เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
ประจําปงบประมาณ 2560
ของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ประมาณการรายรับ
งบเฉพาะการ

คาจําหนายน้ํา
คาเชา
จาก
มาตรวัดน้ํา
มาตรวัดน้ํา

คาจําหนาย
สิ่งของจาก
คลังพัสดุ

ผลประโยชน#
อื่นๆ
จากคาแรง

ผลประโยชน#
อื่นๆ
จากคาตรวจ

ผลประโยชน#
อื่นๆจาก
คาปรับอื่น

ผลประโยชน#
อื่นๆจาก
คาเบ็ดเตล็ด

ดอกเบี้ย
เงินฝาก
ธนาคาร

เงินชวยเหลือ
จากงบประมาณ
ทั่วไป

รวมรับ
ทั้งสิ้น

งานกิจการประปา

10,000,000

1,800,000

390,000

700,000

500,000

5,000

100,000

120,000

-

13,615,000

รวม

10,000,000

1,800,000

390,000

700,000

500,000

5,000

100,000

120,000

-

13,615,000

ประมาณการรายจาย
งบเฉพาะการ

เงินเดือน
คาจ9างประจํา

คาจ9าง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช9สอย
และวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ#ที่ดิน
และสิ่งกอสร9าง

รวมจายทั้งสิ้น

งานกิจการประปา
งานงบกลาง

2,749,200
-

1,090,800
-

2,341,500
-

3,608,000
-

-

2,090,000
-

11,879,500
1,485,000

2,749,200

1,090,800

2,341,500

3,608,000

-

2,090,000

13,364,500

รวม

บัญชีงบประมาณรายรับ งบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
งบประมาณ
หมวด/ประเภท

รับจริง
ป 2558

ป 2559

รายได0
(ยอดรวม) 12,797,196 03 12,085,000 +
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
9,255,829 29 9,000,000 +
คาเชามาตรวัดน้ํา
1,829,495 - 1,700,000 +
คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ
317,750 300,000 +
ผลประโยชน#อื่น ๆ จากคาแรง
655,620 480,000 +
ผลประโยชน#อื่น ๆ จากคาตรวจ
333,175 300,000 +
- 5,000
ผลประโยชน#อื่น ๆ จากคาปรับอื่น
232,240 29
100,000
ผลประโยชน#อื่น ๆ จากคาเบ็ดเตล็ด
173,086 45
200,000 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รวมรายรับทั้งสิ้น

12,797,196 03 12,085,000 +

+
-

เพิ่ม
ลด

ป 2560

1,530,000 13,615,000
1,000,000 10,000,000
100,000 1,800,000
90,000
390,000
220,000
700,000
200,000
500,000
5,000
100,000
80,000
120,000

1,530,000 13,615,000

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
ประจําปงบประมาณ 2560
การประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
13,615,000 บาท
แยกเป8น
1. หมวดรายได0 เป8นเงิน
13,615,000 บาท
แยกเป8น
1.1 ประเภท คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
ตั้งไว9 10,000,000 บาท
โดยประมาณวาจะได9รับจริง เปAนรายได9จากการจําหนายน้ําประปา
ปBจจุบันมีผู9ใช9น้ําประมาณ 6,160
ราย
1.2 ประเภท คาเชามาตรวัดน้ํา
ตั้งไว9 1,800,000 บาท
โดยประมาณวาจะได9รับจริง เปAนรายได9จากคาเชามาตรวัดน้ํา
1.3 ประเภท คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ
ตั้งไว9
390,000 บาท
โดยประมาณวาจะได9รับจริง เปAนรายได9จากการจําหนายมาตรวัดน้ํา และคาอุปกรณ#ในการติดตั้ง
มาตรวัดน้ําแกผู9ขอใช9น้ํา
1.4 ประเภท ผลประโยชน#อื่นๆ จากคาแรง
ตั้งไว9
700,000 บาท
เปAนรายได9จากคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา และวางทอประปา คาสํารวจประมาณการ
คาธรรมเนียมในการย9ายมาตรวัดน้ํา คาขุดเจาะทอเมนประปา คาขุดดินวางทอประปา คาแรงใน
การติดตั้งมาตรคืนกรณีไมชําระคาน้ําประปา ฯลฯ
1.5 ประเภท ผลประโยชน#อื่นๆ จากคาตรวจ
ตั้งไว9
500,000 บาท
เปAนรายได9จากคาตรวจกDอกน้ํา คาตรวจสอบมาตรวัดน้ํา คาตรวจสอบเส9นทอประปา
1.6 ประเภท ผลประโยชน#อื่นๆ จากคาปรับอื่น
ตั้งไว9
5,000 บาท
เปAนรายได9จากการปรับผู9ใช9น้ําที่กระทําผิดสัญญา ข9อบังคับของกองการประปา เชน ใช9น้ําโดยไมผาน
มาตรวัดน้ํา หรือทําให9ทรัพย#สินของการประปาฯ ชํารุดเสียหาย
1.7 ประเภท ผลประโยชน#อื่นๆ จากคาเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว9
100,000 บาท
เปAนรายได9จากการเรียกเก็บคาคําร9องขออนุญาตใช9น้ําประปา ขอยกเลิกการใช9น้ําประปาทั้งประเภท
ชั่วคราวและถาวร ขอถอนเงินประกันการใช9น้ํา คาคําร9องขอให9ตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ตลอดจน
การโอนเปลี่ยนชื่อผูใ9 ช9น้ํา และสําหรับรายได9ที่ไมมีงบประมาณตั้งรับไว9โดยเฉพาะ เมื่อมีรายได9เกิดขึ้น
จึงนําเข9าเปAนรายได9ประเภทนี้
1.8 ประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งไว9
120,000 บาท
เปAนรายได9จากเงินฝากของกองการประปา ฯ ซึ่งมีบัญชีเปIดไว9ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง
และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายตามแผนงาน
ด0านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย=
วัตถุประสงค=
1. เพื่อให9การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเปAนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. เพื่อให9การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจําหนายน้ําประปาให9กับประชาชน
เปAนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา
2. งานโครงสร9าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา
3. งานผลิตและจําหนายน้ําประปา
4. การติดตั้งมาตรวัดน้ํา การวางทอประปาแกผู9ขอใช9น้ําประปา
5. การบํารุงรักษา ซอมแซมทอประปา
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก – จายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา
7. งานวิชาการ ข9อมูล สถิติตางๆ
8. งานจัดทําบัญชี และงบการเงินตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

