หน้ า 1 จาก 4
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,884,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็ น
งบบุคลากร เป็ นเงิน 683,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 1,093,000 บาท
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ฯลฯ เป็ นเงิน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่านําประปา
จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 96,000 บาท
(8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)
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- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมและจดมาตร
วัดนํา จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 96,000 บาท
(8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมาตรวจ
เยียม หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ ค่าเลียงรับรองในการประชุม
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สน
ิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มอเตอร์เครือง
สูบนํา รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครืองใช้สาํ นักงาน
ต่างๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น หนังสือ เครืองคิด
เลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิ ดประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือหน่ วยงาน
แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ มูล่ ี ม่านปรับแสง
(ต่อผืน)พรม (ต่อพืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง กระเป๋ า ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํา
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟ้ ม สมุดบัญชี สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์
สําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุ หีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า เครืองวัดกระแสไฟฟ้ า
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า
เครืองประจุไฟ ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า
หลอดไฟฟ้ า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์
ไฟฟ้ า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ ฆ้อน
คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
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จํานวน
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุง
ต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน
นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy
Disk,Removable Disk,Compact Disc ,Digital
Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาํ หรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่ วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้ นอักขระ
หรือแป้ นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีชิป (Memory Chip) (เช่น RAM) คัตชีทฟี ตเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) (เช่น Ethernet
Card,Lan Card,Anti Virus Card ,Sound Card
เป็ นต้น)เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (เช่น
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)
แบบซีดีรอม (CD - ROM) แบบออพติคอล (Optical)
เป็ นต้น ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
ติดตังและค่าบริการ โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในกิจการของกองการประปา
ได้แก่ โรงสูบนําประปาเทศบาลตําบลโคกตูม หมูท
่ ี2
ตําบลโคกตูม หอถังหน้าวัดเสมาทอง หมูท
่ ี 10
ตําบลโคกตูม และหอถังวัดปราสาทนิมิต หมูท
่ ี2
ตําบลโคกตูม ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าส่งไปรษณี ย์ เช่น ค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข
ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณี ย์ ในกิจการของ
กองการประปา ฯลฯ
งบลงทุน เป็ นเงิน 40,000 บาท
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําชนิดจุม
่ ใต้นํา ขนาด 3 แรงม้า
จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสูบนําชนิดจุม
่ ใต้นํา ขนาด
3 แรงม้า จํานวน 1 เครือง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี
- เป็ นเครืองสูบนําชนิดจุม
่ ใต้นําขนาด 3 แรงม้ากําลังไฟ
220 โวลต์ แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร พร้อมสายไฟฟ้ า
ชนิดกันนําความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ตังจ่ายตามราคา
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.
2561-2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 33 ลําดับที 23

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม
จํานวน

592,000
10,000

บาท
บาท

จํานวน

580,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

รวม
จํานวน

40,000
40,000

บาท
บาท
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งบกลาง เป็ นเงิน 68,000 บาท
งบกลาง
เงินช่วยพิเศษ
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพ) ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีตายในระหว่าง
รับราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
สํารองจ่าย
เพือจ่ายกรณี ฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็ นส่วนรวมเท่านัน
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ
ห้าของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิมของพนักงานจ้าง
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.)
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
อัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทศ
ิ ให้/ผูบ
้ ริจาคและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการรายรับ
(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผอ
ู้ ุทศ
ิ ให้/
ผูบ
้ ริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน
888,000 บาท ส่งสบทบในอัตราร้อยละ 2
(888,000 X 2 % = 17,760) ตังไว้ 18,000 บาท
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็ จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21
กรกฎาคม 2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29
ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559

รวม
จํานวน

68,000
20,000

บาท
บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

