วันทีพ
่ ม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
อาเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิน
้ 38,205,500 บาท แยกเป็ น
รายได้ เป็ นเงิน 23,205,500 บาท
กาไรจาหน่ ายทรัพย์หลุด

รวม

1,200,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

22,000,000 บาท

จานวน

22,000,000 บาท

รวม

500 บาท

จานวน

500 บาท

เงินบูรณะท้องถิน
่ 30%

จานวน

4,500,000 บาท

เงินรางวัลประจาปี

จานวน

2,250,000 บาท

เงินสมทบทุนหมุนเวียน

จานวน

8,250,000 บาท

กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์หลุด
โดยคานวณจากยอดกาไรจาหน่ ายทรัพย์หลุดของปี 2554 เป็ นเกณฑ์
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
โดยคานวณจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารทีม
่ ีอยูใ่ นปัจจุบน
ั เป็ นเกณฑ์
ดอกเบีย้ รับจานา
ดอกเบีย้ รับจานา
ได้คานวณจากดอกเบีย้ รับจานา ของเดือนตุลาคม 2553- มีนาคม 2554
เป็ นเกณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
เป็ นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน
่ ๆ
รายได้อน
ื่ เป็ นเงิน 15,000,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองชัยนาท
อาเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 20,436,500 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็ น
งบกลาง เป็ นเงิน 5,000,000 บาท
งบกลาง
ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้

รวม

5,000,000 บาท

จานวน

369,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

จานวน

233,000 บาท

จานวน

3,198,000 บาท

รวม

162,200 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- จ่ายดอกเบีย้ เงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 51/3/2552
ลงวันที่ 14 ม.ค. 52 (งวดที่ 2) จานวน 148,000 บาท
- จ่ายดอกเบีย้ เงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 127/79/2552
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 52 (งวดที่ 2) จานวน 221,000 บาท
โดยจ่ายจากรายได้
ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกูธ้ นาคาร
- จ่ายดอกเบีย้ เงินกูธ้ นาคาร ธ.ก.ส. ตามสัญญาที่ 51/01495 ลงวันที่ 18 มี.ค.2552
วงเงินกู้ 25,000,000บาท ตามอัตตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR-1.5 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้
เป็ นรายปี โดยจ่ายจากรายได้
ค่าชาระหนี้ดอกเบีย้ เงินกู้ ก.ส.ท.
-จ่ายดอกเบีย้ เงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 2056/1111/2548(งวด 5) 22,000 บาท ,
สัญญาที่ 2096/27/2549(งวด 5) 22,000 บาท ,สัญญาที่ 2145/76/2549 (งวด 5)
22,000 บาท ,สัญญาที่ 2222/153/2549 (งวด5)22,000 บาท ,สัญญาที่
62/62/2550(งวด 4)34,000 บาท ,สัญญาที่ 131/131/2550 (งวด 4) 34,000
บาท ,สัญญาที่ 462/70/2551 (งวด3) 77,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
- จ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ เงินกูก
้ ระแสรายวัน ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขา
ชัยนาท วงเงินกู้ 73,000,000 บาท และธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท วงเงิน
10,000,000 บาท โดยจ่ายเป็ นรายเดือน ตามยอด เงินทีเ่ บิกมาใช้ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และอากรแสตมป์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกูเ้ งินจากแหล่งเงินกูท
้ ง้ ั หมด
โดยจ่ายจากรายได้
งบดาเนินการ เป็ นเงิน 1,666,800 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวครุภณ
ั ฑ์หรือทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ ของสถานธ
นานุบาล โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล
โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

72,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

6,200 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

948,600 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

85,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ รับรองผู้มาตรวจการปฏิบตั งิ าน
สถานธนานุบาล และค่าใช้จา่ ยในวันสถาปนาสถานธนานุบาล
12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ (03)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ให้กบั พนักงาน
สถานธนานุบาล ทีไ่ ด้รบ
ั คาสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสท
ิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ซึง่ มิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภณ
ั ฑ์
หรือสิง่ ก่อสร้าง ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ สถานธนานุบาลตามทีก
่ ฎหมายกาหนด โดย
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั ทรัพย์สน
ิ ของสถานธนานุบาล
โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าภาษี โรงเรือนและทีด
่ น
ิ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าภาษี โรงเรือนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท โดยตัง้ จ่าย
จากรายได้
ค่าวารสาร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์เกีย่ วกับวิชาการและ
ระเบียบต่าง ๆ โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าสอบบัญชี
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 03010.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2546
โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ เลี้ยงจาหน่ ายทรัพย์หลุด
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ เลี้ยงให้กบ
ั คณะกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ทีม
่ า
ดาเนินการจาหน่ าย ทรัพย์หลุด ตามหนังสือ สานักงาน จ.ส.ท.ที่ มท303/ ว 1063 ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2536 โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรีเป็ นรายเดือนในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 โดย
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าอาหาร

