       
ธนานุบาลในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุด ต้ังจ่ายจาก
รายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จำนวน 100,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ 
 

   

 ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 117,000 บาท 

   ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรง ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎตามแผนงานการพาณิชย์ 

   

   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 1,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตต้ังโรงรับจำนำ   
ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

   ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 5,000 บาท 

    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้บริการทางการเงิน
เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เรียกเก็บจากหน่วยงานเพ่ือ
ตอบแทนการให้บริการการโอนเงิน 
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   ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 15,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
  

   

   ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาน 
ธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
  

   

   
 
 
ค่าวารสาร 

จำนวน 1,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์ 

   

   ค่าสอบบัญชี จำนวน 15,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ 

   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

    

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ สำหรับผู้ที่มาศึกษาดูงาน
, ผู้ตรวจเยี่ยม และผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของสถานธ
นานุบาล 
  

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

รวม 50,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักให้พนักงานสถานธนานุบาลทั้งใน
และต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ 
 

   

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 40,000 บาท 
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   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ 
สถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  

   

   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
สถานธนานุบาล ที่ชำรุดให้ใช้การได้ดี ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์ 
 
  

   

    
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 

จำนวน 10,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร            
สถานธนานุบาลหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆของสถานธนานุบาล   ต้ัง
จ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 

   

 ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

  วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้
สำนักงาน เช่น หมึกโรเนียว กระดาษ ปากกา ค่าน้ำดื่ม และ
อ่ืนๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ 

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ถ่าน ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟ ฟิวส์ สวิทซ์ ตลับแยกสายไฟ  หลอดไฟฟ้าสาย
เคเบิล   และอ่ืนๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
  

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความ
สะอาด ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน น้ำยาดับกลิ่น สบู่  กระดาษชำระ และ
อ่ืนๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฎใน
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แผนงานการพาณิชย์  

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ตะปู ค้อน คีม
สว่าน เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ราวพาดผ้า
บันได  และอ่ืนๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์  เจลล้างมือ  น้ำยาต่างๆ ถุงมือ
เวชภัณฑ์  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ 
  

   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

    
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม แผ่นพับ ใบปลิว  ป้ายผ้า ป้ายไวนิล พู่กัน
สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติราชการของ
สถานธนานุบาล เช่น แผ่นดิสก ์หมึกพิมพ์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
 
  

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 3,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
รายได ้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
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  ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  การใช้งานอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  

   

  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 4,000 บาท 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ธนาณัติ  ของ
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
  

   

งบลงทุน  เป็นเงิน 70,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 

  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

    

 
เพ่ือจัดซื้อ  
1.โต๊ะทำงาน   จำนวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท  
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน   2 ตัว  ราคาตัวละ 6,250 บาท  
3.เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน  5 ตัว  ราคาตัวละ
ราคา 3,500 บาท     รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด/ราคาท้องถิ่น)   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.โต๊ะทำงาน ไม้อัดขาเหล็กพร้อมลิ้นชัก  แข็งแรงทนทาน ขนาด
กว้าง 60 ซม x ยาว 120 ซม. x สูง 75 ซม. 
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้อัด 
ขนาด กว้าง 60  ซมx ยาว 120 ซม. x สูง 75 ซม. แข็งแรง
ทนทาน   
3.เก้าอ้ีทำงาน มีพนักพิง ปรับระดับสูงต่ำได้ พร้อมล้อ   
-   จัดตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
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ครุภัณฑ ์ดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560      
- เนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการจัดซื้อเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน      
 
 
      

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท 

  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธ
นานุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  เช่น ทาสีอาคารซ่อมแซม
อาคาร ฯลฯ 

 

 

 

  

   

งบรายจ่ายอ่ืน  เป็นเงิน 3,750,000 บาท 
 รายจ่ายอ่ืน รวม 3,750,000 บาท 

  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 50,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ 

   

  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จำนวน 1,110,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาลตั้งจ่ายจาก
รายได ้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 

   

  ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จำนวน 1,850,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการให้แก่สถาน                
ธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
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  บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 740,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสถานธนานุบาล  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
  

   

 


