งบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ประมาณการรายรับ
งบเฉพาะการ

คาจําหนายน้ํา
คาจําหนาย ผลประโยชนคาเชา
จาก
สิ่งของจาก
อื่นๆ
มาตรวัดน้ํา
มาตรวัดน้ํา
คลังพัสดุ
จากคาแรง

ผลประโยชนอื่นๆ
จากคาตรวจ

ผลประโยชนอื่นๆจาก
คาปรับอื่น

ผลประโยชนอื่นๆจาก
คาเบ็ดเตล็ด

ดอกเบี้ย
เงินฝาก
ธนาคาร

เงินชวยเหลือ
จางบประมาณ
ทั่วไป

รวมรับ
ทั้งสิ้น

งานกิจการประปา

10,800,000

2,000,000

350,000

400,000

300,000

5,000

80,000

120,000

954,000

15,009,000

รวม

10,800,000

2,000,000

350,000

400,000

300,000

5,000

80,000

120,000

954,000

15,009,000

ประมาณการรายจาย
งบเฉพาะการ

เงินเดือน
คาจ:างประจํา

คาจ:าง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช:สอย
และวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ-ที่ดิน
และสิ่งกอสร:าง

รวมจายทั้งสิ้น

งานกิจการประปา
งานงบกลาง

2,683,900
-

1,215,200
-

2,296,500
-

3,608,000
-

-

3,486,000
-

13,289,600
1,574,800

รวม

2,683,900

1,215,200

2,296,500

3,608,000

-

3,486,000

14,864,400

บัญชีงบประมาณรายรับ งบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท
รายได:
(ยอดรวม)
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
คาเชามาตรวัดน้ํา
คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ
ผลประโยชน.อื่น ๆ จากคาแรง
ผลประโยชน.อื่น ๆ จากคาตรวจ
ผลประโยชน.อื่น ๆ จากคาปรับอื่น
ผลประโยชน.อื่น ๆ จากคาเบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินชวยเหลือจากงบประมาณทั่วไป

รวมรายรับทั้งสิ้น

งบประมาณ

รับจริง
ป 2559
14,666,315
10,603,093
1,955,500
359,600
912,710
594,310
60,319
180,782
-

ป 2560
93
63
35
95

14,666,315 93

13,615,000
10,000,000
1,800,000
390,000
700,000
500,000
5,000
100,000
120,000
-

+
-

เพิ่ม
ลด

ป 2561

+

1,394,000 15,009,000
800,000 10,800,000
200,000 2,000,000
40,000
350,000
300,000
400,000
200,000
300,000
5,000
20,000
80,000
120,000
954,000
954,000

13,615,000 +

1,394,000 15,009,000

+
+
+
-

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา
ประจําปงบประมาณ 2561
การประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
15,009,000 บาท
แยกเปEน
1. หมวดรายได: เปEนเงิน
15,009,000 บาท
แยกเปEน
1.1 ประเภท คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
ตั้งไว< 10,800,000 บาท
โดยประมาณวาจะได<รับจริง เป=นรายได<จากการจําหนายน้ําประปา
ป>จจุบันมีผู<ใช<น้ําประมาณ 6,436 ราย
1.2 ประเภท คาเชามาตรวัดน้ํา
ตั้งไว< 2,000,000 บาท
โดยประมาณวาจะได<รับจริง เป=นรายได<จากคาเชามาตรวัดน้ํา
1.3 ประเภท คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ
ตั้งไว<
350,000 บาท
โดยประมาณวาจะได<รับจริง เป=นรายได<จากการจําหนายมาตรวัดน้ํา และคาอุปกรณ.ในการติดตั้ง
มาตรวัดน้ําแกผู<ขอใช<น้ํา
1.4 ประเภท ผลประโยชน.อื่นๆ จากคาแรง
ตั้งไว<
400,000 บาท
เป=นรายได<จากคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา และวางทอประปา คาสํารวจประมาณการ
คาธรรมเนียมในการย<ายมาตรวัดน้ํา คาขุดเจาะทอเมนประปา คาขุดดินวางทอประปา คาแรงใน
การติดตั้งมาตรคืนกรณีไมชําระคาน้ําประปา ฯลฯ
1.5 ประเภท ผลประโยชน.อื่นๆ จากคาตรวจ
ตั้งไว<
300,000 บาท
เป=นรายได<จากคาตรวจกBอกน้ํา คาตรวจสอบมาตรวัดน้ํา คาตรวจสอบเส<นทอประปา
1.6 ประเภท ผลประโยชน.อื่นๆ จากคาปรับอื่น
ตั้งไว<
5,000 บาท
เป=นรายได<จากการปรับผู<ใช<น้ําที่กระทําผิดสัญญา ข<อบังคับของกองการประปา เชน ใช<น้ําโดยไมผาน
มาตรวัดน้ํา หรือทําให<ทรัพย.สินของการประปาฯ ชํารุดเสียหาย
1.7 ประเภท ผลประโยชน.อื่นๆ จากคาเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว<
80,000 บาท
เป=นรายได<จากการเรียกเก็บคาคําร<องขออนุญาตใช<น้ําประปา ขอยกเลิกการใช<น้ําประปาทั้งประเภท
ชั่วคราวและถาวร ขอถอนเงินประกันการใช<น้ํา คาคําร<องขอให<ตรวจสอบมาตรวัดน้ํา ตลอดจน
การโอนเปลี่ยนชื่อผูใ< ช<น้ํา และสําหรับรายได<ที่ไมมีงบประมาณตั้งรับไว<โดยเฉพาะ เมื่อมีรายได<เกิดขึ้น
จึงนําเข<าเป=นรายได<ประเภทนี้
1.8 ประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งไว<
120,000 บาท
เป=นรายได<จากเงินฝากของกองการประปา ฯ ซึ่งมีบัญชีเปHดไว<ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง
และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง
1.9 ประเภท เงินชวยเหลือจากงบประมาณทั่วไป
ตั้งไว<
954,000 บาท
เป=นรายได<ที่เทศบาลตั้งชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ เพื่อดําเนินการกอสร<างปรับปรุงวางทอ
ประปา เพื่อให<ผู<ใช<น้ํามีน้ําใช<ในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายตามแผนงาน
ด:านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชยวัตถุประสงค1. เพื่อให<การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป=นไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. เพื่อให<การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจําหนายน้ําประปาให<กับประชาชน
เป=นไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา
2. งานโครงสร<าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา
3. งานผลิตและจําหนายน้ําประปา
4. การติดตั้งมาตรวัดน้ํา การวางทอประปาแกผู<ขอใช<น้ําประปา
5. การบํารุงรักษา ซอมแซมทอประปา
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก – จายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา
7. งานวิชาการ ข<อมูล สถิติตางๆ
8. งานจัดทําบัญชี และงบการเงินตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

