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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
อาเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,532,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 2,150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

2,150,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มประจาตาแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้
ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขึั้น
ค่าจ้างประจาปีของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,383,000 บาท

150,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ในวันจาหน่ายทรัพย์หลุด
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้นายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
เงินสมทบเงินสะสม
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้าง
พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลตาม
ระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์

2,000,000 บาท

รวม

1,077,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

15,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าอาหาร
จานวน
เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจาวัน
ทาการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าใช้สอย
รวม

40,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

855,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การอบรม สัมมนา และ
การศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศของพนักงานสถานธนานุ
บาล โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

100,000 บาท

รวม

295,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกิจการของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัย และการทาประกันภัยอื่นๆ เพิ่มเติมของ
สถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลนครอ้อมน้อย
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสารของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าสอบบัญชี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล
โดยกาหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาลให้กับสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม

50,000 บาท

ค่ารับรอง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงานสถานธนา
นุบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในทางศาสนาของสถาน
ธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม

50,000 บาท

410,000 บาท

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ และบารุง
รักษาโปรแกรมระบบเชื่อมโยงเครือข่ายของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ของสถาน
ธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าวัสดุ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

250,000 บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่นๆ ที่
ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นได้
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทาความสะอาดสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผ่นผับ โบว์ชัวร์ นิตยสาร ของ
สถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อความ หัวพิมพ์หรือแถบหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

201,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรสแตมป์ ดวงตราไปรษณียากรณ์ และค่าจัดส่งเอกสาร
ต่างๆ ของสถานธนานุบาล
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
งบลงทุน เป็นเงิน 9,000 บาท

จานวน

8,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

รวม

9,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง ราคา 9,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะราคาพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,590,000 บาท

9,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายอื่น

รวม

9,590,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

จานวน

2,850,000 บาท

จานวน

4,750,000 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

รวม

2,400,000 บาท

ค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา
อ้อมใหญ่และดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก
.ส) สาขากระทุ่มแบน
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานงบกลาง

2,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการตามที่สานักงาน จ.ส.ท. กาหนด ตาม
หนังสือสานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30%
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 จานวนเงิน 2,850,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50%
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดาเนินการรับจานาของสถานธนานุบาลปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 จานวน 4,750,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
บาเหน็จรางวัล 20%
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จประจาปีของพนักงานสถานธนานุบาลและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1,900,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานการพาณิชย์
งบกลาง เป็นเงิน 2,400,000 บาท
งบกลาง
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สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณ๊ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามหนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานงบกลาง
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
นุบาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554
ตั้งจ่ายจากรายได้ แผนงานงบกลาง
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