
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  12,405,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 4,126,100 บาท
งบกลาง รวม 4,126,100 บาท
เงินสํารองจ่าย จํานวน 8,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนทีจะต้องใช้จ่ายและไม่ได้ตังงบ
ประมาณเพือการดังกล่าวไว้

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 3,925,000 บาท
- เพือชําระเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีให้กับ
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาห้วยยอด วงเงินกู้จํานวน 40,000,000.- บาท ซึงได้
รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที 2 ประจําปี 2556 เมือวันที 30 พฤษภาคม 2556 อัตรา
ดอกเบีย (MRL) -0.25% เท่ากับ 4.75 บาทต่อปี จํานวนเงิน 2,000,000
.- บาท 
- เพือชําระเป็นค่าธรรมเนียมเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีให้กับธนาคาร กรุง
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาห้วยยอด วงเงินกู้จํานวน 30,000,000
.- บาท ซึงได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2555 เมือวันที 10
 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราดอกเบีย 5.375 บาท ต่อปี และวงเงิน
กู้ จํานวน 10,000,000.- บาท ซึงได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลใน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที 2 ประจําปี 2556 เมือวันที 30
 พฤษภาคม 2556 อัตราดอกเบีย 3.125 บาทต่อปี จํานวน
เงิน 1,925,000.- บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 193,100 บาท
-เพือใช้จ่ายในการใช้สิทธิและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาลให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตามทีกําหนดให้ตังไว้แต่
ละปี ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0801.5/ว 1340 ลงวันที 16 มิถุนายน 2559 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,162,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,500 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,102,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล รวมทังเงินปรับ
ปรุง    ค่าจ้าง จํานวน 5 อัตรา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลห้วยยอด

อําเภอ ห้วยยอด   จังหวัดตรัง
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,298,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลได้ ตามระเบียบสํานักงานงาน จ.ส.ท.

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตรา
เดือนละ 3,500.- บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว
 18 ลงวันที 15 มกราคม 2550 จ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนผุ้ตรวจการส
ถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
0801.5/ว 897 ลงวันที 31 กรกฏาคม 2549 จ่ายให้แก่คณะ
กรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ในวันสํารวจทรัพย์รับจํานํา ปี
ละ 2 ครัง อัตราวันละ 200 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการทีได้รับการแต่ง
ตังตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประเภททองคําและนาฬิกา และจ่ายให้คณะ
กรรมการทีได้รับการแต่งตังทําการสุ่มตรวจทรัพย์รับจํานําประจํา
สัปดาห์ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 1509 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2551 ในอัตราวันละ 200 บาท เดือนละ 4- 5 ครัง

ค่าอาหาร จํานวน 132,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลทีปฎิบัติงานทุกวันทํา
การ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทํา
การของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 และพนักงานเทศบาลทีได้รับ
การแต่งตังให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนานุบาลชัวคราว

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ สํานัก
งาน จ.ส.ท.และหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 710 ลงวัน
ที 17 มีนาคม พ.ศ.2558

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 17,000 บาท
-เพือจ่ายให้แก่คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ดําเนินการ
จําหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ที มท 0801.5/ ว
 1509 ลงวันที 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 110,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อย
ละ 10 ของค่าจ้างประจํา เศษของค่าจ้างทีไม่เต็มจํานวนร้อยให้คิดเป็นหนึง
ร้อย ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนัก
งานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทังทีได้แก้ไขเพิมเติมใหม่ถึง        พ
.ศ.2535)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 66,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้กับนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 5,500 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที 0801.5/ว 18 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2550
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ค่าใช้สอย รวม 463,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 213,100 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
จ้างจัดทําป้ายต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
ประจําปี ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0314/ว 2951 ลงวัน
ที 14  ธันวาคม 2520
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 124,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารสถานธนานุบาลให้แก่ธนารักษ์จังหวัดตรัง ใน
อัตราตามหนังสือสํานักงานธนารักษ์พืนทีตรัง ที กค 0307.71/75 ลงวัน
ที 11 กุมภาพันธ์ 2557
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 14,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยสิงปลูกสร้าง ประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน
ต่างๆและประกันภัยสําหรับเงินของสถานธนานุบาล ฯลฯ
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงโปรแกรมระบบจํานําของสถาน
ธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 511 ลงวัน
ที 1 ตุลาคม 2546
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 15,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินให้แก่เทศบาลตําบลห้วยยอด ตาม
หนังสือสํานักงานธนารักษ์พืนทีตรัง ที กค 0307.71/75 ลงวัน
ที 11 กุมภาพันธ์ 2557
ค่าวารสาร จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 524 ลงวันที 21 มีนาคม 2557

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยียมชมสถานธนานุบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 63,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าเช่าทีพักให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล ทีเดินทางไปราชการทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืมรับรองแขกผู้มีเกียรติทีมาร่วมงาน
และผู้เกียวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุทีใช้ในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่าย
จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสถานธนานุบาลและค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็น
สําหรับงานนี
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 182,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 17,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของสถานธนานุ
บาล เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคิดเลข ตาชัง เครืองปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 165,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนของสถานธนานุ
บาล เช่น ทรัพย์สินหลุดจํานํา ลิฟท์ ปรับปรุงอาคาารสํานักงานให้อยู่ใน
สภาพดีและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานและมีความสวยงาม ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 119,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ของสถานธนานุ
บาล เช่น ปากกา ตรายาง ตัวรับจํานํา แฟ้ม ใบเสร็จรับ
เงิน กระดาษ กระดาษต่อเนือง สมุดบัญชี ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับการทําความสะอาดสถานธนานุ
บาล เช่น        ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาขัดห้องนํา นํายาดับกลิน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่างๆ ใช้สําหรับยานพาหนะ
ทีจําเป็นของสถานธนานุบาล เช่น นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก แผ่นดิสก์หรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นวัสดุในการักษาของ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษห่อ
ของ เชือก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ แสตมป์ ฯลฯ ของสถานธนานุ
บาล

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ
สําหรับเชือมต่อกับทางสํานักงาน จ.ส.ท.และกับบริษัทเจ้าของโปรแกรม
ระบบรับจํานํา
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งบลงทุน  เป็นเงิน 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 52,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อย
กว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน ตังตามราคาในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และนํามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการทํา
งานของหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานจัด
หา เครืองมือเครืองใช้ รวมทังสถานทีปฏิบัติงานให้เพียงพอ

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 5,766,700 บาท
รายจ่ายอืน รวม 5,766,700 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 2,850,000 บาท
-เพือจ่ายเป้นค่าจัดสรรเงินกําไรสุทธิของปี 2559 ซึงสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจและรับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 151.1 ลงวันที 30 มกราคม 2557 เป็นเงินทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาล ร้อยละ 50

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 66,700 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีกําหนด
ให้ตังไว้แต่ละปี ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0801.5/ว 1337 ลงวันที 13 มิถุนายน 2559 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,140,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดสรรเงินกําไรสุทธิของปี 2559 ซึงสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจและรับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 151.1 ลงวันที 30 มกราคม 2557  เป็นเงินบําเหน็จ
รางวัล ร้อยละ 20 

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,710,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดสรรเงินกําไรสุทธิของปี 2559 ซึงสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจและรับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 151.1 ลงวันที 30 มกราคม 2557 เป็นเงินทํานุบํารุงท้อง
ถิน ร้อยละ 30
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