13,289,600 บาท

1. กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

งบประมาณ

13,289,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ด:านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชยงาน

เงินเดือน
คาจ:างประจํา

คาจ:าง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใช:สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ-ที่ดิน
และสิ่งกอสร:าง

รวม

งานกิจการการประปา

2,683,900

1,215,200

2,296,500

3,608,000

-

3,486,000

13,289,600

รวม

2,683,900

1,215,200

2,296,500

3,608,000

-

3,486,000

13,289,600

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายตามแผนงาน
ด:านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค1. เพื่อใช<จายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น
2. เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในสวนของนายจ<าง
3. เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการสวนท<องถิ่น ( ก.บ.ท. )
4. เพื่อจายเป=นเงินชวยพิเศษคาทําศพของพนักงานและลูกจ<างที่ตายระหวางรับราชการ
งานที่ทํา
1. จัดสรรเงินสํารองจาย
2. จายสมทบกองทุนประกันสังคม
3. จายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการสวนท<องถิ่น ( ก.บ.ท. ) ประจําปOงบประมาณ 2561
หนวยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

1,574,800 บาท

1. กองการประปาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

งบประมาณ

1,574,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ด:านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน

เงินสมทบกองทุน
คาชําระหนี้เงินต:น
ประกันสังคม

เงินสํารองจาย

เงินสบทมกองทุนบําเหน็จ เงินบําเหน็จ
เงินชวยคาทําศพ บํานาญข:าราชการสวน ลูกจ:างประจํา
ท:องถิ่น (กบท.)

รวม

งานงบกลาง

646,800

57,000

181,000

10,000

281,100

398,900

1,574,800

รวม

646,800

57,000

181,000

10,000

281,100

398,900

1,574,800

หมายเหตุ

บัญชีงบประมาณรายจาย เฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2561
แผนงานพาณิชย- (00330)
งานกิจการประปา (00332)
หมวด/ประเภท
หมวดงบกลาง
1. คาชําระหนี้เงินต<น
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. เงินสํารองจาย
4. เงินชวยพิเศษ(เงินชวยคาทําศพ)
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข<าราชการสวนท<องถิ่น
(กบท.)
2. เงินบําเหน็จลูกจ<างประจํา

