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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลยางเน้ิง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ของ 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 
รายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

หมวด/ประเภท/รายละเอียด 
รับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้ (รวม) 5,419,611.54 7,710,000 8,310,000 
ดอกเบี้ยรับจ าน า 4,901,371.75 7,000,000 7,500,000 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 747.79 5,000 5,000 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 513,040.00 700,000 800,000 
รายได้เบ็ดเตล็ด 4,452.00 5,000 5,000 
รายได้อื่น (รวม) 2,356,938.48 3,000,000 3,500,000 
เงินรางวัลประจ าปี 20% 471,387.70 600,000 700,000 
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% 707,081.54 900,000 1,050,000 
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% 1,178,469.24 1,500,000 1,750,000 

รวมรายรับทั้งสิ้น 7,776,550.02 10,710,000 11,810,000 
 
 
รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

หมวด/ประเภท/รายละเอียด 
จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

งบกลาง 515,175.24 1,770,000 2,370,000 
งบบุคลากร 1,130,003.43 1,560,000 1,560,000 
งบด าเนินงาน 852,823.31 1,330,000 1,415,000 
รายจ่ายอื่น 2,356,938.48 3,050,000 3,550,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 4,854,940.46 7,710,000 8,895,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายรับท้ังสิ้น    11,810,000  บาท     แยกเป็น 
 

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 8,310,000 บาท แยกเป็น 
1.1  ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า    เป็นเงิน  7,500,000 บาท 

โดยค านวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจ าน าของเดือน ตุลาคม 2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561    เป็นเกณฑ์ 

1.2  ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    เป็นเงิน       5,000 บาท 
โดยค านวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 2560  ถึงเดือน กันยายน 2561  เป็นเกณฑ์ 

1.3  ประเภทก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด   เป็นเงิน    800,000 บาท 
โดยค านวณจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

1.4  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด     เป็นเงิน       5,000 บาท 
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

 

2. หมวดรายได้อื่น เป็นเงิน 3,500,000 บาท แยกเป็น 
2.1  ประเภทก าไรสุทธิ  ปี 2562    เป็นเงิน  3,500,000 บาท 

2.1.1  เงินรางวัลประจ าปี 20%    เป็นเงิน     700,000 บาท 
ตั้งรับเงินจัดสรรร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
เพ่ือจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

2.1.2  เงินบูรณะท้องถิ่น 30%    เป็นเงิน  1,050,000 บาท 
ตั้งรับเงินจัดสรรร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
เพ่ือจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.3  เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%   เป็นเงิน  1,750,000 บาท 
ตั้งรับเงินจัดสรรร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
เพ่ือจัดสรรเป็นเงินทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 8,895,000  บาท  
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  แยกเป็น 

 

งบกลาง  รวม   2,370,000  บาท  แยกเป็น 

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร      รวม   1,500,000  บาท 
 ส าหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ธรรมเนียมดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสัญญากู้เบิกเกินบัญชี
และการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได้  เป็นไปตามแผนงานงบกลาง       
งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.               รวม     750,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก 

สถานธานุบาลกู้เงินมาไว้เป็นทุนหมุนเวียน จ านวน 20,000,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตาม
แผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน               รวม   120,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจ าปี    

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1324  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2561  ตั้งจ่ายจากรายได ้เป็นไปตามแผนงานงบกลาง งานสถานธนานุบาล 
 

งบบุคลากร  รวม   1,560,000  บาท   แยกเป็น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน   1,500,000  บาท   

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าพนักงานสถานธนานุบาล จ านวน 5 คน ตามต าแหน่งที่ส านักงาน  
จ.ส.ท. ก าหนด ตั้งจ่ายจากรายได้  เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

เงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน        60,000  บาท      
ส าหรับจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล เป็นไปตามหนังสือ

ส านักงานจ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการ
พาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 
 
 
 
 
 
 



งบด าเนินงาน รวม   1,415,000  บาท   แยกเป็น 
 

ค่าตอบแทน   รวม     756,000  บาท   แยกเป็น  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน      120,000  บาท       
ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้       

ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได ้เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         จ านวน         100,000   บาท    
ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว ซึ่งมีสิทธิ 

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถาน        
ธนานุบาล 

 

ค่าอาหาร         จ านวน     150,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าอาหาร  

ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกต าแหน่ง เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด      จ านวน     20,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่  ในวัน

จ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่        จ านวน   120,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์รับจ าน า ประจ าสัปดาห์ 
ประจ าเดือนและประจ าปี ของสถานธนานุบาล เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2550 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

ค่าพาหนะเหมาจ่าย        จ านวน    66,000  บาท   
ส าหรับเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.ที่        

มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถาน 
ธนานุบาล 

ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน      จ านวน    160,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10  ของค่าจ้างประจ า  

เป็นไปตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.ตั้งจ่ายจากรายได ้เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน    จ านวน      20,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินเพ่ิม       

การครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17มีนาคม 2558
ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 



ค่าใช้สอย รวม   384,000  บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 194,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า       จ านวน       1,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน าของสถานธนานุบาล เป็นไปตามกฎหมาย      

ตั้งจ่ายจากรายได ้เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล  
 

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย      จ านวน     10,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์รับจ าน าและทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก

รายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน    50,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ 

เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน      จ านวน    19,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้งประจ าปี

ภาษี พ.ศ. 2562 เป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ตั้งจ่ายจาก
รายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าตรวจสอบบัญชี      จ านวน    40,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพ่ือจ่ายให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี 

และรับรองงบการเงิน  ของสถานธนานุบาล เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 840        
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่ารับวารสาร        จ านวน      3,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารับวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไป

ตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าเช่าอาคาร        จ านวน   70,000  บาท 
ส าหรับเป็นค่าเช่าที่ดินอาคารราชพัสดุของสถานธานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงาน      

การพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าอากรแสตมป์       จ านวน     1,000  บาท 
ส าหรับจ่าเป็นค่าอากรแสตมป์อันเก่ียวเนื่องกับงานสถานธนานุบาลฯ  ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตาม

แผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล 
 
 
 
 
 
 



รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 100,000  บาท 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    จ านวน 100,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ ) ครุภัณฑ์ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย  จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน           
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ค่าดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมเครือข่ายเชื่อมโยง
กับส านักงาน จ.ส.ท. ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สถานธนานุบาล
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์          
งานสถานธนานุบาล 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม   5,000  บาท  
ค่ารับรอง        จ านวน     5,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
              รวม  85,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   80,000  บาท    
ส าหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการ
พาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานุบาล  จ านวน    5,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น วันที่  12 พฤษภาคม ของทุกปี  ตั้ งจ่ายจากรายได้  เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์               
งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าวัสดุ รวม 190,000  บาท แยกเป็น    
 

ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน   70,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ตั๋วรับจ าน า และใบเสร็จรับเงินที่เขียนและ

ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคิดเลข ซองและถุงใส่ทรัพย์รับจ าน า เชือกผูกของ ธงชาติ ตรายาง
กระดาษคาร์บอน กระดาษเอสี่ แบบพิมพ์ต่อเนื่อง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน    20,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ท าความสะอาด ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาเช็ดกระจก  

หัวแก๊สพร้อมถังแก๊ส  จาน ถ้วย ถาด มีด ชุดกาแฟ กระดาษช าระ ฯลฯตั้งจ่ายจากรายได้  เป็นไปตาม
แผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 
 
 



ค่าวัสดุก่อสร้าง         จ านวน    20,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น ไม้ต่างๆ สี อิฐ ท่อน้ า อุปกรณ์ประปา เหล็ก ปูน สีแปรง

ทาสี ทราย ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน     10,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้  เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์  

งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน    20,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของกิจการสถานธนานุบาลและ

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้  เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ 
งานสถานธนานุบาล 

 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน    50,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์

ส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 
20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล  
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000  บาท แยกเป็น 
 

ค่าไปรษณีย์         จ านวน     3,000  บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ใช้         
ในราชการเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

ค่าน้ าประปา        จ านวน    5,000  บาท   
ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ที่ใช้ในส านักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตาม

แผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าไฟฟ้า        จ านวน    60,000  บาท    
ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานสถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตาม

แผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

ค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน    15,000  บาท   
ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

ค่าสื่อสารอ่ืน       จ านวน   2,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับกับงานสถานธนานุบาลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้  

เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 
 



รายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท 
 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ        จ านวน    50,000  บาท    
ส าหรับจ่ายให้แก่ส านักงาน จ.ส.ท. เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1091                  

ลงวันที่  25 มถิุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
 

รายจ่ายจากก าไรสุทธิ (ปี 2562)  รวม 3,500,000  บาท  แยกเป็น 
 

เงินรางวัลประจ าปี 20%                   จ านวน   700,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปีให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนของ จังหวัด อ าเภอ เทศบาล พนักงาน

สถานธนานุบาล และส านักงาน จ.ส.ท. เป็นไปตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 
30 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 

 

เงินบูรณะท้องถิ่น 30%                 จ านวน 1,050,000 บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาลตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ เป็นไปตามแผนงานการพาณิชย์  

งานสถานธนานุบาล 
 

เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%                 จ านวน 1,750,000 บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ เป็นไปตาม

แผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