11,879,500 บาท

1. กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

งบประมาณ

11,879,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ด0านการเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย=
งาน

เงินเดือน
คาจ9างประจํา

คาจ9าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช9สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ#ที่ดิน
และสิ่งกอสร9าง

รวม

งานกิจการการประปา

2,749,200

1,090,800

2,341,500

3,608,000

-

2,090,000

11,879,500

รวม

2,749,200

1,090,800

2,341,500

3,608,000

-

2,090,000

11,879,500

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายตามแผนงาน
ด0านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค=
1. เพื่อใช9จายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปAน
2. เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในสวนของนายจ9าง
3. เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการสวนท9องถิ่น ( ก.บ.ท. )
4. เพื่อจายเปAนเงินชวยพิเศษคาทําศพของพนักงานและลูกจ9างที่ตายระหวางรับราชการ
งานที่ทํา
1. จัดสรรเงินสํารองจาย
2. จายสมทบกองทุนประกันสังคม
3. จายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการสวนท9องถิ่น ( ก.บ.ท. ) ประจําปPงบประมาณ 2560
หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

1,485,000 บาท

1. กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

งบประมาณ

1,485,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ด0านการดําเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

งาน

เงินสมทบกองทุน
คาชําระหนี้เงินต9น
ประกันสังคม

เงินสํารองจาย

เงินชวยคาทําศพ

เงินสบทมกองทุนบําเหน็จ เงินบําเหน็จ
บํานาญข9าราชการสวน ลูกจ9างประจํา
ท9องถิ่น (กบท.)

รวม

งานงบกลาง

646,800

57,000

100,000

10,000

272,300

398,900

1,485,000

รวม

646,800

57,000

100,000

10,000

272,300

398,900

1,485,000

หมายเหตุ

บัญชีงบประมาณรายจาย เฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2560
แผนงานพาณิชย= (00330)
งานกิจการประปา (00332)
งบประมาณ
จายจริง
+
เพิ่ม
หมวด/ประเภท
ป 2558
ป 2559
ป 25560
ลด
หมวดงบกลาง
1. คาชําระหนี้เงินต9น
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. เงินสํารองจาย
4. เงินชวยพิเศษ(เงินชวยคาทําศพ)
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข9าราชการสวนท9องถิ่น (กบท.)
2. เงินบําเหน็จลูกจ9างประจํา

รวมรายจายงบกลาง

รหัส
บัญชี
100000
110100
110300
111000
111200

896,737 50
58,944 - - -

646,800
25,000 +
100,000
10,000

32,000
-

646,800
57,000
100,000
10,000

271,000

241,700 +

30,600

272,300 120100

160,000 +

238,900

398,900 120900

1,183,500 +

301,500

-

-

1,226,681 50

1,485,000

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการ กองการประปา ประจําปงบประมาณ 2560
แผนงานการพาณิชย= (00330)
งานกิจการประปา (00332)
งบประมาณ
จายจริง
+
เพิ่ม
หมวด/ประเภท
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ลด
งบบุคลากร
เงินเดือนฝQายประจํา (ฝQายประจํา)
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล
2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
3. เงินประจําตําแหนง
4. คาจ9างลูกจ9างประจํา
5. คาตอบแทนพนักงานจ9าง
6. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ9าง
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. คาเชาบ9าน
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใช9สอย
1. รายจายเพื่อให9ได9มาซึ่งบริการ
- คาจ9างเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟTา
2. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเข9าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
- คาใช9จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
- คาชดใช9คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
3. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย#สิน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ#
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสร9าง
- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย#สิน