รวมรายจายงบกลาง

จายจริง
ป 2559

ป 2560

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด

ป 2561

รหัส
บัญชี
100000
110100
110300
111000
111200

646,737 50
59,059 50
- - -

646,800
57,000
100,000 + 81,000
10,000
-

646,800
57,000
181,000
10,000

241,700

-

272,300 +

8,800

281,100 120100

203,550

-

398,900

-

398,900 120900

1,151,047

-

1,485,000 + 89,800 1,574,800

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการ กองการประปา ประจําปงบประมาณ 2561
แผนงานการพาณิชย- (00330)
งานกิจการประปา (00332)
งบประมาณ
จายจริง
+
เพิ่ม
หมวด/ประเภท
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ลด
งบบุคลากร
เงินเดือนฝKายประจํา (ฝKายประจํา) 3,672,353 85 3,840,000 + 59,100 3,899,100
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล
1,821,624 52 2,234,600 67,600 2,167,000
2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
15,720 4,000 2,000
2,000
3. เงินประจําตําแหนง
42,000 60,000
60,000
4. คาจ<างลูกจ<างประจํา
611,879 33
450,600 +
4,300
454,900
5. คาตอบแทนพนักงานจ<าง
1,064,790 992,800 + 118,200 1,111,000
6. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ<าง
116,340 98,000 + 62,000
104,200
งบดําเนินงาน
4,756,837 86 5,949,500 - 45,000 5,904,500
162,425 212,000
212,000
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
105,780 120,000
120,000
นอกเวลาราชการ
2. คาเชาบ<าน
42,000 42,000
42,000
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
14,645 50,000 +
50,000
คาใช:สอย
21,672 90
275,000 + 105,000
380,000
1. รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
21,000 150,000 + 55,000
205,000
- คาจ<างเหมาบริการ
21,000 100,000 - 100,000
200,000
- คาติดตั้งไฟฟRา
50,000
45,000
5,000
2. รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
25,000
25,000
ราชการที่ไมเข<าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
- คาใช<จายในการเดินทางไปราชการ
15,000
15,000
ในราชอาณาจักร
- คาชดใช<คาเสียหายหรือคาสินไหม
10,000 +
10,000
ทดแทน
672 90
100,000 + 50,000
150,000
3. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย.สิน
- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย.สิน
672 90
100,000 + 50,000
150,000

รหัส
บัญชี
200000
220000
220100
220200
220300
220500
220700
220800
310000
310300
310400
310500
320000
320100
320300

หมวด/ประเภท
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุไฟฟRาและวิทยุ
- คาวัสดุงานบ<านงานครัว
- คาวัสดุกอสร<าง
- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาวัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย.
- คาวัสดุคอมพิวเตอร.
- คาวัสดุอื่น ๆ
หมวดคาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟRา
- คาบริการโทรศัพท.
- คาบริการไปรษณีย.

รวมรายจายประจํา

งบประมาณ

จายจริง
ป 2559
1,481,036
27,837
2,900,500
1,860
295,338
145
47,739
653,625
82,590
369,000
3,091,703
3,088,613
3,090
-

ป 2560
42
20
08
79
85
54
09
45

8,429,191 71

+
-

เพิ่ม
ลด

ป 2561

รหัส
บัญชี

1,854,500 - 150,000 1,704,500 330000
40,000
40,000 330100
10,000
10,000 330200
10,000
10,000 330300
400,000 - 200,000
200,000 330600
15,000
15,000 330700
59,500
59,500 330800
800,000 + 50,000
850,000 330900
120,000
120,000 331400
400,000
400,000 331700
3,608,000
- 3,608,000 340000
3,600,000
- 3,600,000 340100
5,000
5,000 340300
3,000
3,000 340400

9,789,500 +

14,100 9,803,600

หมวด/ประเภท
รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ- ที่ดินและสิ่งกอสร:าง
คาครุภัณฑ- ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนสง
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ.
คาที่ดินและสิงกอสร:าง
คากอสร:างสิ่งสาธารณูปโภค
- คากอสร<างโครงการกอสร<างขยาย
เขตวางทอจายน้ําประปาบริเวณหมูบ<าน
นพเก<า
- คากอสร< า งโครงการกอสร< า ง
ขยายเขตวางทอจายน้ํ า ประปาบริ เ วณ
ปากซอยสุ น ทรโว หาร ซอย 5 ฝ>T ง
ทิศเหนือถึงทางโค<งต<นโพธิ์
- คากอสร< า งโครงการวางทอเมน
จายน้ํ าประปา บริ เวณถนนสุขุมวิ ท ฝ>T ง
ทิ ศ เหนื อ จากมุ ม ตึ ก ชางเฮงไปจนถึ ง
ปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม)
- คากอสร<างโครงการขยายเขตจาย
น้ํ า ประปา บริ เ วณซอยยายบู ร ณ. แยก
ถนนสุนทรภู (ชุมชนหนองควายเขาหัก)
- คากอสร< า งโครงการปรั บ ปรุ ง
วางทอจายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทร
โวหาร ซอย 5 ฝ>T งทิศใต< (ชุมชนสุน ทรโวหาร)

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด
+ 1,396,000
+ 1,396,000
+ 724,000
+ 733,000
+
30,000

