
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  24,217,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,055,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,055,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

 - เพื่อสําหรับจายเปนคาจางใหกับพนักงานสถานธนานุ
บาล  จํานวน  7 อัตรา เปนเงิน 1,800,000  บาท  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 75,000 บาท

-เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 75,000 บาท สําหรับจายให
แกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีเงินเดือนไมถึงเกณฑ์

เงินประจําตําแหนง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูตรวจการสถานธนา
นุบาล เขต  8 และผูชวยผูจัดการ จํานวน 180,000 บาท

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,623,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 840,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่
มีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายใหพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินชวย
เหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองจันทบุรี

อําเภอ เมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อสําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 240,000 บาท

 -  เพื่อสําหรับจายเปนคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรี    ผู
ตรวจการสถานธนานุบาลหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจ
การฯ   และพนักงานสถาน-ธนานุบาลในการตรวจทรัพย์รับจํานํา

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 180,000 บาท

  - เพื่อสําหรับจายเปนเงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาล  10%    ของคาจางประจํา

คาอาหาร จํานวน 170,000 บาท

-  เพื่อสําหรับจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาล 

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อสําหรับจายใหแกเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพย์หลุด
จํานํา

คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อสําหรับจายเปนเงินตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสถานธนา
นุบาลที่เงินเดือนเต็มขั้น  2 - 4 %

ค่าใช้สอย รวม 477,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 162,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  นอกเหนือจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถาน
ธนานุบาล 

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล
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คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมคอมพิวเตอร์ 

คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุ
บาล

คาวารสาร จํานวน 4,000 บาท

- สําหรับจายเปนคารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  ฯลฯ

คาสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อสําหรับจายเปนคาตรวจสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 15,000 บาท

คารับรอง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคารับรองผูมาเยือนหรือตรวจงานสถานธนา
นุบาล   และเปนคาใชจายสําหรับวันครบรอบการกอตั้ง  สถาน
ธนานุบาลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้ง
ไว  60,000  บาท   สําหรับจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาเชาที่พักใหแกพนักงานสถานธนานุบาลเดินทางไปราชการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 240,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาลที่
ชํารุด 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาทรัพย์รับจํานําและทรัพย์สิน
อื่นของสถานธนานุบาล
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คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสรางที่ชํารุดของสถานธนา
นุบาล 

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ์  คาวารสาร  และ
คาวัสดุอื่น ๆ  ที่ไมสามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดไดแลวของสถาน
ธนานุบาล  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถาน
ธนานุบาล

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาเครื่องใชสํานักงานบานงานครัว ของ
สถานธนานุบาล 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาแผนดิสก์และแบบพิมพ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อสําหรับจายเปนคาวัสดุอื่นๆที่ไมสามารถจัดประเภทได  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล  

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อสําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ   ของสถาน
ธนานุบาล 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรเชื่อมเครือขายระหวางสถานธนานุบาลถึง
กรมการปกครอง 

งบลงทุน  เป็นเงิน 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

- จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก  ขนาด 4 ฟุต    จํานวน  2  ตู  ตั้งไว 9,000 บาท  เพื่อใช
สําหรับเก็บเอกสารตางๆ  ตั้งตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไม
ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี หนา 633  ลําดับที่ 9

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 15,650,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,650,000 บาท

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อสําหรับจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส
.ท.ตามที่กําหนดไวในแตละป  

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% จํานวน 4,650,000 บาท

 - เงินบูรณะทองถิ่น 30 %  ตั้งไว   4,650,000  บาท  เพื่อ
สําหรับจายเปนเงินคาบูรณะทองถิ่นใหแกเทศบาล

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,750,000 บาท

 -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 % ตั้งไว  7,750,000  บาท เพื่อ
สําหรับจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียนใหแกสถานธนานุบาล 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 3,100,000 บาท

 - เงินรางวัลประจําป 20 %  ตั้งไว   3,100,000 บาท    เพื่อ
สําหรับจายเปนเงินรางวัลประจําปพนักงานสถานธนานุบาลและผู
ที่เกี่ยวของ  

งบกลาง  เป็นเงิน 4,880,000 บาท
งบกลาง รวม 4,880,000 บาท

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 4,500,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาชําระคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารเงินเบิกเกิน
บัญชี ของสถานธนานุบาล จํานวน 4,500,000 บาท
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เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 380,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสมทบสวัสดิการหลังจากการพนเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล  โดยหักรอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ตาม
หนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2555 จํานวน 380,000 บาท
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