3,675,293 92
1,633,577 23,996 92
42,000 796,780 1,052,880 126,060 89,630 38,780 42,000 8,850 39,429 91
36,800 36,800 -

3,692,300
1,796,100
14,000
42,000
651,000
1,069,200
120,000
145,500
88,500
42,000
15,000
275,000
150,000
100,000
50,000
25,000

+
+
+
+
+
+

147,700
438,500
10,000
18,000
200,400
76,400
22,000
66,500
31,500
35,000
-

รหัส
บัญชี
200000
220000
220100
220200
220300
220400
220600
220700
310000
310300
310400
310500
320000
320100

3,840,000
2,234,600
4,000
60,000
450,600
992,800
98,000
212,000
120,000
42,000
50,000
275,000
150,000
100,000
50,000
25,000 320300

-

15,000
10,000
100,000 -

-

15,000
10,000
100,000
-

2,629 91

100,000 -

-

100,000

-2–

หมวด/ประเภท

-

คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุไฟฟTาและวิทยุ
คาวัสดุงานบ9านงานครัว
คาวัสดุกอสร9าง
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุวิทยาศาสตร#หรือการแพทย#
คาวัสดุคอมพิวเตอร#
คาวัสดุอื่น ๆ

หมวดคาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟTา
- คาโทรศัพท#
- คาไปรษณีย#

รวมรายจายประจํา

งบประมาณ

จายจริง
ป 2558
1,413,434
17,232
4,720
9,385
275,334
52,880
652,000
98,882
303,000

ป 2559
98
05
93
79

+
+

ป 2560

199,500
500
100,000
100,000

1,854,500
40,000
10,000
10,000
400,000
15,000
59,500
800,000
120,000
400,000

330000
330100
330200
330300
330600
330700
330800
330900
331400
331700
340000
340100
340300
340400

15
06
-

1,655,000
40,000
10,000
10,000
400,000
15,000
60,000
700,000
120,000
300,000

3,006,448 75
3,003,480 85
2,967 90
-

3,608,000
3,600,000
5,000
3,000

-

3,608,000
3,600,000
5,000
3,000

8,224,237 56

9,375,800 + 413,700

9,789,500

+
+

รหัสบัญชี

เพิ่ม
ลด
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หมวด/ประเภท

จายจริง
ป 2558

รายจายเพื่อการลงทุน
1,451,523 92
หมวดคาครุภัณฑ=ที่ดินและสิ่งกอสร0าง
1,451,523 92
คาครุภัณฑ#
213,299 62
- ครุภัณฑ#โฆษณาและเผยแพร
8,411 21
- ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#
51,962 62
- ครุภัณฑ#วิทยาศาสตร#หรือการแพทย#
28,000 - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ#
124,925 79
คาที่ดินและสิงกอสร9าง
1,238,224 30
- คากอสร9 า งโครงการวางทอเมนจาย
น้ําประปา โดยเริ่มจากปากซอยหนองแตงโมฝBVงทิศ
ใต9ถึงหน9าหมูบ9านเทพรัช โดยใช9ทอ PVC แหวนยาง
ชั้น 8.5 ขนาด ∅ 150 มม. ความยาว 497 เมตร
- คากอสร9 า งโครงการวางทอเมนจาย
น้ําประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย
1 ทั้ ง 2 ฝBV ง โดยใช9 ท อ PVC แหวนยาง ชั้ น 8.5 1,238,224 30
ขนาด ∅ 100 มม. ความยาว 320 เมตร
- คากอสร9 า งโครงการวางทอเมนจาย
น้ําประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย
2 ทั้ ง 2 ฝBV ง โดยใช9 ท อ PVC แหวนยาง ชั้ น 8.5
ขนาด ∅ 100 มม. ความยาว 337 เมตร
- คากอสร9 า งโครงการวางทอเมนจาย
น้ํ า ประปา โดยเริ่ ม จากปากทางถนนสุ ข สบาย
ซอย 3 ทั้ง 2 ฝBVง โดยใช9ทอ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5
ขนาด ∅ 100 มม. ความยาว 370 เมตร
- คากอสร9างโครงการกอสร9างขยายเขตวาง
ทอเมนจายน้ํ า ประปา บริ เ วณหมู บ9 า นนพเก9 า
(ชุ มชนหนองแตงโม) โดยใช9 ทอ PVC แหวนยาง
ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 1,417 เมตร
- คากอสร9างโครงการกอสร9างขยายเขตวางทอ
จายน้ําประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝBVง
ทิศเหนือถึงทางโค9งต9นโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช9ทอ
PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว
158 เมตร

