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รายระเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเรื่องกิจการประปาตําบล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหนองปลาปาก
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น (500000)

1,758,000

บาท

แยกเป3น

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว6รวม 360,000 บาท แยกเป3น
1. เงินเดือน(ฝ:ายประจํา) (522000) ตั้งไว6รวม 360,000 บาท แยกเป3น
1.1 ประเภทคาจ6างพนักงานจ6าง (220600) ตั้งไว6 324,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป
พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําป ๆ ละ 1 ครั้ง และเงินคาตอบแทนพิเศษ (ตามอัตราคนของโครงสรางแผนอัตรากําลัง 3
ป เทศบาลตําบลหนองปลาปาก)ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา(00332))

1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ6าง (200700) ตั้งไว6 36,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว
ตามอัตราคนของโครงสรางแผนอัตรากําลัง 3 ป เทศบาลตําบลหนองปลาปาก) ผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ:ที่กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา
(00332))
งบดําเนินงาน

(530000)ตั้งไว6รวม

1,215,000

บาท

แยกเป3น

1. คาตอบแทน (531000) ตั้งไว6รวม 10,000 บาท แยกเป3น
1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป3นประโยชน>แกองค>กรปกครองสวนท6องถิ่น
(310100) ตั้งไว6 5,000 บาท เพื่อจายเปนประโยชน:ตอบแทนอื่นสําหรับสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานพาณิชย>
งานกิจการประปา(00332))
1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300) ตั้งไว6 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางนอก
เวลา คาอาหารทําการนอกเวลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ที่มาปฏิบัตินอกเวลา
ราชการ และปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผูบริหารเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย> งานกิจการประปา (00332))
2. คาใช6สอย (532000) ตั้งไว6รวม
35,000
บาท
2.1 ประเภทรายจายเพื่อได6มาซึ่งการบริการ (320100) ตั้งไว6รวม 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย:สิน(นอกจากคาเชาบาน) คาโฆษณาและ
เผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาจัดทําปFายโฆษณาประชาสัมพันธ:และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน:
โรงมหรหรือสิ่งพิมพ:ตาง ๆ)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
-77ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ (คาจ6างเหมาบริการให6ผู6รับจ6างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป3นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ>หรือสิ่งกอสร6างอยางหนึ่งอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู6รับจ6าง เชน
คาจ6างเหมาสูบน้ํา คาจ6างแบกหามสัมภาระ คาจ6างเหมาทําความสะอาด คาออกของคาบริการกําจัดปลวก คาจ6างผู6
แสดงแบบและคาซอมแซมทรัพย>สิน เป3นต6น คาติดตั้งไฟฟFา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท:และรายจายตาง ๆ ที่
เขาลักษณะรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการที่มีความจําเปนตองจาย ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย> งานกิจการประปา (00332))
2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข6าลักษณะหมวดรายจายอื่น ๆ (320300) ตั้ง
ไว6 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายที่จําเปน ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ ฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา (00332))

2.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) ตั้งไว6 10,000 บาท เพื่อจายเปน (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา(00332))
3. คาวัสดุ (533000) ตั้งไว6รวม 370,000 บาท
3.1 ประเภทวัสดุกอสร6าง (330600) ตั้งไว6รวม 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประปาตาง ๆ เชน
มิเตอร:น้ํา ทอน้ําและอุปกรณ:ประปา ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปาในเขตตําบลหนองปลาปาก ฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา(00332))
3.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร>หรือการแพทย> (330900) ตั้งไว6 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
น้ํายาคลอรีน สารสม และทรายกรอง ที่ใชในกิจการประปาตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย> งานกิจการประปา (00332))
3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) ตั้งไว6 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน
และน้ํามันเครื่องฯลฯที่ใชในกิจการงานประปา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการ
ประปา (00332))
4. คาสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว6รวม
800,000
บาท
4.1 ประเภทคาไฟฟK า (340100) ตั้งไว6 800,000 บาท เพื่ อจายเปนคากระแสไฟฟF าในกิ จการประปา
ตําบล ตั้ งจายจากรายได จํานวน 721,820 บาท ตั้ งจายจากเงินอุดหนุ นทั่ วไป 78,180 บาท (ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย> งานกิจการประปา(00332))

งบลงทุน

ตั้งไว6รวม

183,000

บาท

1. คาครุภัณฑ> (541000) ตั้งไว6 183,000 บาท แยกเป3น
1.1 ประเภทครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนสง (410300) ตั้งไว6 38,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ:
ยานพาหนะและขนสง ดังนี้
-78(1) รถจักรยานยนต: ตั้งไว 38,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต: จํานวน 1 คัน
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร:ธรรมดา สําหรับใชในกิจการประปาเทศบาลตําบลหนองปลาปาก มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
- กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
เปนรถจักรยานยนต:ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว
- ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ:และคาจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต: ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรม
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ: ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
พาณิชย> งานกิจการประปา (00332))

1.2 ประเภทครุภั ณ ฑ> อื่ น ๆ (411700) ตั้ งไว6 130,000 บาท รายการเพื่ อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องปLM ม น้ํ า
บาดาลซับเมอร:ส ตามรายการดังนี้
(1) เครื่องปLMมน้ําบาดาลซับเมอร:สขนาดไมต่ํากวา 2 แรงมา ตั้งไว 52,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องปLMมน้ําบาดาลซับเมอร:สขนาดไมต่ํากวา 2 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,000 บาท ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะ เพื่อใชในกิจการประปาในเขตตําบลหนองปลาปาก ที่มีคุณลักษณะดังนี้
- พิกัดกําลังมอเตอร: 2 HP
- จํานวน 8 ใบพัด
- แรงดันไฟฟFาของแหลงจายไฟ 0-220 W
- คาพิกัดกระแสไฟ 10.0 A
- ระยะใชงานลึกสุด 45 ม.
- อัตราไหลของน้ํา 0-200/min
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา (00332))
- เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ: เนื่องจากทางหนวยงานมีความจําเปน ตองใชเครื่องปLMม
น้ําบาดาลซับเมอร:สที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใชงานของหนวยงาน จึงตั้งจายจากราคา ซื้อ – ขาย ในทองถิ่นตามที่
เสนอมานี้
(2) เครื่องปLMมน้ําบาดาลซับเมอร:สขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ตั้งไว 78,000 บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อ เครื่องปLMมน้ําบาดาลซับเมอร:สขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใชในกิจการประปาในเขตตําบลหนองปลาปาก ที่มีคุณลักษณะดังนี้
- พิกัดกําลังมอเตอร: 1.5 HP
- จํานวน 8 ใบพัด
-แรงดันไฟฟFาของแหลงจายไฟ 0-220 W
- คาพิกัดกระแสไฟ 10.0 A
- ระยะใชงานลึกสุด 45 ม.
- อัตราไหลของน้ํา 0-200/min
-79(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานพาณิชย> งานกิจการประปา (00332))
- เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ: เนื่องจากทางหนวยงานมีความจําเปน ตองใชเครื่องปLMม
น้ําบาดาลซับเมอร:สที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใชงานของหนวยงาน จึงตั้งจายจากราคา ซื้อ – ขาย ในทองถิ่นตามที่
เสนอมานี้
1.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภั ณฑ> (411800) ตั้งไว6 15,000 บาท เพื่ อจายเปน(รายจาย
เพื่ อใหสามารถใชงานไดตามปกติมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ตั้ งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานพาณิ ชย> งาน
กิจการประปา (00332))