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหาร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีม
่ าปฏิบตั งิ านในวันทาการใน
อัตรา วันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ ว 758 ลงวันที่ 30 มิ.ย.42โดย
ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

60,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

600 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

256,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานพนักงานสถานธนานุบาลและ
ครอบครัว ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกได้ ตามระเบียบฯโดยตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาล ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลตามหนังสือ
สั่งการที่ มท 0801.5/ ว 1171 ลงวันที่ 5 ก.ย.51จานวน 3 คน เป็ นเงิน 48,000
บาท ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่ งผูต
้ รวจการสถานธนานุบาลเดือนละ
4,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550
และจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์รบ
ั จานาประจาปี
และพนักงาน ฯ ทีเ่ ข้าร่วม ตรวจสอบทรัพย์รบ
ั จานาประจาปี ในอัตราวันละ 400 บาท
โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินสมทบเงินสะสม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบเงินสะสมให้กบ
ั พนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างประจา โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่องแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากรายได้
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุ และของใช้ในเกีย่ วกับการรักษาความสะอาด
ฯลฯ สาหรับ สถานธนานุบาล โดยจากรายได้
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ฯลฯ สาหรับสถานธนานุบาล โดยจาก
รายได้
วัสดุสานักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเครือ
่ งเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ -อุปกรณ์
เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช้สานักงานและ ค่าใช้จา่ ยเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์
สาหรับใช้ในการเก็บรักษาและซ่อมแซมทรัพย์รบ
ั จานาของ
สถานธนานุบาลฯ โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ สาหรับใช้ในสถานธนานุบาล โดยตัง้ จ่ายจากรายได้

ค่าน้าประปา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

รวม

1,700,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

1,500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

12,069,700 บาท

จานวน

69,700 บาท

จานวน

3,600,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

6,600,000 บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้าประปา สาหรับใช้ในสถานธนานุบาล โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าไปรษณีย์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าไฟฟ้ า
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ า สาหรับใช้ในสถานธนานุบาล โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
งบบุคลากร เป็ นเงิน 1,700,000 บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จานวน 7 อัตรา
เป็ นเงิน 1,400,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เป็ นเงิน 100,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,500,000 บาท
โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินประจาตาแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเป็ นประจาตาแหน่ งผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล ในอัตรา
เดือนละ 5,000 บาท และผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล ในอัตรา
เดือนละ 2,500 บาท รวมตัง้ ไว้เป็ นเงิน 100,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ 2-4-6-8)ของพนักงาน สถานธนานุบาล ที่
อัตราค่าจ้างเต็มขัน
้ จานวน 2 คน รวมตัง้ ไว้ 50,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2-4)ของพนักงาน สถานธนานุบาล ทีม
่ ี
อัตราค่าจ้าง เต็มขัน
้ จานวน 2 คน รวมตัง้ ไว้ 50,000 บาท โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
งบรายจ่ายอืน
่ เป็ นเงิน 12,069,700 บาท
รายจ่ายอืน
่
ค่าใช้จา่ ยฝ่ ายอานวยการ
- เพือ
่ จ่ายให้สานักงาน จ.ส.ท. เป็ นค่าใช้จา่ ยฝ่ ายอานวยการตามที่
สานักงาน จ.ส.ท. กาหนดให้แต่ละปี โดยตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินบูรณะท้องถิน
่ 30%
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองชัยนาท นาไปบูรณะท้องถิน
่ ตามหนังสือ
สั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550โดยตัง้ จ่ายจากกาไรสุทธิ
เงินรางวัลประจาปี 15%
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่ผค
ู้ วบคุม ระดับจังหวัด ร้อยละ 1ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ร้อยละ 2.5 พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10 สานักงาน
จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5 ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม
2550 โดยตัง้ จ่ายจาก กาไรสุทธิ
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%
- เพือ
่ จ่ายเป็ นสารองหมุนเวียนรับจานา โดยลงบัญชีรบ
ั – จ่าย ตามหลักการบัญชี ซึง่
คานวณตัง้ จ่ายไว้ 55% ของกาไรสุทธิ ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ ว 66 ลง
วันที่ 23 มกราคม 2550โดยตัง้ จ่ายจากกาไรสุทธิ

