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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,068,200 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 2,600,000 บาท
งบกลาง

รวม

2,600,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

รวม

600,000 บาท

เงิน มทบเงิน วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน ถานธนานุบาล จานวน

600,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เพื่อชาระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามที่ได้ทา ัญญาก้เงิน
เบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย าขาอยุธยา วง
เงิน 50,000,000 บาท ค้าประกันโดยเงินฝากของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจาที่เทศบาล
ได้รับบวกร้อยละ 1 ต่อปี และ ัญญาก้เงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารออม ิน าขาอยุธยา วงเงิน 30,000,000 บาท ค้า
ประกันโดยเงินฝากของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจาที่เทศบาลได้รับบวกร้อยละ 1 ต่อ
ปี ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา
รายจ่ายตามข้อผกพัน
เพื่อจ่ายให้กับ านักงาน จ. .ท. เป็นเงิน มทบเงิน วั ดิการพ้น
จากการเป็นพนักงาน ถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของราย
ได้ปีที่ล่วงมา (ยังไม่หักรายจ่าย) ตามหนัง ือ านักงาน จ. .ท
. ที่ มท 0801.5/ว 1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประมาณ
การน้อยกว่างบประมาณที่ผ่านมา
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งบบุคลากร เป็นเงิน 4,500,000 บาท
เงินเดือน ฝายประจา

รวม

4,500,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

500,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

3,450,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

400,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงาน ถานธนานุบาลที่ดารงตาแหน่งและปฏิบัติ
หน้าที่ ผ้จัดการ ถานธนานุบาล ผ้ตรวจการ ถานธนานุบาล
ประจาเขต ผ้ตรวจการ ถานธนานุบาลประจาภาค และผ้ช่วยผ้
จัดการ ฯลฯ
ค่าจ้างลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา
ให้กับพนักงาน ถานธนานุบาล ฯลฯ
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 5,740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาลที่มี ิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ถานธนา
นุบาลที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน ถาน
ธนานุบาลที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ผ้ตรวจการ ถาน
ธนานุบาลและผ้ปฏิบัติหน้าที่แทนผ้ตรวจการ ถานธนานุ
บาล และกรรมการตรวจ อบทรัพย์รับจานา ตามระเบียบฯ
เงิน มทบเงิน ะ ม
เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาล 10% ของ
ค่าจ้างประจา
ค่าอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงาน ถานธนานุ
บาล
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด

จานวน

50,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

1,230,000 บาท

รวม

340,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และพนักงาน ถานธนานุบาล
ในวันประมลจาหน่ายทรัพย์หลุด ฯลฯ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ถานธนานุ
บาล
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ถานธนานุบาลที่
ได้รับค่าจ้างถึงขั้น งของตาแหน่ง ร้อยละ 2, 4, 6, 8
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทาของ ค่าถ่าย
เอก าร ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของ ถานธนานุบาล และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์ ินและภัยพิบัติต่าง ๆ
ของ ถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้างของ ถานธนานุบาล
ค่าวาร าร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวาร ารต่างๆ ของ ถานธนานุบาล
ค่า อบบัญชี
เพื่อจ่ายให้ านักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจ อบบัญชีและ
รับรองการเงิน ถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผ้ตรวจงาน ถานธนานุ
บาล และประชาชนที่ใช้บริการ เช่น ค่าน้าดื่ม ค่ากาแฟ โอวัลติน
ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รวม

320,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

550,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

810,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่ายาน
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ให้กับพนักงาน ถานธนานุ
บาล
-เป็นไปตามระบียบ านักงาน จ. .ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติ
งานของพนักงาน ถานธนานุบาล
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลของ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง
และ ถาปนา ถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น เช่น ค่าพิธีการทางศา นา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม าหรับ
แขกผ้มีเกียรติ ฯลฯ ตามประกาศ .ธ.ท. ลงวัน
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่องวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ ิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินของ ถานธนานุ
บาล ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ิ่งก่อ ร้างอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ิ่งก่อ ร้างของ ถานธนา
นุบาลฯ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุ านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หนัง ือ
พิมพ์ อุปกรณ์ านักงาน ฯลฯ
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น าย
ไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ายาล้าง
ห้องน้า น้ายาถพื้น น้ายาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถพื้น ฯลฯ
วั ดุยานพาหนะและขน ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุยานพาหนะและขน ่งต่าง ๆ
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่รถ ฯลฯ
วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ
เช่น แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของ ถานธนานุบาล ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ค่าอัด
รป ฯลฯ
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมล เมา ์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วั ดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น เครื่องดับ
เพลิง น้ายา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ ถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ ถานธนานุบาล
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

28,200 บาท

จานวน

28,200 บาท

รวม

23,200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการของ ถานธนานุบาลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิก ์ (GFMIS) ฯลฯ
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทร าร ค่า ื่อ ารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า ื่อ ารอืน่ ๆ และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
งบลงทุน เป็นเงิน 28,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้
1. เก้าอี้ผ้บริหาร แบบพนักพิง ง เป็นเงิน 5,800 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผ้บริหาร พนักพิง
ง ขนาด 67(W) x 70(D) x 117(H) เซนติเมตร ฯลฯ จานวน 1
ตัว
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
2. เก้าอี้พนักงาน แบบพนักพิงกลาง เป็นเงิน 22,400 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน พนักพิง
กลาง ขนาด 67(W) x 74(D) x 98(H) เซนติเมตร ฯลฯ จานวน 8
ตัว ตัวละ 2,800 บาท
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนัง ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 23,200,000 บาท
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
เพื่อจ่ายให้แก่ านักงาน จ. .ท. ตามที่กาหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี
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เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30

จานวน

6,900,000 บาท

จานวน

11,500,000 บาท

จานวน

4,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทานุบารุงท้องถิ่น ให้แก่เทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยา ในอัตราร้อยละ 30 ของกาไร ุทธิปี 2564
ทุนดาเนินการของ ถานธนานุบาล ร้อยละ 50
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดาเนินการของ ถานธนานุบาล ในอัตราร้อย
ละ 50 ของกาไร ุทธิปี 2564
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
เพื่อจ่ายเป็นค่าบาเหน็จรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยว
กับ ถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร ุทธิปี 2564