จายจริง
ป 2559

ป 2560

1,065,746 08
1,065,746 08
43,6920 - 43,690 -

2,090,000
2,090,000
159,000
120,000

1,022,056 08
1,022,056 08
886,915 89

1,931,000 +
1,771,000 +
- +

135,140 19

-

672,000
672,000
-

รหัส
ประเภท

ป 2561
3,486,000
3,486,000
883,000
733,000
150,000

-

-

-

654,000

654,000

-

24,400

-

188,000

-

24,400
-

-

188,000
-

410000
410300
411800

2,603,000 420000
2,443,000 421000
-

-

400000

หมวด/ประเภท
- คากอสร< า งโครงการขยายเขต
จายน้ํ า ประปา จากบริ เ วณบ< า นนาย
ประสิ ท ธิ์ ถึ ง ศาลาชุ ม ชนดอนมะกอก
แหงที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก)
- คากอสร<างโครงการขยายเขตจาย
น้ําประปา ถนนซอยจินดาวัฒน. ฝ>Tงทิศใต<
(ชุมชนหนองกระโดง)
- คากอสร< า งโครงการปรั บ ปรุ ง
ทอจายน้ํ า ประปา บริ เ วณถนนสุ ขุมวิ ท
ฝ>Tงทิศใต< จากสะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง
- คากอสร<า งโครงการปรับ ปรุงวาง
ทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนมาบใหญ ฝ>Tงทิศตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ)
- คากอสร<า งโครงการปรับ ปรุงวาง
ทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนซอย
โรงไฟฟR า เกา ทั้ ง 2 ฝ>T ง (ชุ ม ชนแกลงแกล<วกล<า)
- คากอสร< า งโครงการขยายเขต
ทอเมนจายน้ํ า ประปา บริ เ วณถนน
บ<า นบึ ง-แกลง ฝ>Tงทิ ศตะวั น ตก โดยเริ่ ม
จากบริเวณหน<าตลาดคลองถมถึงบริเวณ
เต็ น ท. ร ถแยกหมอเปลี่ ย น (ชุ ม ช น
สารนารถ)
- คากอสร< า งโครงการปรั บ ปรุ ง ทอ
เมนจายน้ํ า ประปา บริ เ วณถนนศาลาตาผอง ฝ>T ง ทิ ศ ใต< โดยเริ่ ม จากบริ เ วณ
ฮั น นี่ เ พลสข< า มถนนมาฝ>T งทิ ศ ใต< ไปออก
ทางถนนบ<านบึง-แกลง

จายจริง
ป 2559
-

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ป 2560
ลด
14,700 14,700

รหัส
ประเภท

ป 2561
-

-

172,000 -

172,000

-

-

717,900 -

717,900

-

-

- +

599,000

599,000

-

- +

370,000

370,000

-

- +

600,000

600,000

-

- +

274,000

274,000

หมวด/ประเภท
- คาขยายเขตระบบจํ า หนาย
ไฟฟRา แรงสูง/แรงต่ํา พร<อมติดตั้ ง
หม< อ แปลงไฟฟR า ขนาด 100KVA
3 เฟส บริเวณโรงสูบน้ําแรงสูงใกล<
ดั บ เพลิ ง และโรงสู บ น้ํ า ดิ บ คลองวั ง หว< า พร< อ มอุ ป กรณ. จํ า นวน
2 เครื่อง
- คาบํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง
ที่ดินและสิ่งกอสร<าง

รวมรายจายเพื่อการลงทุน
รวมรายจายทั้งสิ้น

จายจริง
ป 2559
-

-

1,065,746 08
10,645,984 79

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ป 2560
ลด
- + 600,000

160,000

-

2,090,000 + 1,396,000
13,364,500 + 1,499,900

ป 2561

รหัส
ประเภท

600,000

160,000 421100

3,486,000
14,864,400

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา ประจําปงบประมาณ 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองการประปา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

14,864,400

บาท

รายจายงบกลาง

ตั้งไว:รวม

1,574,800

บาท

แยกเปEน

1. หมวดงบกลาง ประกอบด:วย
1.1 คาชําระหนี้เงินต<น
ตั้งไว< 646,800 บาท
เพื่อจายเป=นคาชําระหนี้คากอสร<างวางทอเมนจายน้ําประปา ตามสัญญากู<เงินเลขที่ เลขที่
554/162/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 งวดที่ 9 เป=นเงิน 646,737.50 บาท คงค<างอีก 1 งวด
(เป=นเงินต<นที่ไมต<องเสียดอกเบี้ย)
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว< 57,000 บาท
เพื่อจายสมทบเข<ากองทุนประกันสังคม จํานวน 5% ของคาจ<างพนักงาน โดยใช<ฐานคาจ<าง
ขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และใช<ฐานคาจ<างสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน กจ.,
ก.ท., และก. อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 และหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวั น ที่
10 กรกฎาคม 2557
1.3 ประเภท เงินสํารองจาย
ตั้งไว< 181,000 บาท
เพื่ อ นํ า เงิ น สํ า รองจายไปใช< จ ายในกรณี ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น หรื อ บรรเทาป> ญ หา
ความเดือดร<อน ของประชาชนเป=นสวนรวมเทานั้น
1.4 ประเภทเงินชวยพิเศษ
ตั้งไว< 10,000 บาท
เพื่อจายเป=นคาชวยเหลือพิเศษให<พนักงานและลูกจ<างที่ตายระหวางรับราชการ
2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการสวนท<องถิ่น (กบท.)
ตั้งไว< 281,100 บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการสวนท<องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข<าราชการสวนท<องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร<อยละ 2 ของงบประมาณรายได<ประจําปO 2561
- เงินบําเหน็จลูกจ<างประจํา
ตั้งไว< 398,900 บาท
เพื่อจายเป=นเงินบําเหน็จลูกจ<างประจํารายเดือน ของกองการประปา จํานวน 2 อัตรา

