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1. ค่าถ่ายเอกสาร  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของกองการประปา
2. ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ   เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ
ของกองการประปา
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่   เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์กิจการประปา
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน,ค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการรงงานประปาและค่า
ธรรมเนียมรายปีวางท่อประปาในเขตทางหลวง และค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนําประปา
5. ค่าจ้างเหมาบริการ   ได้แก่
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานคนหรือเครืองจักรกลเกียวกับการซ่อม
แซมปรับปรุงบํารุงรักษาระบบประปา  ท่อส่งนําประปา ฯลฯ , ค่าระวาง
บันทึกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนําประปา  และประปา
หมู่บ้าน ฯลฯ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเพือจัดเก็บเงินค่านําประปาของกิจการ
ประปา ทังสองตําบลในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทัวไปเพือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ  ของกองการประปา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 520,280 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจําผู้มี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,685,780 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานให้แก่พนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้กับลูกจ้าง
ประจํากองการประปา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการประปา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 14,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงาน
กองการประปา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 488,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 928,220 บาท
งบบุคลากร  เป็นเงิน 928,220 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  3,060,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน รถอีแต๋น  รถจักรยานยนต์
เครืองตัดหญ้า ฯลฯ ทีใช้ในกิจการประปา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เช่น อะไหล่ต่างๆ ยางรถจักรยายนต์ฯลฯ
ทีใช้ไนกิจการของกองการประปา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประเภท  หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ไม้ เหล็กเส้นท่อ
ประปาและอุปกรณ์อืนๆ ซึงเกียวข้อง ฯลฯ เพือใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุง
บํารุงรักษา  สิงก่อสร้างครุภัณฑ์ทีดินและอันเนืองจากการดําเนินการเพือ
สาธารณประโยชน์

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุงานบ้านงานครัวทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานเช่น
แปรงทําความสะอาด  ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เกียวเนืองกับงานไฟฟ้า เช่น ค่าหลอดไฟ สาย
ไฟ และอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษพิมพ์ใบเสร็จค่านํา
ประปา  กระดาษโรเนียว  นําดืม  และเครืองดืมประเภทต่างๆ ค่าทําวารสาร
ค่าจัดซือวารสารท้องถิน  หนังสือระเบียบกฎหมาย  ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 464,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  คอมพิวเตอร์
เครืองปรินเตอร์  ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   จํานวน  20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
เกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือต่างประเทศของ
พนักงานและลูกจ้าง ตามคําสังของทางราชการ เช่น ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามระเบียบฯ
2. ค่าลงทะเบียน   จํานวน  10,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมนาต่างๆ ของพนักงาน
เจ้าหน้าทีกองการประปา
3.โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า   จํานวน  30,000.-บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า ได้แก่ ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสิงตีพิมพ์  ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ
4. โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลระบบท่อจ่ายนําประปาในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า  จํานวน  20,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลระบบท่อจ่ายนํา
ประปาในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า ได้แก่ ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสิงตีพิมพ์  ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) จํานวน 80,000 บาท
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1.  จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน  เพือนํามาใช้เก็บเอกสารสําคัญของ
กองการประปา  เช่น  เอกสารทางการเงิน ฯลฯ จํานวน  4  ใบ  ใบละ
6,000  บาท
- เป็นตู้เหล็กชนิดบานเลือน  ภายในตู้มีชันเก็บเอกสารจํานวน  2 ชัน
-  สามารถปรับระดับตําสูงได้ตามความต้องการมือจับแบบชนิดติดกับบาน
ประตู
-  ประกอบด้วยวิธีอาร์คติดกัน  โดยตลอดทังตู้เพือความแข็งแรงและและ
เคลือบสีมาตรฐาน
-  ระบบล๊อคทีบานประตูมีโครงสร้างและกุญแจล็อคมันคงแข็งแรง
-  รางของบานเลือนใช้รางอลูมิเนียมติดกับตัวตู้เลือนด้วยลูกล้อชนิดพิเศษ
ติดกับตัวบาน  ประตูมีปุ่มกันกระแทกยึดติดกับตัวตู้
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในกองการประปา จึงจัด
ซือตามราคาตลาด และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  ปี  พ.ศ. 2558)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561)  หน้า  227 ข้อ 37

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 284,000 บาท
งบลงทุน  เป็นเงิน 384,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในกิจการประปาเทศบาลตําบลจันจว้า
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในกิจการประปาเทศบาลตําบลจันจว้า

ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 601,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึก
หมึกเครืองพิมพ์  คอมพิวเตอร์  เมาส์  แป้นพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดเครืองแต่งกาย  อุปกรณ์อืนๆสําหรับพนักงานและลูกจ้าง
ชัวคราวของกองการประปา  เช่น  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็น คลอรีน ปูนขาว สารส้ม  กรวดกรอง  ทรายกรอง ฯลฯ และ
วัสดุทีใช้ในกระบวนการผลิตนําประปา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 170,000 บาท
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1. จัดซือเครืองสูบนําบาดาลแบบจุ่ม (ซับเมิร์สซิเบิล)  จํานวน  1  ชุด
จํานวน  75,000.-บาท
- กําลังมอเตอร์ ขนาด  5  แรงม้า  (3.7 KW)
-ใช้กับไฟฟ้าระบบ 3  เฟส 380  โวลท์,ส่งสูง 81-37 เมตร
- ปริมาณนํา 6-18 ลบม./ชัวโมง
- ใบพัดทําด้วยสแตนเลส   ติดตังบริเวณประปาบ้านกิวพร้าว หมู่  4  ตําบล
จันจว้าใต้ (เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในกองการ
ประปาจึงจัดซือตามราคาตลาด และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  ปี  พ.ศ. 2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2559-2561)  หน้า  228 ข้อ 37
2.  เครืองสูบนํา พร้อมมอเตอร์   (เครืองสูบนําหอยโข่ง)   จํานวน  1 ชุด
จํานวน  25,500.-บาท
- กําลังมอเตอร์ ขนาด  2  แรงม้า  (1.5 KW)
- ใช้กับไฟฟ้าระบบ 1  เฟส 220  โวลท์,ขนาดท่อ  2"x2"
- ปริมาณนํา 6-17 ลบม./ ชัวโมง  ส่งสุด 28.7-21  เมตร  ติดตังบริเวณ
ประปาบ้านสันหลวง  หมู่  10  ตําบลจันจว้าใต้
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในกองการประปาจึงจัด
ซือตามราคาตลาด และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  ปี  พ.ศ. 2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561)  หน้า  228 ข้อ 37
3. เครืองสูบนํา พร้อมมอเตอร์   (เครืองสูบนําหอยโข่ง)   จํานวน  1  ชุด
จํานวน  25,500.-บาท
- กําลังมอเตอร์ ขนาด  3  แรงม้า  (2.2 KW)
- ใช้กับไฟฟ้าระบบ 3  เฟส 380  โวลท์, ขนาดท่อ  2"x2"
- ปริมาณนํา 6-17 ลบม./ชัวโมง ส่งสุด 34.5-27เมตร ติดตังบริเวณประปา
สันวัด บ้านป่าสักหลวง หมู่ ตําบลจันจว้าใต้ (เนืองจากมีความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานราชการในกองการประปาจึงจัดซือตามราคาตลาด และไม่ปราก
ฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ปี  พ.ศ. 2558)   ปราก
ฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า  228 ข้อ 37
4. เครืองสูบนําพร้อมมอเตอร์ (เครืองสูบนําหอยโข่ง) ขนาด 6 นิว พร้อม
อุปกรณ์  จํานวน  2  ชุด จํานวน  100,000.-บาท
- แท่นปัมนําพร้อมยอย
- ฟุดวาล์วเหล็กหล่อเกลียว ขนาด 6 นิว
- แป๊ปรีดเกลียวนอก  1  ข้าง ขนาด  6  นิว
- เหล็กรัดสายดูด  ขนาด  6  นิว
- ท่อดูดตัวหนอน  ขนาด  6  นิว x 4.5 เมตร
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในกองการประปาจึงจัด
ซือตามราคาตลาด และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  ปี  พ.ศ. 2558)   ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561)  หน้า  228 ข้อ 37

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 226,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉิน  หรือเหตุจําเป็นทีเกิดขึนแก่ฝ่ายกิจการประปา
รายจ่ายงบกลางอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินกองทุนประกันสังคม  ให้พนักงานจ้าง  โดยคิดในอัตราร้อย
ละ  5  %  ของค่าจ้างชัวคราวประจําปี  2559

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 12,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามกฎหมายกําหนดโดยคิดคํานวณจากประมาณการรายได้ในอัตราร้อยละ
2  ของรายได้ประจําปีงบประมาณทัวไป(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้
เงินอุดหนุน)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 30,000 บาท
งบกลาง รวม 62,000 บาท
งบกลาง  เป็นเงิน 62,000 บาท

โครงการก่อสร้างหลังคาโรงกรองนําประปาหนองเขียว
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหลังคาโรงกรองนําประปาหนองเขียว  สํานักงาน
ประปาเทศบาล  (หนองเขียว)  บ้านป่าสักหลวง หมู่ที 2 ต.จันจว้าใต้  อ.แม่
จัน จ.เชียงราย  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า
182  ข้อ 27

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

1. จัดซือเครืองมือทดสอบคุณภาพนํา
- สําหรับวัดค่าความขุ่นแบบภาคสนาม
 - แหล่งกําเนิดแสงแบบอินฟราเรด Infrared light  B199  ทีความยาว
คลืน 860 นาโนเมตร
- จอแสดงผลแบบเรืองแสงตัวเลขสีดํา Backlit LCD
 - ตัวเครืองทําจากพลาสติก ABS
 - ระบบการวัดแบบ scattered light at an angle of 90?
- วัดค่าความขุ่น  ในช่วง  0.01  ถึง  1,100  NTU B204
 - มีค่าความแม่นยํา  Accuracy  ดังนี  + 2.5 %  ของค่าทีวัดได้  หรือ  +
0.01 NTU  ในช่วง    0    ถึง    500  NTU  หรือ       + 5 %    ในช่วง
500  ถึง  1,100  NTU
 - ระบบการปิดเครืองอัตโนมัติเมือไม่ได้ใช้งาน Automatic Switch-off
- ใช้เวลาในการแสดงผลไม่เกิน  8  วินาที
- สามารถบันทึกค่าการวัดได้  16  ข้อมูล
- ใช้แบตเตอรีขนาด  9 V power pack Battery
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในกองการประปาจึงจัด
ซือตามราคาตลาด และไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  ปี  พ.ศ. 2558)  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561)  หน้า  226 ข้อ 37

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 34,000 บาท