ป 2559
1,375,000
1,375,000
120,000
120,000
1,255,000

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด
+ 715,000
+
715,000
+
39,000
+
29,000
+
10,000
+
676,000

รหัส
ประเภท

ป 2560
2,090,000
2,090,000
159,000
29,000
10,000
120,000
1,931,000

950,000 -

950,000

-

145,000 -

145,000

-

-4หมวด/ประเภท
- คากอสร9 า งโครงการวางทอเมนจาย
น้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝBVงทิศเหนือ จากมุม
ตึกชางเฮงไปจนถึงปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนอง
แตงโม) เริ่ มจากมุ ม ตึ ก ชางเฮงไปจนถึ ง ปากทาง
ถนนเจริญสุข โดยใช9ทอ PVC แหวนยาง ขนาด Ø
6 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนทอ AC เดิม ซึ่งใช9งานมานาน
ความยาว 845 เมตร พร9อมอุปกรณ#
- คากอสร9 า งโครงการขยายเขตจาย
น้ําประปา บริเวณซอยยายบูรณ# แยกถนนสุนทรภู
(ชุมชนหนองควายเขาหัก) เริ่มจากปากซอยยาย
บู ร ณ# ฝBV งทิ ศตะวั น ออก โดยใช9 ท อ PVC Ø 2 นิ้ ว
ชั้น 13.5 ความยาว 100 เมตร พร9อมอุปกรณ#
- คากอสร9างโครงการปรับปรุงวางทอจาย
น้ําประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝBVงทิศ
ใต9 (ชุ ม ชนสุ น ทรโวหาร) เริ่ ม จากปากซอยถนน
สุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณโค9งต9นโพธิ์ฝBVงทิศใต9
โดยใช9ทอ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 แทน
ทอเหล็กเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 240 เมตร
พร9อมอุปกรณ#
- คากอสร9 า งโครงการขยายเขตจาย
น้ําประปา จากบริเวณบ9านนายประสิทธิ์ถึงศาลา
ชุมชนดอนมะกอก แหงที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก)
เริ่มจากบริเ วณบ9านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติ ด
ศาลาชุมชนดอนมะกอก แหงที่ 2 โดยใช9ทอ PVC
Ø 2 นิ้ ว ชั้ น 13.5 ความยาว 95 เมตร พร9 อม
อุปกรณ#
- คากอสร9 า งโครงการขยายเขตจาย
น้ําประปา ถนนซอยจินดาวัฒน# ฝBVงทิศใต9 (ชุมชน
หนองกระโดง) เริ่ มจากถนนสุ น ทรภู ซอย 3 ถึ ง
โรงเรียนจินดาวัฒน# โดยใช9ทอ PVC แหวนยาง Ø
4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 329 เมตร พร9อมอุปกรณ#

จายจริง
ป 2558
-

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ป 2559
ลด
- +
654,000

รหัส
ประเภท

ป 2560
654,000

-

- +

24,400

24,400

-

- +

188,000

188,000
-

-

- +

14,700

14,700

-

- +

172,000

172,000
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หมวด/ประเภท
- คากอสร9 า งโครงการปรั บ ปรุ ง ทอจาย
น้ํ า ประปา บริ เ วณถนนสุ ขุ ม วิ ท ฝBV ง ทิ ศ ใต9 จาก
สะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากทอ AC
Ø 8 นิ้ว เปAนทอ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 8 นิ้ว
ชั้น 8.5 ความยาว 1,047 เมตร และทอ GS บน
เสารับทอ ความยาว 73 เมตร พร9อมอุปกรณ#
- คาบํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสร9าง

