
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,187,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 47,000 บาท
งบกลาง รวม 47,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 27,000 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฏหมายกําหนด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกําหนด

งบบุคลากร  เป็นเงิน 577,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 577,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 217,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตําแหน่ง
พนักงานผลิตนําประปา ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงาน
เทศบาล 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งพนักงานผลิต
นําประปาและพนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งคนงาน ตามกรอบและแผนอัตรา
กําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราว และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,563,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลภูผาม่าน

อําเภอ ภูผาม่าน   จังหวัดขอนแก่น
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ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 238,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพือเพิมพูนประสิทธิภาพของ
บุคลากร
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมสอบเทียบเครืองมือวัดทางวิทยา
ศาสตร์ ได้แก่ เครืองวัดอุณหภูมิ, เครืองวัดความเป็นกรด, เครืองวัดความ
ขุ่นของนํา, เครืองทดสอบการตกตะกอน และเครืองวัดระดับ เพือให้เครือง
มือวัดสามารถแสดงค่าวัดได้เทียงตรงตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการในการขุดลอกบ่อตตะกอนกิจการ
ประปาตําบลภูผาม่าน
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการช่วยเหลืองานจด
มาตรวัดนําและงานอืน ๆ ทีขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานหรือไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจ จํานวน 1 คน
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการช่วยเหลืองาน
ธุรการ, รวบรวมสถิติข้อมูล, จัดทําทะเบียนผู้ใช้นํา, การคิดราคา
นํา, คํานวณราคานําและจัดทําใบแจ้งหนี, ควบคุมงานทะเบียนพัสดุ, ตรวจ
วัดคุณภาพนําเบืองต้น, ออกใบเสร็จรับเงิน และงานอืน ๆ ทีขาดแคลนผู้
ปฏิบัติงานหรือไม่เพียงพอต่อภารกิจ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรือทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นเครืองเขียน แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับ
เงิน สมุดคุมทะเบียน กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพือใช้ในการซ่อมแซมอาคาร หรือซ่อม
แซมสิงก่อสร้างทีเป็นทรัพย์สิน หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ เพือ
แก้ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าทีหรือทีได้รับ
มอบหมาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน อะไหล่รถยนต์ รถจักยานยนต์ และอืน ๆ ทีจําเปป็นต่อการบํารุงรักษา
และซ่อมแซม 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทีใช้ในงานกิจการ
ประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนือง หมึก เมาส์ เครืองอ่านข้อมูลซีดี
รอม อุปกรณ์เสริม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา ตะแกรงดันสวะ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าโรงสูบนํา โรงกรองนํา
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