
15,622,000 บาท
1. หมวดรายได้ รวม 9,622,000 บาท
     1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า ต้ังไว้ 9,000,000 บาท
            โดยค านวณจากดอกเบี้ยรับจ าน าของเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน
     กันยายน 2557 เปน็เกณฑ์

     1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 20,000 บาท
            โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต้ังแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง
     เดือนกันยายน 2557 เปน็เกณฑ์

     1.3 ประเภทก าไรในการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด ต้ังไว้ 600,000 บาท
            โดยค านวณจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุดในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

     1.4 ประเภทรายได้เบด็เตล็ด ต้ังไว้ 2,000 บาท
            เปน็รายได้เบด็เตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน่ๆ

2. หมวดเงินไดอ่ื้น รวม 6,000,000 บาท
     2.1 ประเภทก าไรสุทธิ 2557 ต้ังไว้ 6,000,000 บาท
         2.1.1 เงินบ าเหน็จรางวัล 20% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,200,000 บาท
         2.1.2 เงินบรูณะทอ้งถิน่ 30% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,800,000 บาท
         2.1.3 เงินสมทบทนุหมุนเวียน 50% ของก าไรสุทธิ จ านวน 3,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับ  ทั้งสิ้น

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558



6,180,000 บาท
งานงบกลาง                                                                     รวม 6,180,000 บาท
    1. งบกลาง                                                                        รวม 6,180,000 บาท
     1.1 ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้                                                ตัง้ไว้ 6,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกูใ้หก้ับธนาคารพาณิชย ์ (สถานธนานุบาล)

     1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตัง้ไว้ 180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพน้จากการเปน็พนักงาน
     สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปทีี่ล่วงมา (8,988,606 x 2%) 
     (สถานธนานุบาล)

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558



8,783,000 บาท
งานกิจการสถานธนานุบาล รวม 8,783,000 บาท
  1. งบบุคลากร รวม 1,195,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,195,000 บาท
     1.1.1 ค่าจ้างประจ า ตัง้ไว้ 1,100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งประจ าใหแ้ก่สถานธนานุบาล ตามต าแหน่งที่ส านักงาน  
     จ.ส.ท. ก าหนดไว้และจา่ยเปน็ค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจา้งตามระเบยีบส านักงาน 
     จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบกิเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจา้งของพนักงาน
     สถานธนานุบาล พ.ศ.2547 จ านวน 6 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (สถานธนานุบาล)

     1.1.2 เงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่ง ตัง้ไว้ 95,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ด ารง
     ต าแหน่งผู้จดัการฯ และผู้ช่วยผู้จดัการ ตามระเบยีบส านักงาน จ .ส.ท. ว่าด้วย
     การก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานสถานธนานุบาล(ฉบบัที่ 2)  
     พ.ศ.2552 โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)

  2. งบด าเนินงาน รวม 1,208,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน รวม 812,000 บาท
     2.1.1 ค่าเช่าบา้น ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
     ระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

     2.1.2 เงินช่วยเหลือบตุร ตัง้ไว้ 2,000 บาท
            เพื่อจา่ยใหก้ับพนักงานสถานธนานุบาล ซ่ึงมีสิทธิ์เบกิเงินค่าช่วยเหลือบตุร
     ได้ตามระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานสถานธนานุบาล
     ที่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

     2.1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ใหแ้ก่ พนักงานสถานธนานุบาล
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

แผนงานการพาณชิย ์  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



     2.1.5 ค่าอาหาร ตัง้ไว้ 160,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารประจ าวันท าการใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     2.1.6 ค่าเบี้ยเลีย้งจ าหน่ายทรัพย์หลุด ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหพ้นักงานในวันจ าหน่ายทรัพยห์ลุดจ าน า
     (สถานธนานุบาล)

     2.1.7 ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตัง้ไว้ 160,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหผู้้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏบิติัหน้าที่
     แทนผู้ตรวจการและค่าตรวจทรัพยรั์บจ าน าประจ าป ี(สถานธนานุบาล)

     2.1.8 ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี (สถานธนานุบาล)

     2.1.9 เงินสมทบเงินสะสม ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเงินสะสมใหก้ับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % 
     ของค่าจา้งประจ า (สถานธนานุบาล)

     2.1.10 เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

    2.2 ค่าใชส้อย รวม 138,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ตัง้ไว้ 37,000 บาท
     (1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตต้ังสถานธนานุบาลและ
     ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ (สถานธนานุบาล)

     (2) ค่าเบี้ยประกันภยั จ านวน 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัพร้อมทรัพยสิ์นของสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     (3) ค่าบริการรับใช้ จ านวน 8,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวารสารและส่ิงตีพมิพต่์างๆ (สถานธนานุบาล)

     (4) ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน (สถานธนานุบาล)



     (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตัง้ไว้ 35,000 บาท
     (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ของสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     (2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ของสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     (3) ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างตัวอาคารสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     2.2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับรับรองและพิธกีาร ตัง้ไว้ 1,000 บาท
     (1) ค่ารับรอง จ านวน 1,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรองผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.2.4 ประเภทรายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้า ตัง้ไว้ 25,000 บาท
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าพาหนะที่พกั และค่าเบี้ยเล้ียงใหก้ับพนักงานสถานธนานุบาล
     ในการเดินทางไปราชการ (สถานธนานุบาล)

     2.2.5 ประเภทค่าสอบบญัชี ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าสอบบญัชีของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.3 ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์กระดาษ ดินสอ 
     ไม้บรรทดั ตรายาง แฟม้ต่าง ๆ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จาการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์และ
     แผ่นปา้ยต่างๆ ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

     2.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว ตัง้ไว้ 6,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (สถานธนานุบาล)



     2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตัง้ไว้ 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

     2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.3.5 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.3.6 วัสดุก่อสร้าง ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุก่อสร้างเกีย่วกับงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือแผ่นบนัทกึข้อมูล (Diskette, Floppy Disk)  หมึก
     พมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ
     (สถานธนานุบาล)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค รวม 123,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า ตัง้ไว้ 90,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟา้ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.4.2 ค่าน้ าประปา ตัง้ไว้ 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์ ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทข์องสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข ตัง้ไว้ 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัส่งไปรษณียโ์ทรเลข หรือค่าไปรษณียากร และส่งเอกสาร
     ส่ิงพมิพต่์างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

     2.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตัง้ไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)



  3. งบลงทุน รวม 310,000 บาท
    3.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวม 310,000 บาท
     3.1.1 ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รวม 310,000 บาท
     (1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลต าบลทา่ยาง ม.1 ต.ทา่ยาง จ านวน 310,000 บาท
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 8/2558 (สถานธนานุบาล)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 123 ล าดับที่ 3

  4. งบรายจ่ายอ่ืน รวม 6,070,000 บาท
    4.1 รายจ่ายอ่ืน รวม 6,070,000 บาท
     4.1.1 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยใหก้ับส านักงาน จ .ส.ท. ตามที่ก าหนดใหต้ั้งในแต่ละป ี(สถานธนานุบาล)

     4.1.2 เงินบรูณะทอ้งถ่ิน 30 % ตัง้ไว้ 1,800,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบรูณะทอ้งถิน่ใหเ้ทศบาล (สถานธนานุบาล)

     4.1.3 เงินบ าเหน็จรางวัล 20 % ตัง้ไว้ 1,200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบ าเหน็จรางวัล ใหก้ับผู้ปฏบิติังานเกีย่วกับสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     4.1.4 เงินสมทบทนุหมุนเวียน 50 % ตัง้ไว้ 3,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบทนุหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)


