
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  6,216,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,280,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,280,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 577,400 บาท
-สําหรับจ่ายเงินเดือน รวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองการประปา
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 17,500 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ประปา อัตราเดือนละ 3,500 บาท     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,457,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างสังกัดกองการประปา
    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 228,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวหรือเงินเพิมอืนๆสําหรับพนักงานจ้าง
สังกัดกองการประปา
    

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,522,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายกําหนดไว้   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 101,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบุสูง

อําเภอ วังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตามทีทางราชการ
กําหนดของพนักงานฯ ค่าลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบในการอบรมหรือประชุมสัมมนา      
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
     
   

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นและค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ตัดต่อท่อล้างตะกอน ถัง
กรอง ถังเก็บนําใส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559      
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
    
    

ค่าวัสดุ รวม 1,705,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ,หมึก,แฟ้ม,กระดาษไข,สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักสายไฟฟ้าสนาม ฯลฯ
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกนํา, ไม้กวาด, แก้ว
นํา, ถ้วยชาม, หม้อ,กระทะ, นํายาทําความสะอาด, นําดืมทีซือจาก
เอกชน, ฯลฯ สําหรับใช้ในกองการประปา   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 900,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ขยายเขตประปา เช่น ท่อพีวีซี,มาตรวัดนํา,ข้อ
ต่อพีวีซี,รัดแยกท่อเมน,ตะกัวล๊อคมาตร,ลวดทองแดง,ค้อนตีตะปู,คีมล๊อคพี
วีซี กระบอกอัดจารบี ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก,ยางใน,หัวเทียน ฯลฯ
   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน,นํามัน
หล่อลืน ฯลฯ   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 670,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทีเกียวกับการผลิต นําประปา เช่น สาร
ส้ม คลอรีน ฯลฯ   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือกันฝน สะท้อนแสง,รองเท้าบู๊ท
,หมวกนิรภัย,ผ้าปิดจมูก ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฮาร์ทดิสก์ไดท์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,501,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีผลิตนําประปา    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจัดซือดวงแสตมป์ไปรษณียากร ฯลฯ    

งบลงทุน  เป็นเงิน 273,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 273,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 47,000 บาท
จัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน  จํานวน 5,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน ทีนังปรับระดับสูง-ตําได้
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.58 เมตร จํานวน 2
 ตัว จัดซือตามราคาท้องถิน 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
  -แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 26

จัดซือครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ  จํานวน 42,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง ราคารวมค่าติดตัง 
  -จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ
 -แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 26
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ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 179,000 บาท
จัดซือครุภัณฑ์มอเตอร์สูบนําบาดาล  จํานวน 70,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์มอเตอร์สูบนําบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล
) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อจ่ายไม่น้อยกว่า 2 นิว จํานวน 2
 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน  

จัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 2 แรงม้า  จํานวน 15,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 แรงม้า ขนาดท่อจ่ายไม่น้อยกว่า 2 นิว ขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 2
 นิว จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน

จัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 3 แรงม้า  จํานวน 27,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 แรงม้า ขนาดท่อจ่ายไม่น้อยกว่า 1.25 นิว ขนาดท่อดูดไม่น้อย
กว่า 2 นิว จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน

จัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า  จํานวน 58,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 แรงม้า ขนาดท่อจ่ายไม่น้อยกว่า 1.5 นิว ขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 2
 นิว จํานวน 2 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน

จัดซือครุภัณฑ์เครืองปัมแช่ จํานวน 9,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองปัมแช่ ขนาดท่อจ่ายไม่น้อยกว่า 2
 นิว กําลังไฟ 1,500 วัตต์ จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 27
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท
จัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  จํานวน 17,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 25     

ครุภัณฑ์อืน จํานวน 30,000 บาท
จัดซือครุภัณฑ์เครืองวัดความเป็นกรด-ด่าง  จํานวน 21,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครืองวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) ช่วง
การวัด pH 0.00-14.00 pH ตัวเครืองกันนํา ค่าความถูกต้อง  0.02 pH (
หลังคาลิเบรท) จํานวน 6 เครือง จัดซือตามราคาท้องถิน

จัดซือครุภัณฑ์ชุดตรวจคลอรีน  จํานวน  9,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ชุดตรวจคลอรีน เป็นแบบดิจิตอล (ภาค
สนาม) พร้อมนํายา จํานวน 1 ชุด จัดซือตามราคาท้องถิน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 146 ลําดับที 27

งบกลาง  เป็นเงิน 140,940 บาท
งบกลาง รวม 140,940 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ได้ตังงบ
ประมาณเพือการนันไว้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  โดยตังไว้ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าจ้างทีเทศบาลจ่ายให้กับลูกจ้าง เพือสมทบกองทุนประกันสังคม
ตาม พรบ.ประกันสังคมฯ    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 26,640 บาท
-เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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