
 

3/การสํารวจขอมูลภารกิจสถานี้สูบน้ํา/มอน 

ที่  มท 0890.3/ ว2033                                      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                                                                        ถนนราชสมีา กทม. 10300 

           11 ตุลาคม  2548 

เรื่อง   การสํารวจขอมูลภารกิจสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาและคากระแสไฟฟา 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย   1. แบบรายงานขอมูลสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา (แบบรายงาน 1) 
  2. แบบรายงานภาระคากระแสไฟฟา (แบบรายงาน 2) 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะสํารวจขอมูลเกี่ยวกับภารกิจสถานีสูบนํ้า 
ดวยไฟฟาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน และภาระหนี้ 
คากระแสไฟฟาของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการจัดสรรงบประมาณคากระแสไฟฟา
และคาจางลูกจางชั่วคราวประจําสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาที่ไดรับการถายโอน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงขอใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

 1. แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดที่ไดรับถายโอนภารกิจสถานีสบูนํ้าดวยไฟฟา
จากกรมชลประทาน รายงานขอมูลตามแบบรายงานที่สงมาพรอมน้ี  

 2. แบบรายงานขอมูล (แบบรายงาน 1) ใหรวบรวมและสงกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2548  

 3. การรายงานขอมูลภาระคากระแสไฟฟาของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา (แบบรายงาน 2) ให
ดําเนินการ ดังน้ี  

  3.1 ใหรายงานขอมูลนับตั้งแตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอนจาก
กรมชลประทานวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระคากระแสไฟฟาทั้งหมด จํานวนเทาใด (ไมรวมในสวน
ที่เกษตรกรรบัผิดชอบ 60 สตางค / หนวย)  
  3.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจายไปแลวจํานวนเทาใด ใชงบประมาณจากสวนใด 
  3.3 ยังมีหน้ีคางชําระคาไฟฟา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ทั้งหมดจํานวนเทาใด  

    ซ่ึงในการรายงานขอมูลน้ัน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําเนาใบแจงหน้ี 
คากระแสไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคและสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาฎีกาเบิกจายเงินคากระแสไฟฟา
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจายไป (ถามี) ในแตละเดือนสงใหกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดวย  
 
 
 

/4. ใหสํานักงาน .... 
 

ดวนที่สุด 
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 4. ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงาน และกรอกขอมูลตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสงไปให ตามแบบรายงาน 2 และลงนาม
รับรองความถูกตองของขอมูลและสงกลับคืนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมแผน Diskette 
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2548 สําหรับเอกสารหลักฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานใหเก็บไวที่
จังหวัดเพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

 5. ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดกําชับทองถิ่นจังหวัดและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดตรวจสอบ
ขอมูลใหถูกตองและตรงตามขอเท็จจริง และรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นภายในกําหนด
เพ่ือจะไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา และจัดสรรงบประมาณ
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็วตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป   

ขอแสดงความนับถือ 

                                          
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       

 
 
 
 
                                          

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 2362 , 2363  
โทรสาร 0-2241-6956 
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แบบรายงานขอมูลสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
ชื่อ อปท. ............................................... 
อําเภอ ............ จังหวัด ......................... 

 

1. ขอมูลทั่วไปของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

   จํานวนสถานสีูบน้ําดวยไฟฟา ณ วันที่ไดรับถายโอน จํานวน ................................. สถานี ดังนี้ 
 

ขนาดเครื่องสูบน้ํา 

กี่แรงมา / เสนผาศูนยกลาง 

สภาพการใชงาน พื้นที่รับบริการ 

(ไร) 

จํานวนครัวเรือนไดรับประโยชน 

(ครัวเรือน) ลําดับ ชื่อสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ไดรับถายโอนเมื่อ 
เดิม เพิ่มใหม ใชได ใชไมได เดิม เพิ่มขึ้น เดิม เพิ่มขึ้น 

ที่ตั้งสถานีสูบ
น้ํา 

หมูที่.....ตําบล 

ในเขตเทศบาล 
/นอกเขต
เทศบาล 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

รวม             
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2. ขอมูลกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา / สหกรณผูใชน้ํา 
 

อัตราการเก็บคาน้ํา
จากเกษตรกร  
เฉลี่ย/ไร/ป ลําดับ ชื่อกลุม / สหกรณ ชื่อสถานีสูบน้ําที่ดูแล

รักษา 
จัดตั้งเมื่อ 

จด
ทะเบียน
หรือไม 

จํานวน
สมาชิก 
(ราย) 

ถาจดทะเบียน   
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ฤดูฝน ฤดูแลง 

รายรับ /ป รายจาย/ป 

กําไร/ป 

(บาท) 

ขาดทุน/
ป 

(บาท) 

ทําธุรกิจอื่นดวย
หรือไม             

(ถามีใหระบุ) 

  

 

  
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

รวม           

 

หมายเหตุ  อัตราการเรียกเก็บบาท 
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3. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ยกเวนคาจางลูกจาง) 

  

ภาระคาใชจายของ อปท. ภาระคาใชจายของกลุม / สหกรณ คาใชจายรวม 

คาไฟฟา คาไฟฟา คาไฟฟา 
ลําดับ ชื่อ 

สถานีสูบน้ํา 

หนวย บาท 

คา
บํารุงรกัษา
เครื่องฯ 

คา
บํารุงรกัษา
คลองฯ หนวย บาท 

คา
บํารุงรกัษา
เครื่องฯ 

คา
บํารุงรกัษา
คลองฯ 

กลุม / สหกรณ  
คงคางคาไฟฟา 

(บาท) 

 
หนวย บาท 

คา
บํารุงรกัษา
เครื่องฯ 

คา
บํารุงรกัษา
คลองฯ 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
  

 

 

 
      

รวม      
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4. อปท. มีแผนการที่จะขยายการใหบริการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาหรือไม  (กรณีจะใชงบประมาณของทองถิ่นเอง) 

    มี (ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติมตามตารางขางลาง)   ไมมี 

    ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม    กําหนดไวป ............................ 

