
 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เทศบาลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน    กจิการประปา 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ิน       ตั้งไว้  1,419,200 บาท 
1.  รายจ่ายประจ า        ตั้งไว้  996,800    บาท 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า     ตั้งไว้          -      บาท          
 1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว (พนักงานจ้าง)      ตั้งไว้   108,000    บาท 
  (1)ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         
  ค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่พนกังานจา้ง         เป็นเงิน     64,080    บาท  
         (2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ 

เงินช่วยเหลือการครองชีพส าหรับพนกังานจา้ง          เป็นเงิน     43,920     บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   (00241) 

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ        ตั้งไว้  638,800   บาท 
1.3.1ค่าตอบแทน           ตั้งไว้          -    บาท  
1.3.2ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  230,000   บาท 

 (1)  ประเภท รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ          ตั้งไว้  150,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็น      
- ค่าจา้งเหมาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ เช่น ค่าจา้งเหมาแบกสัมภาระ ค่าซกัฟอก ค่าวา่จา้งรถบรรทุก 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ 
เทศบาล     
- ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาในการบ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล   เช่น จา้งเหมา  ซ่อมวสัดุ 
อุปกรณ์ในการผลิตน ้าประปา และอ่ืน ๆ        
- ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการเก่ียวกบัระบบประปาและจดมาตรวดัน ้า 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

 (2)  ประเภท รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     ตั้งไว้     80,000      บาท  
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของการประปา เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และซ่อมถงักรองน ้า และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการประปา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

 
 

 



 

 

1.3.3ค่าวสัดุ         ตั้งไว้   408,800   บาท         
(1)  ประเภท  วสัดุก่อสร้าง       ตั้งไว้    130,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นการบริหารงานกิจการประปา เช่น ท่อน ้า  ขอ้งอ       
ขอ้ต่อและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

(2)  ประเภท  วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่    ตั้งไว้ 100,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือน ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัเคร่ือง  ส าหรับรถจกัรยานยนตส่์วนกลาง
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นในการบริหารงานกิจการประปา      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

(3)  ประเภท  วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้  160,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น สารส้ม คลอรีน ทรายกรองน ้า    หิน
กรวดกรองน ้า และวสัดุเก่ียวกบัการประปา วสัดุตรวจสอบคุณภาพของน ้า    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

  (4)  ประเภท  วสัดุส านักงาน     ตั้งไว้  18,800    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพต่์างๆ ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค          ตั้งไว้ 250,000  บาท         
1.4.1 ประเภท  ค่าไฟฟ้ากจิการประปา    ตั้งไว้ 250,000  บาท 

      เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปาของเทศบาลต าบล และอาคารสถานท่ีท่ีอยูใ่นความ 
ดูแลของกิจการประปาเทศบาลต าบล ฯลฯ      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย/์งานกิจการประปา  (00332) 

             1.5  หมวดเงินอุดหนุน        ตั้งไว้         -  บาท  
1.6  หมวดรายจ่ายอื่นๆ       ตั้งไว้         -  บาท 
 

2.  รายจ่ายเพือ่การลงทุน        ตั้งไว้ 422,400   บาท 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง       ตั้งไว้ 422,400   บาท   
 2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์       ตั้งไว้ 422,400   บาท   

2.1.1  ประเภท  ครุภัณฑ์ประปา     ตั้งไว้ 82,000    บาท  
1)  เคร่ืองสูบน า้ดีเซล พร้อมป๊ัมแรงดันหอยโข่ง   ตั้งไว้ 82,000    บาท     

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองยนตสู์บน ้า พร้อมป๊ัมแรงดนัหอยโข่ง เพื่อไวส้ าหรับใชใ้นการสูบ 
น ้าดิบมาผลิตน ้าประปาของหมู่บา้น บา้นหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  - เคร่ืองยนตดี์เซล ขนาด 16 แรงมา้ จ  านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 70,000.- บาท 
  - ป๊ัมแรงดนัหอยโข่ง แรงดนัขนาด 3 น้ิว x 3 น้ิว 3 ใบพดั จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 12,000.- บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 



 

 

2.1.2  ประเภท  ครุภัณฑ์อืน่ๆ     ตั้งไว้ 340,400    บาท  
   1)  เคร่ืองสูบน า้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น า้ (Submersible Pump)  

มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์     ตั้งไว้ 39,000     บาท      
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใตน้ ้า (Submersible Pump) มอเตอร์           
ขนาด 1.5 แรงมา้ 220 โวลต ์จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 19,500.-บาท ส าหรับใชใ้นกิจการประปา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 

   2)  เคร่ืองสูบน า้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น า้ (Submersible Pump)  
มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า  220 โวลต์     ตั้งไว้ 57,800    บาท      
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใตน้ ้า (Submersible Pump) มอเตอร์           
ขนาด 2 แรงมา้ 220 โวลต ์จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 28,900.-บาท ส าหรับใชใ้นกิจการประปา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 

   3)  เคร่ืองสูบน า้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น า้ (Submersible Pump)  
มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า   220 โวลต์    ตั้งไว้ 84,000   บาท      
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใตน้ ้า (Submersible Pump) มอเตอร์            
ขนาด 3 แรงมา้ 220 โวลต ์จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 42,000.-บาท ส าหรับใชใ้นกิจการประปา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 

4)  เคร่ืองสูบน า้แบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์      ตั้งไว้      29,100    บาท      
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ 220 โวลต ์จ านวน        
 3  เคร่ืองๆ ละ 9,700.-บาท ส าหรับใชใ้นกิจการประปา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 

5)  เคร่ืองสูบน า้แบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์      ตั้งไว้      58,500    บาท      
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ขนาด 3 แรงมา้ 220 โวลต ์จ านวน       

 3 เคร่ืองๆ ละ 19,500.-บาท ส าหรับใชใ้นกิจการประปา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 

6)  ป๊ัมน า้ยาเคมี         ตั้งไว้ 72,000    บาท      
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจดัซ้ือป๊ัมน ้ายาเคมี จ  านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 12,000.-บาท ส าหรับใชใ้นกิจการประปา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์/งานกจิการประปา  (00332) 

              
        
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

เทศบาลต าบลไชยมงคล   อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายงบกลาง 

........................................................................................... 
      

รายจ่ายงบกลาง         ตั้งไว้         80,800  บาท 
1)  ประเภท  เงินส ารองจ่าย     ตั้งไว้     50,000  บาท 
     เพื่อจ่ายในกรณีไม่ไดค้าดการไวล่้วงหนา้   ตั้งไว ้     50,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง  (00411) 

2)  ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพนั    ตั้งไว้     30,800  บาท 
     2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้     20,000  บาท 
     2.2 เพื่อสมทบกองทุนประกนัสังคมพนกังานจา้ง  ตั้งไว ้     10,800 บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน  แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง  (00411) 

    
 


