
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  3,755,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 158,200 บาท
งบกลาง รวม 158,200 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 59,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
 และตามกฎกระทรวง ฉบับที 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย ให้คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณนัน ยก
เว้น เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การคํานวณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการประปาเทศบาลตําบล
หนองโพ  ประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเป็นเงิน 2,955,000 บาท คํานวณยอด
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน เป็นเงิน 59,100
 บาท 

สํารองจ่าย จํานวน 75,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นในกรณีทีหน่วยงาน
ต่างๆ ไม่ได้ตังงบประมาณไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือตังงบ
ประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่พอจ่าย ตามความเหมาะสม และให้เป็น
อํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545 กฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพือการจ่ายประโยชน์ทด
แทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีจ่ายจริง ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,514,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,514,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 974,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหนองโพ

อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ ผู้อํานวยการกองการประปาเดือน
ละ 3,500.-บาท และหัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ  เดือนละ 1,500 บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,024,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรพนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 310,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซม
บํารุงรักษาประปา ดูแลระบบการผลิตนําประปา ติดตังมาตรวัดนํา ตรวจ
สอบและแก้ไขมาตรวัดนําทีขัดข้าง ระบายนําดํา งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ
ราชการ งานสารบรรณ จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน และอืนๆทีได้
รับมอบหมาย ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 260,000.-บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองสูบนํา บ่อพัก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์สํานักงาน และ
ครุภัณฑ์อืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 193,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรักสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีสเตอร์ฯลฯ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 65,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง
ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย จอบ บล็อกยางปูสนามเด็กเล่นฯลฯ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ ฯลฯ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 48,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือและสลัก ฯลฯ
 ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,403,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับเครืองสูงนํา อาคารโรงสูบนํา โรงผลิตนํา
ประปา และอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานกิจการประปาในเขตเทศบาลตําบล
หนองโพ        ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 600,000
.-บาท                                       ตังจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณ
ทัวไป เป็นเงิน 800,000.-บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ของกองการประปา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้                                                                         

งบลงทุน  เป็นเงิน 38,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8,300 บาท
 - จัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1
 ตัว  เป็นเงิน 5,800.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,800
.- บาท (ซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
                                                                                            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 100
  ลําดับที 67    
                 
-จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน นังและพนักงานพิงอัดเบาะหนา
นุ่ม สามารถปรับเอนและระดับสูง-ตําได้ มีท้าวแขน ขาเก้าอีมีล้อไม่น้อย
กว่า 5 ล้อ สามารถเคลือนย้ายได้สะดวก มีทีครอบล้อเพือกันล้อ
แตก  จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท (ซือตามราคาท้องถิน เนืองจาก
ไม่มําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2561)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558                                        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 100
 ลําดับที 68 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุง ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นเครืองสูบนํา ฯลฯ ซึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองการประปา  ตังจ่าย
จากเงินรายได้
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งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึงมิใช้เพือการจัดหาหรือปรับรุงครุภัณฑ์ ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ ของ กองการประปาเทศบาลตําบลหนองโพ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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