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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองโพ
อาเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,848,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,234,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,234,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

54,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

จานวน

10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)

จานวน

10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการประปา พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 4 อัตรา ประกอบด้วยตาแหน่งผู้อานวย
การกองการประปา หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ เจ้าพนักงานการ
ประปา เป็นเงิน 700,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 700,000.-บาท (กองการประปา)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการประปา และหัวหน้า
ฝ่ายผลิตและบริการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 54,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 54,000.-บาท (กองการประปา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการ
ประปา จานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 432,000.-บาท (กองการประปา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก.ท
. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000
.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 48,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 48,000.-บาท (กองการประปา)
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,310,000 บาท
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่การประปาเทศบาล เช่น ค่า
จ้างเหมาเป่าล้างท่อประปา ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และอื่นๆ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองการประปา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่อมแซม
และบารุงรักษาระบบการผลิต ผลิตน้าประปาและจาหน่ายน้าประปา และ
การจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานจัดเก็บเกี่ยวกับ
หนังสือราชการต่างๆ งานรับ-ส่ง หนังสือ จัดทารายงานเงินคงเหลือประจา
วัน จัดทารายการใบผ่านบัญชีมาตรฐาน จัดทาคาขออนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้าง บันทึกการใช้น้าประปาในเล็คเยอร์ (ป.17) เขียนใบเสร็จค่าน้า
ประปาประจาเดือน จัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ควบคุมทะเบียนพัสดุ
และทรัพย์สินของกองการประปา เบิกจ่ายพัสดุ ลงบัญชีเบิกจ่ายพัสดุ จัดทา
รายงานยอดพัสดุคงเหลือประจาปี รับคาร้องใบขออนุญาตต่างๆ เป็น
เงิน 270,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 270,000.-บาท (กอง
การประปา)

320,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น
ตามระเบียบฯ กาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้าและคุรภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์ต่าง ๆ รถ
จักรยานยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็น
เงิน 230,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 230,000.-บาท (กอง
การประปา)
ค่าวัสดุ
รวม

10,000 บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษกาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (กองการ
ประปา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในกองการประปา เช่น ฟิวส์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองการ
ประปา)

230,000 บาท

220,000 บาท
30,000 บาท

20,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในกองการ
ประปา เช่น ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย ตลับ
เมตร ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 40,000.-บาท (กองการประปา)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการประปา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการ
ประปา)

40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในกองการ
ประปา อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (กองการประปา)

30,000 บาท

วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้า และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในกองการประปา ตาม
บัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 80,000.-บาท (กองการประปา)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

80,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

1,510,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับเครื่องสูบน้า อาคารโรงสูบน้า และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานกิจการประปาในเขตเทศบาลตาบลหนองโพ เป็น
เงิน 1,500,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 600,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เป็นเงิน 900,000
.-บาท (กองการประปา)

จานวน

1,500,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลง
ทะเบียนพัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ของกองการประปา เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท
(กองการประปา)

จานวน

10,000 บาท
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งบลงทุน เป็นเงิน 109,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์

รวม

63,500 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง เป็น
เงิน 19,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 19,000.-บาท (กองการประปา)
คุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 132 ลาดับที่ 140

19,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องสูบน้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของกองการประปา เป็นเงิน 44,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 44,500.-บาท (กองการประปา)

จานวน

44,500 บาท

รวม

46,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน
โครงการขยายเขตจาหน่ายน้าประปาจากปากซอยบ้านนางฝอย พิมพ์รุนถึง
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจาหน่ายน้าประปาจากปากซอยบ้านนาง
ฝอย พิมพ์รุน ถึง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโพ อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
นิ้ว (ชั้น 13.5) ความยาว 440 เมตร เป็นเงิน 46,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 46,000.-บาท (กองการประปา)
- เป็นไปตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 145 ลาดับที่ 7

46,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ กองการประปาเทศบาลตาบลหนองโพ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองการ
ประปา)

20,000 บาท

หน้า : 5/5

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:16:36

งบกลาง เป็นเงิน 174,500 บาท
งบกลาง

รวม

174,500 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สาหรับเงินสบทบประจาปี พ.ศ.2563
เป็นเงิน 1,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,000.-บาท (กอง
การประปา)

1,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระราช
บัญญัติประกันสังคมและกฏกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายจริงและเป็นการจ่ายจากเงินราย
ได้ ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 24,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 24,000.-บาท (กองการประปา)

24,000 บาท

สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็นของกองการประปา ได้
ตามความเหมาะสมให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 เป็นเงิน 90,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 90,500.-บาท (กองการประปา)

90,500 บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
จานวน
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคานวณ
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่ว
ไป (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคานวณด้วย) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 ว
1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และหนังสือสานักงานกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (วิธี
การคานวณ ประมาณการรายรับ - เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่ว
ไป) = 3,848,000 - 900,000 = 2,948,000 คิดเป็นร้อยละสอง เป็น
เงิน 58,960.-บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 59,000.-บาท ตั้งจ่ายเงินจากราย
ได้ เป็นเงิน 59,000.-บาท (กองการประปา)

59,000 บาท

