
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  13,028,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 245,000 บาท

งบกลาง รวม 245,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 35,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร    
                                             ตั้งไว้  30,000  บาท   
     เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งสถานธนานุบาลฯ 1 กู้มาเพื่อเปน
ทุนหมุนเวียนในการรับจํานําอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชี
ในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร        ตั้งไว้  5,000  บาท
     เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมธนาคารในการทําธุรกรรม
ต่างๆ กับธนาคาร
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 210,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 210,000 บาท

      เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเปน
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของ
รายได้ในปีที่ล่วงมา
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,565,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,565,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 165,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 2551
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,400,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําให้พนักงานสถานธนานุบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนานุบาลฯ จํานวน 7 อัตรา
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,495,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่สถานธนานุบาล จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ   ตั้งไว้  10,000  บาท
     เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
พัสดุให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย)
มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
พนักงานสถานธนานุบาลฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ที่สํานักงาน จ.ส.ท.ได้วางไว้ 
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 320,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล รวมทั้งจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่
ที่ทําการตรวจทรัพย์รับจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 240,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าอาหาร จํานวน 220,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตรวจการสถานธนา
นุบาล รวมทั้งจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจทรัพย์รับจํานํา
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่ง
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินตอบแทน
พิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง พ.ศ. 2550 
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 159,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอก
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของต่างๆ
ของสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ    ตั้งไว้  2,000  บาท
     เพื่อจ่ายเปนค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจํานําของ
สถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

2. ค่าเบี้ยประกันภัย   ตั้งไว้  2,000  บาท
     เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์สถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับ
สถานธนานุบาล 
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
สถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าวารสาร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จําเปน
ต้องใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี และรับรอง
งบการเงินสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่น
ที่มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 110,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาน
ธนานุบาล วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เช่น
ค่าจัดพิธีทําบุญตักบาตร, ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลการดําเนินงานของสถานธนานุบาล ฯลฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 307 ลําดับที่ 535

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 65,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชํารุดทรุดโทรมของสถาน
ธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าวัสดุ รวม 174,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของ
สถานธนานุบาลและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินรับจํานําของสถานธนานุบาล เพื่อจ่าย
ในการจัดหาสิ่งของที่ไม่เกินวงเงินที่ระเบียบกําหนด
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ของสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาด
ของสถานธนานุบาล ฯลฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู 
กระเบื้อง ฯลฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
แผ่นป้าย ฟิล์มถ่ายรูป โปสเตอร์ ฯลฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ  
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้
ในประเภทอื่นแล้ว
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ
ของสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาล
     ตั้งเพิ่มเปนรายการใหม่ในงบประมาณปีนี้

งบลงทุน  เป็นเงิน 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

1. ค่าเครื่องชั่งน้ําหนักทองและเพชร
                                            ตั้งไว้  40,000  บาท     
     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทอง
และเพชร จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เหตุผล
เนื่องจากหน่วยงานมีความจําเปนที่จะต้องใช้
เครื่องชั่งน้ําหนักทองและเพชร ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงให้สามารถ
จัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)
    เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
    เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
หน้าที่ 42 ลําดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 8,070,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 8,070,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนด
ให้ตั้งไว้แต่ละปี 
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา
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เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 2,400,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ปี 2564 จํานวนเงิน 2,400,000 บาท
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 4,000,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกําไร
สุทธิปี 2564 จํานวนเงิน 4,000,000 บาท
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,600,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จรางวัลประจําปี 20% ของกําไร
สุทธิปี 2564 จํานวนเงิน 1,600,000 บาท
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 30/8/2564  18:43:20 หน้า : 11/11


