
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,827,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,145,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,145,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 641,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าเงินเดือน
พนักงาน (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการประปา  และหัว
หน้าฝ่ายผลิตและบริหารงานทัวไป  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้าง
ประจํากองการประปา (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปของกองการประปา  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองการประปา (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,489,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการ
ประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลจันจว้า

อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย
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ค่าใช้สอย รวม 622,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 40,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน  10,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร   เป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าทีพัก ให้กับ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  เจ้าหน้าที
กองการประปา
 2. ค่าลงทะเบียน     จํานวน  10,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัม
นาต่างๆ ของพนักงานเจ้าหน้าทีกองการประปา
3.โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตําบลจันจว้า     จํานวน  20,000.-บาท
คําชีแจงงบประมาณ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า เช่น ค่าอาหาร  ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการค่าเอกสารในการจัด
ฝึกอบรม

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 562,800 บาท
1. ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ   จํานวน 2,000.-บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือของกองการประปา 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน 2,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการประปา  
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  จํานวน 20,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรง
งาน,ค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการโรงงานประปาและค่าธรรมเนียมรายปี
วางท่อประปาในเขตทางหลวง และค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําประปา  
4. ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 538,800.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานคนหรือเครืองจักรกลเกียวกับการซ่อม
แซมปรับปรุงบํารุงรักษาระบบประปา  ท่อส่งนําประปา ฯลฯ , ค่าระวาง
บันทึก
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเพือจัดเก็บเงินค่านําประปาของกิจการ
ประปา
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทัวไปเพือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองการประปา 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรอง
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม 2548)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น  คอมพิวเตอร์  เครืองปรินใบเสร็จรับเงินค่านํา ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการประปาเช่น   ค่าเครือง
เขียน  แบบพิมพ์  กระดาษพิมพ์ใบเสร็จค่านําประปา กระดาษ
โรเนียว กระดาษพิมพ์เอกสาร  นําดืม ฯลฯ (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุหรืออุปกรณ์เกียวเนืองกับงานไฟฟ้า ของกิจการประปา
เช่น ค่าหลอดไฟ  สายไฟ และอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุงานบ้านงานครัวทีเกียวข้องกับการปฏิบัติ
งาน  เช่น  แปรงทําความสะอาด  ไม้กวาด ฯลฯ  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประเภท  หิน ทราย ปูนซีเมนต์  ไม้ เหล็กเส้นท่อ
ประปาและอุปกรณ์อืนๆ  เพือใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุง  อันเพือสาธารณ
ประโยชน์ของกิจการประปา  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เช่น อะไหล่ต่างๆ  ยางรถจักรยายนต์ฯลฯ
 ทีใช้ไนกิจการของกองการประปา (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน รถจักรยานยนต์  เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ ทีใช้ในกิจการประปา  (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่า วัสดุสารเคมีทีใช้ในกิจการประปา เช่น คลอรีน ปูน
ขาว สารส้ม  ฯลฯ และวัสดุเคมีทีใช้ในกระบวนการผลิตนําประปา  (ตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 7,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าชุดเครืองแต่งกายในการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานเจ้า
หน้าทีกองการประปา  เช่น  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก ฯลฯ (ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248ลงวัน
ที 27 มิถุนายน  2559)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  ผ้าหมึก หมึก
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  เมาส์  แป้นพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248ลงวันที 27 มิถุนายน  2559)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 537,160 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 535,660 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า  (ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20 มิถุนายน 2559)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจันจว้า 

งบลงทุน  เป็นเงิน 127,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 27,500 บาท
จัดซือโต๊ะทํางานพนักงานพร้อมเก้าอี  จํานวน  5  ชุด ๆ ละ 5,500 บาท
 เพือจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีพนักงานประจําโรงผลิตนําประปาหนอง
เขียว  รายละเอียดดังนี
  - โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 1075(W)?668 (D)?750(H)mm.
"โครงสร้างทําจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ตู้ลืนชักข้าง 3 ลินชัก ลินชักกลาง
 1 ลินชัก พร้อมกุญแจ ปลายขามีจุกยางปรับระดับได้"
 - เก้าอีสํานักงาน ขา 5 แฉกมีล้อเลือน  มีทีท้าวแขน หุ้มด้วยหนังเทียม
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)   หน้า 247
(เนืองจากมีความจําเป็นในการปฏิบัติงานราชการในกองการประปาจึงจัด
ซือ
ตามราคาตลาด และไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 100,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องนํา  ห้องส้วม  ประปาหนองเขียว 
คําชีแจงงบประมาณ  เพือก่อสร้างห้องนํา ห้องส้วม  ไว้ใช้ทีโรงผลิตนํา
ประปา
หนองเขียวขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 3  เมตร สูง 3.60 เมตร (รายละเอียด
ปรากฏตามประมาณการและแบบแปลน) 
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ลําดับที 68
  หน้า 228 

งบกลาง  เป็นเงิน 65,000 บาท
งบกลาง รวม 65,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉิน  หรือเหตุจําเป็นทีเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและจําเป็นทีไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้าในงานด้านกิจการประปา  (ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างกองการประปา  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามกฎหมายกําหนดโดยคิดคํานวณจากประมาณการรายได้ในอัตรา
ร้อยละ  2  ของรายได้ประจําปีงบประมาณทัวไป  (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร  เงินกู้  เงินอุดหนุน)
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