หน้ า 1 จาก 5
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,737,800 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัวไป แยกเป็ น
งบบุคลากร เป็ นเงิน 586,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
586,600
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
235,000
บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
338,600
บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จํานวน
13,000
บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 1,043,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
51,000
บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
5,000
บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
10,000
บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
36,000
บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รวม
345,000
บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
รวม
30,000
บาท
หมวดอืน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จํานวน
30,000
บาท
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

หน้ า 2 จาก 5
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกทีทํางานให้เทศบาลตามความจําเป็ น
ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็ นค่ารับรอง ค่าใช้จา่ ยในพิธี
ทางศาสนา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สน
ิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มอร์เตอร์
เครืองสูบนํา รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครืองใช้
สํานักงานต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในสํานักงาน เช่น
เครืองเขียน หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ กระดาษ
ใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่งแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องกับ
เครืองใช้ไฟฟ้ า ตูค
้ อนโทรลเครืองสูบนํา เช่น ฟิ วส์
ซีเล็คเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้างทีเกียวข้อง
กับงานประปาและงานก่อสร้าง เช่น ท่อนํา ข้อต่อ
ต่างๆ ก๊อกนํา กาว ประตูนํา เครืองมือเครืองใช้ในงาน
ประปาทุกชนิด ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กบ
ั
รถจักรยานยนต์ เช่น นํามันเบนซิน
นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ทีใช้เกียวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ คีบอร์ด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับโรงสูบนํา หมูท
่ ี 2 ตําบลโคก
ตูม หอถังหมูท
่ ี 10 (หน้าวัดเสมา) ตําบลโคกตูม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าส่งไปรษณี ย์ เช่น ค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณี ย์ ในกิจการของกองการ
ประปา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน เป็ นเงิน 42,200 บาท
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว) จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจํา
แบบCache Memo ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ ง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีมีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูภ
่ ายใน
หน่ วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing
Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูบ
่ น
แผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน
1 หน่ วย
- มี DVD-RM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่ วย
2.จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง
ราคาเครืองละ 17,000 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)

รวม
จํานวน

42,200
42,200

บาท
บาท

หน้ า 4 จาก 5
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ ทีมีความสามารถเป็ น
Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่ วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
192 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อย
กว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 22 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดําและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้ กับ A4, Letter, Legal
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
3.จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้ า จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้ า
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ
3,200 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559)
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 134 ลําดับที 10
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที 5.4
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศและสร้างนวัตกรรม
การทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
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งบกลาง เป็ นเงิน 66,000 บาท
งบกลาง
เงินช่วยพิเศษ
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยค่าทําศพให้แก่ทายาทผูม
้ ีสท
ิ ธิของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีตายในระหว่าง
รับราชการ ตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละห้า ของเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิม
ของพนักงานจ้าง ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ด่วน
ทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
และพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
เพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ตังจ่ายร้อยละสองของประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร
เงินกู้ เงินทีมีผอ
ู้ ุทศ
ิ ให้/ผูบ
้ ริจาคและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0808.5/ว 33 ลงวันที 29 สิงหาคม พ.ศ.2556
และ ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 29 สิงหาคม พ.ศ.2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
กองการประปา ตังงบประมาณการรายรับไว้
888,000 X 2% = 17,760) จึงตังไว้ 18,000 บาท

รวม
จํานวน

66,000
30,000

บาท
บาท

จํานวน

18,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