            ไมไดกําหนด 

 

พื้นที่ทีไ่ดรับประโยชน ประมาณการคาใชจายในการขยายพื้นทีบ่รกิาร 
 ชื่อสถานสีูบน้ํา       

ที่จะขยายบรกิาร 
ปที่จะ

ดําเนินการ เดิม (ไร) 

 
จะเพิ่มขึ้น
อีก (ไร) 

การจัดหา 
เครื่องสูบน้ํา 

(บาท) 

การกอสราง 
คลองสงน้ํา  

(บาท) 

การกอสราง
สถานีสูบน้ํา 

(บาท) 

ประมาณการ      
คาไฟฟา / ป   

(บาท) 

จํานวนบุคลากร
และคาจาง / ป 

(บาท) 

รวม            
(บาท)           

หมายเหต ุ
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5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  

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

6. ขอเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

   อปท. บริหารจัดการเองทั้งหมด โดยมีเหตุผล .................................................................................................................................................................... 

  ใหกลุมเกษตรกร บริหารจัดการเองทั้งหมด โดยมีเหตุผล ................................................................................................................................................... 

  อปท. รวมกับกลุมเกษตรกร บริหารจัดการโดยมีแนวทาง ดังนี้ โดยมีเหตุผล ...................................................................................................................... 

  แนวทางอื่น ๆ โดยมีเหตุผล .............................................................................................................................................................................................. 

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

7. ขอเสนอดานอื่น ๆ 

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

รับรองขอมูลถูกตอง 

       ลงชื่อ                                                ผูรายงาน                 ลงชื่อ                                                ผูตรวจรายงาน                

    (                                               )             (                                               ) 

  ปลัด ……………………………………………...                       นายก …………………………………………..... 
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ลําดับ ชื่อ อปท. อําเภอ สถานีสูบน้ํา ทั้งหมด คงคางชําระสุทธิ
ที่ไดรับ ตั้งแตรับถายโอน จากงบประมาณ จากเงินของ ถึง 30 ก.ย. 48 หมายเหตุ

การถายโอน ประจํา (คน) ชั่วคราว (คน) คาจาง / ป ถึง 30 ก.ย. 48 ที่ไดรับจัดสรร รายได อปท.  ( บาท )
จํานวน คาตอบแทน (บาท) ( บาท ) เมื่อป พ.ศ. 2547

1 อบต.ชางเคิ่ง แมแจม  1) บานเจียง 1 4,640 335,000 120,000 50,000 165,000
 2) บานพราวนุน  -  - 140,000 60,000 30,000 50,000

2 อบต.แมนาวาง แมอาย  บานคายใน  -  - 120,000 30,000  - 90,000

รวม 2 อบต. 2 อําเภอ 3  สถานี 1 4,640 595,000 210,000 80,000 305,000

และอัตราจาง / เดือน

 =   สรุปงบหนา   =
แบบรายงานภาระคาไฟฟาของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

ภารกิจถายโอนของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัด   เชียงใหม

จํานวนลูกจางของ อปท. จางเอง

ตัวอยางสําหรับจังหวัด

รับรองขอมูลถูกตอง

(                                                                )

ทองถิ่นจังหวัด .........................................................................

ชําระแลว
คากระแสไฟฟา (ไมรวมกลุมเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค / หนวย)

จํานวนลูกจางชั่วคราว
ที่ถายโอนจากกรมชลประทาน 
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ลําดับ ชื่อ อปท. อําเภอ สถานีสูบน้ํา ทั้งหมด คงคางชําระสุทธิ
ที่ไดรับ ตั้งแตรับถายโอน จากงบประมาณ จากเงินของ ถึง 30 ก.ย. 48 หมายเหตุ

การถายโอน ประจํา (คน) ชั่วคราว (คน) คาจาง / ป ถึง 30 ก.ย. 48 ที่ไดรับจัดสรร รายได อปท.  ( บาท )
จํานวน คาตอบแทน (บาท) (บาท) เมื่อป พ.ศ. 2547  (บาท)

(บาท)

ที่ถายโอนจากกรมชลประทาน 

ปลัด .........................................................................

และอัตราจาง / เดือน

รับรองขอมูลถูกตอง

(                                                                )

จังหวัด  ......................................................

คากระแสไฟฟา (ไมรวมกลุมเกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค / หนวย)จํานวนลูกจางของ อปท. จางเองจํานวนลูกจางชั่วคราว ชําระแลว

ตัวอยางสําหรับ อปท. รายงานจังหวัด

แบบรายงานภาระคาไฟฟาของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
ภารกิจถายโอนของกรมชลประทานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น