รวมรายจายเพื่อการลงทุน
รวมรายจายทั้งสิ้น

จายจริง
ป 2558
-

-

1,451,523 92
10,902,442 98

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ป 2559
ลด
- +
717,900

160,000

1,375,000 +
11,934,300 +

-

ป 2560
717,900

160,000

715,000 2,090,000
1,430,200 13,364,500

รหัส
ประเภท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการประปา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 13,364,500 บาท
รายจายงบกลาง
ตั้งไว0รวม
1,485,000
บาท แยกเป8น
1. หมวดงบกลาง ประกอบด0วย
1.1 คาชําระหนี้เงินต9น
ตั้งไว9
646,800 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาชํ า ระหนี้ ค ากอสร9 า งวางทอเมนจายน้ํ า ประปา ตามสั ญ ญากู9 เ งิ น เลขที่ เลขที่
554/162/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 งวดที่ 8 เปAนเงิน 646,737.50 บาท คงค9างอีก 2 งวด (เปAนเงินต9น
ที่ไมต9องเสียดอกเบี้ย)
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว9
57,000 บาท
เพื่อจายสมทบเข9ากองทุนประกันสังคม จํานวน 5% ของคาจ9างพนักงาน โดยใช9ฐานคาจ9างขั้นต่ํา
เดือนละ 1,650 บาท และใช9ฐานคาจ9างสูงสุดไมเกิน 15,000
บาท ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม
ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เรื่องอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปP 2547 เปAนต9นไป
1.3 ประเภท เงินสํารองจาย
ตั้งไว9
100,000 บาท
เพื่อจัดสรรเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปAนเรงดวนเกิดขึ้น ในกรณีที่หนวยงานไมมี
งบประมาณรายจายที่จะทําการเบิกจายได9ตามความเหมาะสม โดยคณะผู9บริหารท9องถิ่นเปAนผู9พิจารณาอนุมัติให9ใช9
เงินสํารองจาย
1.4 ประเภทเงินชวยพิเศษ
ตั้งไว9
10,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาชวยเหลือพิเศษให9พนักงานและลูกจ9างที่ตายระหวางรับราชการ
2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
ตั้งไว9
272,300 บาท
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการสวนท9องถิ่น (กบท.) ตั้งไว9
272,300 บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข9าราชการสวนท9องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข9าราชการสวนท9องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร9อยละ 2 ของงบประมาณรายได9ประจําปP 2560
-เงินบําเหน็จลูกจ9างประจํา
ตั้งไว9
398,900 บาท
เพื่อจายเปAนเงินบําเหน็จลูกจ9างประจํารายเดือน ของกองการประปา จํานวน 2 อัตรา
2. รายจายประจํา
ตั้งไว0รวม 9,789,500 บาท
แยกเป8น
2.1 เงินเดือน (ฝFายประจํา)
ตั้งไว0รวม 3,840,000 บาท
- เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว9
2,234,600 บาท
เพื่อจายเปAนเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจําปPงบประมาณ 2560 จํานวน 5 อัตรา เปAน
เงิน 2,234,600.- บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว9
4,000
บาท
เพื่ อ จายเปA น เงิ น เพิ่ ม คาครองชี พ ชั่ ว คราว ของพนั ก งานสวนท9 องถิ่ น (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย# งานกิจการประปา)

- เงินประจําตําแหนง
ตั้งไว9
60,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาเงินประจําตําแหนงผู9อํานวยการกองประปา และตําแหนงหัวหน9าฝQายผลิต (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
- คาจ9างประจํา ประเภท คาจ9างลูกจ9างประจํา
ตั้งไว9
450,600 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ9างลูกจ9างประจํา จํานวน 2 อัตรา เปAนจํานวนเงิน 450,600 บาท และจายเปAน
คาตอบแทนพิเศษของลูกจ9างประจําที่ได9รับคาจ9างในขั้นสูงสุด ในอัตราร9อยละ 2 หรือร9อยละ 4 หรือร9อยละ 6 ของคาจ9าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด9วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของข9าราชการและลูกจ9างประจํา ผู9ได9รับเงินเดือน
หรือคาจ9างถึงขั้นสูงหรือใกล9ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)

- คาตอบแทนพนักงานจ9าง
ตั้งไว9
992,800
บาท
เพื่อจายเปAนคาตอบแทนพนักงานจ9างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ9างทั่วไป จํานวน
6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน9าที่ในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ9าง
ตั้งไว9
98,000
บาท
เพื่อจายเปAนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให9กับพนักงานจ9างตามภารกิจและพนักงานจ9างทั่วไป ตามหนังสือ
กรมสงเสริ ม การปกครองสวนท9 องถิ่ น ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาด9วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข9าราชการและลูกจ9างประจํา ของสวนราชการ (ฉบับที่
3 ) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)