2. รายจายประจํา

ตั้งไว:รวม

9,803,600

บาท

แยกเปEน

2.1 เงินเดือน (ฝKายประจํา)
ตั้งไว:รวม 3,899,100 บาท
- เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว<
2,167,000 บาท
เพื่ อจายเป= นเงิ นเดือนพนักงานกองการประปา ประจํ าปO งบประมาณ 2561 จํ า นวน 5 อัต รา
เป=นเงิน 2,167,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ตั้งไว<
2,000 บาท
เพื่ อ จายเป= น เงิ น เพิ่ ม คาครองชี พ ชั่ ว คราว ของพนั ก งานสวนท< อ งถิ่ น (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย. งานกิจการประปา)
- เงินประจําตําแหนง
ตั้งไว<
60,000 บาท
เพื่ อจายเป= น คาเงิ น ประจํ า ตํ า แหนงผู< อํา นวยการกองประปา และตํ า แหนงหั ว หน< า ฝ_ า ยผลิ ต
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
- คาจ<างประจํา ประเภท คาจ<างลูกจ<างประจํา
ตั้งไว<
454,900 บาท
เพื่อจายเป=นคาจ<างลูกจ<างประจํา จํานวน 2 อัตรา เป=นจํานวนเงิน 454,900 บาท และจายเป=น
คาตอบแทนพิ เ ศษของลู กจ< า งประจํ า ที่ ได< รับ คาจ< า งในขั้ น สู งสุ ด ในอั ต ราร< อยละ 2 หรื อร< อยละ 4 หรื อ
ร< อ ยละ 6 ของคาจ< า งตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาด< ว ยการเบิ ก จายเงิ น คาตอบแทนพิ เ ศษของ
ข<าราชการและลูกจ<างประจํา ผู<ได<รับเงินเดือนหรือคาจ<างถึงขั้นสูงหรือใกล<ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง
- คาตอบแทนพนักงานจ<าง
ตั้งไว<
1,111,000 บาท
เพื่อจายเป=นคาตอบแทนพนักงานจ<างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ<างทั่วไป
จํานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน<าที่ในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ<าง
ตั้งไว<
104,200 บาท
เพื่อจายเป=นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให<กับพนักงานจ<างตามภารกิจและพนักงานจ<างทั่วไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท<องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2551 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด<วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข<าราชการและ
ลูก จ<า งประจํา ของสวนราชการ (ฉบั บที่ 3 ) พ.ศ. 2551 ลงวัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
2.2 คาตอบแทน

ตั้งไว:รวม

212,000 บาท

- คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว< 120,000 บาท
เพื่ อ จายเป= น คาจ< า งนอกเวลา คาอาหารทํ า การนอกเวลา สํ า หรั บ พนั ก งานและลู ก จ< า งของ
กองการประปา ในกรณีที่มีงานซึ่งจําเป=นเรงดวนต<องทํานอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.
งานกิจการประปา)
- คาตอบแทน ประเภท คาเชาบ<าน
ตั้งไว<
42,000 บาท
เพื่ อ จายเป= น คาเชาบ< า นให< กั บ พนั ก งานของกองการประปาตามสิ ท ธิ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย. งานกิจการประปา)

- คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว<
50,000 บาท
เพื่ อจายเป= น เงิ น ชวยเหลื อการศึ กษาบุ ต รของพนั กงานและลู กจ< า งประจํ า ของกองการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
2.3 คาใช:สอย

