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    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) จํานวน 21,993 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ
ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทํา
การอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 91,993 บาท

    -  เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีปฏฺบัติงานนอกเวลาราชการ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 837,993 บาท

   -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง จ่ายจากเงินราย
ได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี จ่าย
จากเงิน
รายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,440 บาท

    - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองประปา  จ่ายจากเงิน
รายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 820,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,259,640 บาท

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,259,640 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,200,312 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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     -   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น  มิเตอร์นํา  ฯลฯ   จ่ายจากเงิน
รายได้  25,000.-  บาท   จ่ายจากเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา  5,000.-  บาท

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสงฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้รับจากการล้าง อัด ขยาย เม
มโมรีการ์ดขาตังกล้อง ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

     -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาต่างๆ สารส้ม คลอรีนฯลฯ จ่ายจากเงินราย
ได้ 30,000 บาท จ่ายจากเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 70,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามัน  เครือง ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

     -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนํา  และอุปกรณ์
ประปา  ฯลฯจ่ายจากเงินรายได้  25,000.-  บาท  จ่ายจากเงินช่วยเหลืองบ
ประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  25,000.-  บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบพิมพ์
ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จ่ายจากเงินราย
ได้  20,000.-  บาท  จ่ายจากเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา  30,000.-  บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
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   - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 5
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุด ที
มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 แลพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.
ศ. 2533
จ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,672 บาท

   -  เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถินตาม
กฎหมาย ฯ พันธบัตร ในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจําปีตามงบ
ประมาณ
ทัวไป (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน )  ซึงในปี
งบประมาณ 2559 ได้ประมาณการรายได้ไว้ จํานวน  1,700,312.- บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 34,007 บาท

งบกลาง รวม 52,679 บาท

งบกลาง  เป็นเงิน 52,679 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอืน ๆ ของ
เทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

งบลงทุน  เป็นเงิน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนานัติ ค่าซือดวงตา
ไปรษณียากร  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปา  จ่ายจากเงินราย
ได้  160,000.-  บาท  จ่ายจากเงินช่วยเลือเฉพาะการประปา  340,000.
-  บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 501,000 บาท


