
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  11,475,300 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,190,000 บาท

งบกลาง รวม 2,190,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,020,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร    ตั้งไว้   2,000,000   บาท
     เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสถานธนานุบาลฯ กู้มาเพื่อเปน
ทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา อัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งทางธนาคารจะหักบัญชี
ในแต่ละเดือนของเงินต้นที่ได้เบิกเกินบัญชีนั้น
     ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร          ตั้งไว้   20,000   บาท  
     เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมธนาคารในการทํา
ธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 170,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 170,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเปน
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา
ปีงบประมาณ 2563 มีรายได้รวม 8,204,088.15 บาท
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,700,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,700,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1046 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เดือนละ 5,000 บาท 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,600,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําให้พนักงานสถานธนานุบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนานุบาลฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,482,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่สถานธนานุบาล จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ           ตั้งไว้  10,000  บาท
     เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลโอน (ย้าย)
มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถาน
ธนานุบาล พ.ศ. 2551 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ  
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 220,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถาน
ธนานุบาลรวมทั้งจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจรับจํานํา
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 160,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเงินสะสมให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจําตามระเบียบฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการ
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์หลุด
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 40,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 127,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของ
ต่างๆ ของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าต่อใบอนุญาตจัดตั้งโรงรับจํานํา
ของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยให้กับ
สถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบอกรับวารสารต่างๆ ที่จําเปน
ต้องใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการ
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจการสถาน
ธนานุบาล 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 90,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานสถานธนานุบาล 
ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝกอบรม 
สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ให้เทศบาลนครอุบลราชธานีและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้
ตามระเบียบฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล
วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เช่น ค่าจัดพิธีทําบุญตักบาตร,
ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสถาน
ธนานุบาล ฯลฯ
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
     เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 308 ลําดับที่ 537
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ชํารุดทรุดโทรมของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล
เช่น กระดาษ หมึกเติมแท่นประทับ สมุดนัมเบอร์ ฯลฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาดใน
สถานธนานุบาล ฯลฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล ฯลฯ
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฯลฯ 
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ  
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่นนอกจากที่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว
     ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 175,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ
ของสถานธนานุบาล
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ของสถานธนานุบาล
     (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
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งบลงทุน  เป็นเงิน 43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 43,300 บาท

1. ค่าเครื่องนับธนบัตร                ตั้งไว้  43,000  บาท
     เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - เปนชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น
     - เปนระบบอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจาก
หน่วยงานมีความจําเปนที่จะต้องใช้เครื่องนับธนบัตร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน
จึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น)
     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 6,060,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 6,060,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามที่กําหนด
ให้ตั้งไว้แต่ละปี
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 1,800,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ ปี 2564
(6,000,000 บาท)
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 3,000,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%
ของกําไรสุทธิ ปี 2564 (6,000,000 บาท)
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,200,000 บาท

     เพื่อจ่ายเปนเงินบําเหน็จรางวัลประจําปี 20%
ของกําไรสุทธิ ปี 2564 (6,000,000 บาท)
     ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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