ตั้งไว:รวม

380,000 บาท

2.3.1 คาใช<สอย ประเภทรายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
ตั้งไว<
205,000 บาท
- คาจ<างเหมาบริการ
ตั้งไว<
200,000 บาท
เพื่ อจายเป= น คาจ< า งเหมาแรงงานให< กับ ผู< รั บ จ< า งทํ า การอยางใดอยางหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ชเป= น การ
ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม ตอเติม เสริมสร<างวัสดุครุภัณฑ.หรือที่ดินหรือสิ่งกอสร<างและอยูในความรับผิดชอบ ของผู<รับจ<าง เชน วางทอจําหนายน้ํา ประปา คาจ<างเหมาสูบน้ํา คาจ<างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มี นาคม 2560 เรื่ อง หลั กเกณฑ. และอัต ราคาใช<จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปOในลักษณะคาใช<สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
- คาติดตั้งไฟฟRา
ตั้งไว<
5,000 บาท
เพื่ อจายเป= น คาจ< า งเหมาเดิ น สายและติ ด ตั้ งอุ ป กรณ. ไฟฟR า เพิ่ มเติ ม คาธรรมเนี ย ม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟRา การเพิ่มกําลังไฟฟRา การขยายเขตไฟฟRา การบํารุงรักษาระบบไฟฟRาและ
อุปกรณ. ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มี นาคม 2560 เรื่ อง หลั กเกณฑ. และอัต ราคาใช<จายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปOในลักษณะคาใช<สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
2.3.2 คาใช< ส อย ประเภท รายจายที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ มเข< า ลั ก ษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
ตั้งไว<
25,000 บาท
- คาใช<จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว<
15,000 บาท
เพื่อจายเป=นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช<จายอื่นที่จําเป=นสําหรับ
พนักงานและลูกจ<างที่เดินทางไปราชการหรือฝ`กอบรม สัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.
งานกิจการประปา)
- คาชดใช<คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ตั้งไว<
10,000 บาท
เพื่อจายเป=นคาชดใช<ความเสี ยหาย จากการประกอบกิจการประปา และทําให<ทรั พย.สิ นของ
ประชาชนได<รับความเสียหาย เชน ทอแตก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา)
2.3.3 คาใช<สอย ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย.สิน ตั้งไว< 150,000 บาท
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย.สินอื่น
ตั้งไว< 150,000 บาท
เพื่อจายเป=นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย.สินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณ.ตางๆ ซึ่งไมสามารถ
เบิกจายจากหมวดหรือประเภทรายจายอื่นได< (ปรากฏในแผนพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ.และอัตรา
คาใช<จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปOในลักษณะคาใช<สอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค

2.4 คาวัสดุ

ตั้งไว:

1,704,500

บาท

- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว<
40,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม<บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายาง และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท<องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุไฟฟRาและวิทยุ
ตั้งไว<
10,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องวัดกระแสไฟฟRา เครื่องวัดแรงดันไฟฟRา และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อ
ใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟHวส. เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอดไฟฟRา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช.
ไฟฟRา และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ.ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ และวัสดุ
อุปกรณ.ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท< องถิ่ น ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั น ที่ 27 มี น าคม 2559 เรื่ อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุงานบ<านงานครัว
ตั้งไว<
10,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน หม<อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม<กวาด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท<องถิ่ น ดวนที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั นที่ 27 มี นาคม 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุกอสร<าง
ตั้งไว<
200,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน ไม<ตางๆ ค<อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอื่นๆ
ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา

- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ปูนซีเมนต. ทราย อิฐหรือซีเมนต.บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
ทอพีวีซี ประตูน้ํา ยีโบลท. ข<องอ ข<อตอ ลดเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการ
ประปา
- คาวัสดุอุปกรณ.ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ.ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล
และคาวัสดุประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท< องถิ่ น ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั น ที่ 27 มี น าคม 2559 เรื่ อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว<
15,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลBอค และวัสดุคงทน
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต. น้ํามันเบรก น้ํากลั่นแบตเตอรี่ นBอตและสกรู และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต. แบตเตอรี่ หัวเทียน หม<อน้ํา กระจกมองข<าง
รถยนต. และวัสดุประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท< องถิ่ น ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั น ที่ 27 มี น าคม 2559 เรื่ อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว<
59,500 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวั สดุ สิ้น เปลือง เชน น้ํ ามั นเชื้อเพลิง น้ํ า มัน ดีเ ซล น้ํ ามั นกB าด น้ํ า มัน เบนซิ น น้ํา มัน จารบี
น้ํามันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท<องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุน ายน 2559 เรื่ อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จั ดเป=น วัสดุและครุ ภัณฑ.ต ามหลั กการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ.และอัตรา
คาใช< จ ายประกอบการพิ จ ารณางบประมาณรายจายประจํ า ปO ใ นลั ก ษณะคาใช< ส อย วั ส ดุ แ ละคา
สาธารณูปโภค
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย.
ตั้งไว<
850,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน ที่วางกรวยแก<ว กระบอกตวง เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร. และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา

- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน เวชภัณฑ. แอลกอฮอล. เคมีภัณฑ. สารส<ม คลอรีน โพลิเมอร. และวัสดุ
สิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ ที่ชวยในการปรับปรุงคุณภาพน้ําซึ่งใช<ในการผลิตน้ําประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท<องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุน ายน 2559 เรื่ อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร.
ตั้งไว<
120,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข<อมูล และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ.บันทึกข<อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ.หรือแถบพิมพ.สําหรับเครื่องพิมพ.คอมพิวเตอร.
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ.แบบเลเซอร. กระดาษตอเนื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการ
ประปา
- คาวัส ดุอุปกรณ. ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮาร. ดดิ สก. ไดนร. ซีดี รอมไดร. ฟ
แผงแปRนอักขระหรือแปRนพิมพ. (Key Board) เมนบอร.ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ.ประกอบและ
อะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ในกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั งสื อกรมสงเสริ มการ
ปกครองท<องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุอื่นๆ
ตั้งไว<
400,000 บาท
เพื่อจายเป=น
- คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร.น้ํา มิเตอร.ไฟฟRา ตะแกรงกันสวะ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช<ใน
กิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. ง านกิ จ การประปา) ประกอบกั บ หนั ง สื อ กรมสงเสริ ม
การปกครองท<องถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุน ายน 2559 เรื่ อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2.5 หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งไว:รวม

3,608,000

บาท

- คาไฟฟRา
ตั้งไว< 3,600,000 บาท
เพื่อจายเป=นคากระแสไฟฟRา ซึ่งใช<ในการเดินเครื่องมอเตอร.สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจน
คาแก< ไขกระแสไฟฟR า ขั ด ข<อง และคาบริ การอื่ น ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิ ช ย. งานกิ จ การประปา)
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ.
และอั ต ราคาใช< จายประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจายประจํา ปOในลักษณะคาใช< สอย วั ส ดุและ
คาสาธารณูปโภค

- คาบริการโทรศัพท.
ตั้งไว<
5,000 บาท
เพื่ อ จายเป= น คาโทรศั พ ท. ซึ่ ง ใช< ใ นการติ ด ตอประสานงานตางๆ ของกองการประปา หมายเลข
0-3867-4772 และหมายเลข 0-3888-6328 ซึ่งใช<ในการเรงรัด ติดตามทวงหนี้ ติดตอสวนราชการอื่น
ตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา)
- คาบริการไปรษณีย.
ตั้งไว<
3,000 บาท
เพื่อจายเป=นคาไปรษณีย. คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากรและคาเชาตู<ไปรษณี ย.
ของกองการประปา (ปรากฏในแผนการพาณิชย. งานกิจการประปา)
3. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว:รวม 3,486,000 บาท
แยกเปEน
3.1 หมวดคาครุภัณฑ- ที่ดินและสิ่งกอสร:าง
ตั้งไว: 3,486,000
บาท
คาครุภัณฑตั้งไว: 883,000
บาท
- ครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว: 733,000
บาท
1. รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
ตั้งไว: 657,000
บาท
เพื่อจัด ซื้อรถบรรทุ ก (ดีเ ซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล<อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต.สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต.
- แบบมีชองวางด<านหลังคนขับ
1. มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
2. มีชองวางด<านหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได<
3. เป=นกระบะสําเร็จรูป
4. เป=นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถิ่นสี่ปO (พ.ศ.2561-2564) หน<าที่ 207 ลําดับที่ 2) (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิ ช ย. ง านกิ จ การประปา) และเป= น ราคาตามเกณฑ. บั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ.
ประจําปO 2560) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท<องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุ และครุภั ณฑ.ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2. รถจักรยานยนตจํานวน 2 คัน
ตั้งไว: 76,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต. ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร.ธรรมดา รายละเอียดดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป=นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน
5 ซีซี หรือขนาดไมเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป=นรถจักรยานยนต.ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว<
2. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ.และคาจดทะเบียน
3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต.ให<มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม
(ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถิ่น สี่ปO (พ.ศ.2561-2564) หน<าที่ 207 ลําดั บที่ 1) (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย.งานกิจการประปา) และเป=นราคาตามเกณฑ.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ. ประจําปO

2560) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท<องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป=นวัสดุและครุภัณฑ.ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตั้งไว: 150,000 บาท
เพื่ อ จายเป= น คาซอมแซมบํ า รุ ง รั ก ษาโครงสร< า งของครุ ภั ณ ฑ. ข นาดใหญ เชน มอเตอร. ไ ฟฟR า
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา ตู<ควบคุมระบบ หม<อแปลง เครื่องจายสารเคมี ฯลฯ เป=นต<น
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา) เพื่อการ826,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสร:าง
- คากอสร:างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว: 2,603,000 บาท
ตั้งไว: 2,443,000 บาท

