
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  14,392,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 4,692,580 บาท
งบกลาง รวม 4,692,580 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 192,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
นุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554 โดยคิดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ในปีทีผ่านมาแล้ว

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชีให้กับ ธนาคารออมสิน สาขา
โนนสูง และธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
โนนสูง โดยคิดอัตราดอกเบียตามทีธนาคารกําหนด

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,560,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งของผู้จัดการสถานธนานุบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาล

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,009,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 646,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล  ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล  ทีมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล  ทีมีสิทธิเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล  ทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าช่วยเหลือบุตรได้ ตามระเบียบ ฯ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 66,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี  และผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน
นายกเทศมนตรี

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโนนสูง

อําเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา
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เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าทีแทน  และค่าตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประจําปีของสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามทีกําหนด

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนัก
งานสถานธนานุบาล พ.ศ.2555

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุดให้เจ้าหน้าที  และพนักงาน
สถานธนานุบาลทีร่วมทําการจําหน่ายทรัพย์หลุด

ค่าใช้สอย รวม 191,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 81,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโฆษณาและสิงพิมพ์ต่าง ๆ เพือเผยแพร่กิจการ
ของสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล  และค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล ฯ
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง และรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 4,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล ฯ
ค่าวารสาร จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์รายวันของสถานธนานุบาล ฯ

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0801.5/ว524 ลงวัน
ที 21 มีนาคม  2557

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม รับรองผู้มาตรวจเยียมสถานธนานุ
บาล และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันทีระลึกก่อตัง
สถานธนานุบาล
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีเดิน
ทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม ตามหนังสือสังการของ
เทศบาล หรือสํานักงาน จ.ส.ท.

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ของสถานธนานุ
บาล ฯ
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ฯ
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ของสถานธนานุ
บาล ฯ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ
 กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป(พี
วีซี แบบใส)กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้า
สําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขาตัง (กระดานดํา)ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กระดานดํารวม
ถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี,ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อ
ผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข (Calculator)หีบเหล็กเก็บ
เงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง (Partition)กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาว
เทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up,Step-
Down)ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง
สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digital V
ideo Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ข้อมูล(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape)หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด(Main Board)เมมโม
รีซิป(Memory Chip)เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder)
เมาส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switching Box)เครือง
กระจายสัญญาณ(Hub)แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เช่น Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card)เป็น
ต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพติคอล
(Optical)เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-ROM)โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 87,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนทีของสถานธนานุ
บาล ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุง รักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล  เช่น ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน  เป็นเงิน 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)
- ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง จํานวน 33,000 บาท
- ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง จํานวน 37,000 บาท
 มีคุณลักษณะดังนี
1) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
2) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง ความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร  สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
มีนาคม  2558)

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 7,060,800 บาท
รายจ่ายอืน รวม 7,060,800 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 60,800 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีสํานักงาน จ.ส.ท.ได้กําหนดไว้ใน
แต่ละปี

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 2,100,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลโนนสูง  เพือนําไปพัฒนาท้องถิน

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่ผู้สมควรได้รับ ตามหนังสือสังการของ
สํานักงาน จ.ส.ท.

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,500,000 บาท
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