2.2 คาตอบแทน
ตั้งไว0รวม
212,000
บาท
- คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว9
120,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาจ9างนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงานและลูกจ9างของกองการ
ประปา ในกรณีที่มีงานซึ่ งจํ าเปAนเรงดวนต9องทํ านอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิช ย# งานกิจ การ
ประปา)
- คาตอบแทน ประเภท คาเชาบ9าน
ตั้งไว9
42,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาเชาบ9 า นให9 กับ พนั ก งานของกองการประปาตามสิ ท ธิ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย# งานกิจการประปา)
- คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว9
50,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น เงิ น ชวยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รของพนั ก งานและลู ก จ9 า งประจํ า ของกองการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
2.3 คาใช0สอย
ตั้งไว0รวม
275,000 บาท
2.3.1 คาใช9สอย ประเภท รายจายเพื่อให9ได9มาซึ่งบริการ
ตั้งไว9
150,000 บาท
- คาจ9างเหมาบริการ
ตั้งไว9
100,000 บาท
เพื่ อจายเปA น คาจ9 า งเหมาแรงงานให9 กั บ ผู9รั บ จ9 า งทํ า การอยางใดอยางหนึ่ ง ซึ่ ง มิใ ชเปA น การประกอบ
ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสร9างวัสดุครุภัณฑ#หรือที่ดินหรือสิ่งกอสร9างและอยูในความ-รับผิดชอบ ของผู9รับจ9าง เชน
วางทอจําหนายน้ํา ประปา คาจ9างเหมาสูบน้ํา คาจ9างเหมาะแบกหามสัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งาน
กิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง
หลั ก เกณฑ# แ ละอั ต ราคาใช9 จ ายประกอบการพิ จ ารณางบประมาณรายจายประจํ า ปP ใ นลั ก ษณะคาใช9 ส อย วั ส ดุ แ ละคา
สาธารณูปโภค

- คาติดตั้งไฟฟTา
ตั้งไว9
50,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจ9างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ#ไฟฟTาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟTา การเพิ่มกําลังไฟฟTา การขยายเขตไฟฟTา การบํารุงรักษาระบบไฟฟTาและอุปกรณ# ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#
งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราคาใช9จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปPในลักษณะคาใช9สอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
2.3.2 คาใช9สอย ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข9าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
ตั้งไว9
25,000
บาท
- คาใช9จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว9
15,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช9จายอื่นที่จําเปAนสําหรับพนักงานและ
ลูกจ9างที่เดินทางไปราชการหรือฝeกอบรม สัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
- คาชดใช9คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ตั้งไว9
10,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาชดใช9ความเสียหาย จากการประกอบกิจการประปา และทําให9ทรัพย#สินของประชาชน
ได9รับความเสียหาย เชน ทอแตก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งานกิจการประปา)
2.3.3 คาใช9สอย ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย#สิน ตั้งไว9 100,000 บาท
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย#สินอื่น
ตั้งไว9
100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย#สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ#ตางๆ ซึ่งไมสามารถเบิกจายจาก
หมวดหรือประเภทรายจายอื่นได9 (ปรากฏในแผนพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราคาใช9จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปPในลักษณะคาใช9สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
2.4 คาวัสดุ
ตั้งไว0 1,854,500
บาท
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว9
40,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม9
บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ
กาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุไฟฟTาและวิทยุ
ตั้งไว9
10,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน เครื่องวัดกระแสไฟฟTา เครื่องวัดแรงดันไฟฟTา และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ใน
กิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟIวส# เทปพันสายไฟฟTา สายไฟฟTา หลอดไฟฟTา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช#ไฟฟTา
และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ และวัสดุอุปกรณ#
ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุงานบ9านงานครัว
ตั้งไว9
10,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน หม9อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม9กวาด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุกอสร9าง
ตั้งไว9
400,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน ไม9ตางๆ ค9อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ใน
กิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ปูนซีเมนต# ทราย อิฐหรือซีเมนต#บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอพีวีซี ประตูน้ํา ยี
โบลท# ข9องอ ข9อตอ ลดเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุอุ ปกรณ#ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ# ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล และคาวัส ดุ
ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว9
15,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลDอค และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อ
ใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต# น้ํามันเบรก น้ํากลั่นแบตเตอรี่ นDอตและสกรู และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ
เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต# แบตเตอรี่ หัวเทียน หม9อน้ํา กระจกมองข9างรถยนต# และวัสดุ
ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว9
59,500
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกDาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราคาใช9จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปPในลักษณะคาใช9สอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค

- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตร#หรือการแพทย#
ตั้งไว9
800,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวั ส ดุ ค งทน เชน ที่ ว างกรวยแก9 ว กระบอกตวง เครื่ อ งวั ด น้ํ า ฝน ถั ง เก็ บ เชื้ อ เพลิ ง เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร# และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน เวชภัณฑ# แอลกอฮอล# เคมีภัณฑ# สารส9ม คลอรีน โพลิเมอร# และวัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ ฯลฯ ที่ชวยในการปรับปรุงคุณภาพน้ําซึ่งใช9ในการผลิตน้ําประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร#
ตั้งไว9
120,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข9อมูล และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ#บันทึกข9อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ#หรือแถบพิมพ#สําหรับเครื่องพิมพ#คอมพิวเตอร# ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ#แบบเลเซอร# กระดาษตอเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการประปา
-คาวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮาร#ดดิสก#ไดนร# ซีดีรอมไดร#ฟ แผงแปTน
อักขระหรือแปTนพิมพ# (Key Board) เมนบอร#ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ#ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ใน
กิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว9
400,000
บาท
เพื่อจายเปAน
-คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร#น้ํา มิเตอร#ไฟฟTา ตะแกรงกันสวะ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช9ในกิจการ
ประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท9องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปAนวัสดุและครุภัณฑ#
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.5 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว0รวม
3,608,000
บาท
- คาไฟฟTา
ตั้งไว9 3,600,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากระแสไฟฟTา ซึ่งใช9ในการเดินเครื่องมอเตอร#สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจนคาแก9ไข
กระแสไฟฟT า ขั ด ข9 อ ง และคาบริ ก ารอื่ น ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย# งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราคาใช9จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปPในลักษณะคาใช9สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
- คาบริการโทรศัพท#
ตั้งไว9
5,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาโทรศัพท# ซึ่งใช9ในการติดตอประสานงานตางๆ ของกองการประปา หมายเลข 038 674
772 และหมายเลข 038 886 328 ซึ่งใช9ในการเรงรัด ติดตามทวงหนี้ ติดตอสวนราชการอื่น ตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่ง
เกี่ยวกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งานกิจการประปา)

- คาบริการไปรษณีย#
ตั้งไว9
3,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาไปรษณีย# คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากรและคาเชาตู9ไปรษณีย#
ของกองการประปา (ปรากฏในแผนการพาณิชย# งานกิจการประปา)
3. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว0รวม 2,090,000 บาท
แยกเป8น
3.1 หมวดคาครุภัณฑ= ที่ดินและสิ่งกอสร0าง
ตั้งไว0 2,090,000
บาท
คาครุภัณฑ=
ตั้งไว0 159,000
บาท
-ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=
ตั้งไว0 29,000
บาท
1.เครื่องคอมพิวเตอร=
ตั้งไว0 29,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร# สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน9อยกวา 18.5 นิ้ว)
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 29,000 บาท เพื่อใช9ในงานกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน9 อยกวา 4 แกนหลั ก (4 core) หรื อ 8 แกนเสมื อน (8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน9อยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมน9อยกวา 8 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1)เปAนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน9อยกวา 1 GB หรือ
2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช9หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน9อยกวา 1 GB หรือ
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ
ใช9หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน9อยกวา 1 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมน9อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข9อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน9อยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน9อยกวา
1 ชอง
-มีแปTนพิมพ#และเมาส#
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมน9อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน9อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.2560-2562 หน9าที่ 102 โครงการที่ 14) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งาน
กิจการประปา) และเปAนราคาตามเกณฑ#ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# ประจําปP 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจะดําเนินการได9เมื่อได9รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร#จังหวัดระยอง)

-ครุภัณฑ=วิทยาศาสตร=หรือการแพทย=
1.เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี

ตั้งไว0 10,000
ตั้งไว0 10,000

บาท
บาท

เพื่อจายเปAนคาจัดซื้อชุดวัดคาคลอรีน และเม็ดยาหรือผงยา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เพื่อใช9ในการวัดคา
ปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําประปา ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ# ดังนี้
-สามารถวัดคาคลอรีนอิสระอยางน9อย ในชวง 0-2 mg/l Cl2
-มีเม็ดยาหรือผงยาวัดคลอรีน อยางน9อย 300 ตัวอยาง พร9อมใช9งาน จํานวน 1 ชุด
-ความละเอียด (ชวงการอานคา) 0.1 mg/l Cl2

(เปAนครุภัณฑ#ที่นอกเหนือบัญชีครุภัณฑ# ปP 2559 และเปAนการจัดซื้อตามราคาท9องตลาด โดยประหยัดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ#และรถยนต#ขององค#กรปกครองสวนท9องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได9 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย#งาน
กิจการประปา เปAนเงิน 10,000 บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.2560-2562 หน9าที่ 103 โครงการที่ 19)
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ=
ตั้งไว0 120,000 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาซอมแซมบํ า รุ ง รั ก ษาโครงสร9 า งของครุ ภั ณ ฑ# ข นาดใหญ เชน มอเตอร# ไ ฟฟT า
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา ตู9ควบคุมระบบ หม9อแปลง เครื่องจายสารเคมี ฯลฯ เปAนต9น
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย# งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ#และอัตราคาใช9จายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปPในลักษณะคาใช9สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อการ826,000 บาท
3-- คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง
ตั้งไว0 1,931,000 บาท
1) คากอสร0 า งโครงการวางทอเมนจายน้ํ า ประปา บริ เ วณถนนสุ ขุมวิ ทฝKLงทิ ศ เหนื อ จากมุ มตึ ก
ชางเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม)
ตั้งไว0 654,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร9างปรับปรุงทอจายน้ําประปา โดยเริ่มจากมุมตึกชางเฮง จนถึงปากทางถนนเจริญสุข
โดยปรับปรุงจากทอ AC Ø 6 นิ้ว เปAนทอ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด ∅ 6 นิ้ว พร9อมอุปกรณ# ความยาว 845 เมตร
(ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.1/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562
หน9าที่ 40 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)