1) คากอสร:างโครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนมาบใหญ ฝMNงทิศ
ตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ)
ตั้งไว: 599,000
บาท
เพื่อจายเป=นคากอสร<างปรับปรุงทอจายน้ําประปา โดยเริ่มจากถนนด<านสุขุมวิทเข<าไปตาม
ถนนมาบใหญ ฝ>Tงทิศตะวันออก โดยปรับปรุงจากทอปูนซีเมนต.ใยหิน (AC) เป=นทอ PVC แหวนยาง ขนาด Ø
6 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 645 เมตร พร<อมอุปกรณ. (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เลขที่ ป.1/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถิ่นสี่ปO (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หน<าที่ 19 ลําดับที่ 14 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
2) คากอสร:างโครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ําประปาบริเวณถนนซอยโรงไฟฟPาเกา
ทั้ง 2 ฝMNง (ชุมชนแกลงแกล:วกล:า)
ตั้งไว: 370,000
บาท
เพื่ อ จายเป= น คากอสร< า งปรั บ ปรุ ง ทอจายน้ํ า ประปา โดยเริ่ ม จากปากทางฝ>T ง ถนนสุ น ทรภู
ฝ>Tงทิศเหนือไปเชื่อมกับถนนเทศบาล 3 ซอย 4 ทั้ง 2 ฝ>Tง โดยปรับปรุงจากทอปูนซีเมนต.ใยหิน (AC) ขนาด Ø
4 นิ้ว เป=นทอ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 804 เมตร พร<อมอุปกรณ. (ตามรายการ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.3/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถิ่นสี่ปO พ.ศ. 25612564 หน<าที่ 134 ลําดับที่ 5) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
3) คากอสร:างโครงการขยายเขตทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนบ:านบึง-แกลง ฝMNงทิศ
ตะวันตก โดยเริ่มจากบริเวณหน:าตลาดคลองถมถึงบริเวณเต็นท-รถแยกหมอเปลี่ยน (ชุมชนสารนารถ)
ตั้งไว: 600,000
บาท
เพื่ อ จายเป= น คากอสร< า งขยายเขตทอเมนจายน้ํ า ประปา บริ เ วณถนนบ< า นบึ ง -แกลง
ฝ>Tงทิ ศตะวั นตก โดยเริ่ มจากบริเ วณหน< า ตลาดคลองถมถึงบริ เวณเต็ น ท. รถยนต. แยกหมอเปลี่ ยน โดยใช<
ทอ PVC แหวนยางขนาด Ø 150 มม. ชั้ น 8.5 ความยาว 812 เมตร พร< อ มอุ ป กรณ. (ตามรายการ
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป.4/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท<องถิ่นสี่ปO (พ.ศ.2561 –
2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน<าที่ 2 ลําดับที่ 2)
ใช:เงินกอสร:างทั้งสิ้น 600,000 บาท โดยจายจากแหลงเงิน ดังนี้
จายจากเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา จํานวน 600,000 บาท

4) คากอสร:างโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา บริเวณถนนศาลาตาผองฝMNงทิศใต:
โดยเริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลสข:ามถนนมาฝMNงทิศใต:ไปออกทางถนนบ:านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน)
ตั้งไว: 274,000
บาท
เพื่อจายเป=นคากอสร<างปรับปรุงทอจายน้ําประปา โดยเริ่มจากบริเวณฮันนี่เพลส ข<ามถนนมา
ฝ>T ง ทิ ศ ใต< วางทอออกไปทางถนนบ< า นบึ ง -แกลง โดยปรั บ ปรุ ง ทอเมนจายน้ํ า ประปา โดยใช< ท อ PVC
แหวนยาง ขนาด Ø 150 มม. ชั้น 8.5 ความยาว 394 เมตร พร<อมอุปกรณ. (ตามรายการแบบแปลนของ
เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง เลขที่ ป.5/2561) (ปรากฏในแผนพั ฒ นาท< องถิ่ น สี่ ปO (พ.ศ.2561 – 2564)
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน<าที่ 2 ลําดับที่ 3)
ใช:เงินกอสร:างทั้งสิ้น 274,000 บาท โดยจายจากแหลงเงิน ดังนี้
จายจากเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการการประปา จํานวน 274,000 บาท
5) คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟPา แรงสูง/แรงต่ํา พร:อมติดตั้งหม:อแปลงไฟฟPา
ขนาด 100 KVA 3 เฟสฯ
ตั้งไว: 600,000
บาท
เพื่อจายเป=นคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟRา แรงสูง/แรงต่ํา พร<อมติดตั้งหม<อแปลงไฟฟRา
ขนาด 100 KVA 3 เฟส บริเวณโรงสูบน้ําแรงสูง ใกล<ดับเพลิงและโรงสูบน้ําดิบคลองวังหว<า พร<อมอุปกรณ.
จํานวน 2 เครื่อง
(ปรากฏในแผนพั ฒ นาท< อ งถิ่ น สี่ ปO (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแลง ครั้ ง ที่ 1 หน< า ที่ 1
ลําดับที่ 1)
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร:าง ตั้งไว: 160,000
บาท
เพื่อจายเป=นคาซอมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา ทอจายน้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารตางๆ
ฯลฯ เป=นต<น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย. งานกิจการประปา)
,000 บาท

