
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,477,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,477,500 บาท

ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า จํานวน 1,107,500 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา ตามจํานวนผู้ใช้นํ้าประปา ปัจจุบันมีผู้ใช้
นํ้าประมาณ 1,106  ราย

ค่าเช่ามาตรวัดนํ้า จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนผู้ใช้นํ้าประปา

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,185,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคํานวณจากจํานวนเงินฝากธนาคาร
และตามอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนที่คาดว่าจะได้รับ จากค่าธรรมเนียมการขอใช้
นํ้าประปา และสําหรับรายได้ที่ไม่มีงบประมาณตั้งรับไว้โดยเฉพาะ เมื่อมี
รายได้เกิดขึ้นจึงนํ้าเข้าเป็นรายได้ประเภทนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,477,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 46,000 บาท

งบกลาง รวม 46,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายกําหนด
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกําหนด 
งบบุคลากร  เป็นเงิน 957,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 957,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี เจ้าพนักงานประปาชํานาญงาน ตามกรอบและแผนอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตําแหน่ง
พนักงานผลิตนํ้าประปา ตามกรอบและแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3
 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งพนักงานผลิต
นํ้าประปาและพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งคนงาน ตามกรอบและแผนอัตรา
กําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 32,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมายกําหนด

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,474,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
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ค่าใช้สอย รวม 269,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 169,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
บุคลากร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมสอบเทียบเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความเป็นกรด, เครื่องวัดความขุ่นของ
นํ้า, เครื่องทดสอบการตกตะกอน และเครื่องวัดระดับ เพื่อให้เครื่องวัด
สามารถแสดงค่าวัดได้เที่ยงตรงตามมาตราฐานห้องปฏิบัติการทางวิทยา
ศาสตร์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการในการขุดลอกบ่อตกตะกอนกิจการ
ประปาตําบลภูผาม่าน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการช่วยเหลืองานจด
มาตรวัดนํ้า จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิของ
เทศบาล หรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับ
เงิน สมุดคุมทะเบียน กระดาษ ปากกา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคาร หรือซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน หรืออยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามภารกิจเพื่อแก้
ปัญหาและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการบํารุงรักษา
และซ่อมแซม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในกิจการ
ประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง หมึก เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูล
ซีดีรอม อุปกรณ์เสริม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้า ตะแกรงดันสวะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าโรงสูบนํ้า โรงกรองนํ้า
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