2) คากอสร0างโครงการขยายเขตจายน้ําประปา บริเวณซอยยายบูรณ=
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)
ตั้งไว0 24,400

แยกถนนสุนทรภู
บาท

เพื่อจายเปAนคากอสร9างขยายเขตจายน้ําประปาให9ประชาชน ใช9สําหรับบริโภค อุปโภค บริเวณซอยยาย
บูรณ# แยกถนนสุนทรภู โดยกอสร9างวางทอจายน้ําประปา ชนิดทอ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร9อมอุปกรณ# ความยาว
100 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.2/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ.
2560-2562 หน9าที่ 40 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)

3) คากอสร0างโครงการปรับปรุงวางทอจายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝKLงทิศใต0
(ชุมชนสุนทรโวหาร)
ตั้งไว0 188,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร9างปรับปรุงทอจายน้ําประปา โดยเริ่มจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึง
บริเวณโค9งต9นโพธิ์ ฝBVงทิศใต9 โดยปรับปรุงจากทอเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว เปAนทอ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5
พร9อมอุปกรณ# ความยาว 240 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.3/2560) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 หน9าที่ 41 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)

4) คากอสร0างโครงการขยายเขตจายน้ําประปา จากบริเวณบ0านนายประสิทธิ์ ถึงศาลาชุมชน
ดอนมะกอก แหงที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก)
ตั้งไว0 14,700
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร9างขยายเขตจายน้ําประปา ให9ประชาชนได9มีน้ําประปา ใช9สําหรับอุปโภค บริโภค
โดยเริ่มจากบริเวณบ9านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติดศาลาชุมชนดอนมะกอก แหงที่ 2 โดยกอสร9างวางทอจายน้ําประปา
ชนิดทอ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร9อมอุปกรณ# ความยาว 95 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง เลขที่ ป.4/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 หน9าที่ 41 โครงการที่ 4) (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย# งานกิจการประปา)

5) คากอสร0 า งโครงการขยายเขตจายน้ํ า ประปา ถนนซอยจิ น ดาวั ฒ น= ฝKL ง ทิ ศ ใต0 (ชุ ม ชน
หนองกระโดง)
ตั้งไว0 172,000
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร9างขยายเขตจายน้ํา ประปา ให9ป ระชาชนได9มีน้ํ าประปา ใช9 สําหรับอุปโภค
บริโภค โดยเริ่มจากถนนสุนทรภู ซอย 3 ถึงบริเวณโรงเรียนจินดาวัฒน# โดยกอสร9างวางทอจายน้ําประปา ชนิดทอ
PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร9อมอุปกรณ# ความยาว 329 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล
ตํา บลเมื องแกลง เลขที่ ป.5/2560) (ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปP พ.ศ. 2560-2562 หน9 า ที่ 42 โครงการที่ 6)
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
6) คากอสร0างโครงการปรับปรุงทอจายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝKLงทิศใต0 จากสะพานดําถึง
แยกโพธิ์ทอง
ตั้งไว0 717,900
บาท
เพื่อจายเปAนคากอสร9างปรับปรุงทอจายน้ําประปา โดยเริ่มจากสะพานดํา จนถึงบริเวณแยกโพธิ์
ทอง โดยปรับปรุงจากทอ AC Ø 8 นิ้ว เปAนทอ PVC ขนาด Ø 8 นิ้ว แหวนยาง ชั้น 8.5 บนพื้นดิน ความยาว 1,047
เมตร และเปAนทอ GS (เหล็ก) บนเสารับทอ ความยาว 73 เมตร พร9อมอุปกรณ# (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.7/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปP พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 หน9าที่ 3 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
ใช0เงินกอสร0างทั้งสิ้น 1,215,500 บาท โดยจายจากแหลงเงิน ดังนี้
1. จากงบประมาณเฉพาะการการประปา ปPงบประมาณ 2560 จํานวน 717,900 บาท
2. เงินอุทิศเพื่อปรับปรุงกิจการประปา
จํานวน 497,600 บาท
-คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง
ตั้งไว0 160,000
บาท
เพื่อจายเปAนคาซอมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา ทอจายน้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารตางๆ
ฯลฯ เปAนต9น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย# งานกิจการประปา)
,000

