
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  14,960,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 605,800 บาท

งบกลาง รวม 605,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 62,000 บาท

      เพื่อจายใหแกสํานักงานประกันสังคม  ตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา นม 0030/ว 31 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานจางจะตองนําสงเงิน
สมทบในอัตรา รอยละ 5 ของคาจางเงินเดือน

รายจายตามขอผูกพัน รวม 542,800 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 325,800 บาท

      เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 จากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี โดยไมรวมรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ  เพื่อสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ตั้งจายจากประมาณ
การรายรับ 10,860,000.- บาท x รอยละ 3 เปนเงิน  325,800
  บาท

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 91,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ จํานวน 3
 ราย  จายเดือนละ 7,511 บาท ระยะเวลา 12  เดือน  เปน
เงิน 90,132.- บาท จึงตั้งไว  91,000.- บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการการประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบัวใหญ

อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 126,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา   จํานวน 1
 ราย (นายคําตา  หลุมใส)  เดือนละ 10,460.- บาท  ระยะ
เวลา 12 เดือน  เปนเงิน  126,000.- บาท

เงินชวยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,429,800 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,429,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,731,700 บาท

      เพื่อจายเปนคาเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  7  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของผู
อํานวยการกองการประปา เดือนละ 5,600 บาท เปนเวลา 12
 เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

      เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ประเภทอํานวย
การทองถิ่น ระดับกลางและระดับตน ของผูอํานวยการกองการ
ประปา จํานวน 1 ตําแหนง  หัวหนาฝายผลิต จํานวน 1
 ตําแหนง และ หัวหนาฝายการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 306,300 บาท

      เพื่อจายเปนคาจางแกลูกจางประจําพรอมเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําปี กองการประปา จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,089,400 บาท

      เพื่อจายเปนคาจางแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานทั่วไป กองการประปา  จํานวน  9 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานทั่วไป กองการประปา 
 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 9,924,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 184,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกหนวยงาน จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังนี้
      - คาจางเหมาบริการของกองการประปา เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางรถ
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจางแรงงานราษฎร กรณีดําเนิน
เอง  ฯลฯ จํานวน  112,000  บาท
      - โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานซอมบํารุง
ระบบประปา ตําแหนง พนักงานซอมบํารุง จํานวน 3 อัตรา ๆ
 ละ 8,000.- บาท ระยะเวลา 12 เดือน  จํานวน  288,000  บาท
      - โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานซอมบํารุง
ระบบประปา ตําแหนง  พนักงานขับรถขุด จํานวน  1 อัตรา ๆ
 ละ 10,000.- บาท ระยะเวลา 12  เดือน จํานวน  120,000
  บาท
      - โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานผลิตน้ํา
ประปา  ตําแหนง  พนักงานสูบน้ํา จํานวน 3  อัตรา ๆ
 ละ  8,000.- บาท ระยะเวลา  12  เดือน จํานวน  288,000 บาท
      - โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดานจัดเก็บ
รายได  จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ 8,000.- บาท ระยะเวลา  12
  เดือน จํานวน  192,000  บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของกองการ
ประปาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 4,785,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด น้ํายาลบคํา
ผิด  ลวดเย็บกระดาษ  ธงชาติ  แบบพิมพ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน โคมไฟ  ฟิวส  เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสานไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สวิตชไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  มีด  ไม
กวาด  เขง  กระติกน้ํารอน  สายยางฉีดน้ํา  ตูเก็บอุปกรณดับ
เพลิง  ถังน้ํา  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ  คอน  คีม ปูน
ซีเมนต  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตาง ๆ
  จอบ  เสียม  ขวาน  เทปวัดระยะ  สวานมือ  ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก  ตะปู  เหล็กเสน  ปูนขาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน ยางรถ
ยนต  น้ํามันเบรก น้ํากลั่น เบรก ครัช หมอน้ํา  หัว
เทียน  แบตเตอรี่  ไฟหนา  ไฟเบรก  กระจกมองขางรถ
ยนต  ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 3,880,400 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน  คลอรีน  สารสม  หนากากอนามัย ฯลฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได  และเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล  หนวยประมวลผล  ฮารดดิสกไดรฟ  ซีดีรอมไดรฟ  แป้น
พิมพ  เมนบอรด  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน ทอสายสงน้ํา  สาย
ดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ  เชน บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น  เชน  มิเตอรน้ํา ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 3,420,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าโรงผลิตน้ําประปา  ตั้งจายจากเงินราย
ไดและเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน หมายเลข 0-
4446-1112 และหมายเลข 0-4446-2320 , คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ
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