
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

สวนที่ 3 



 

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา  

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

หมวด/ประเภท รายรับจริง 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

1. หมวดรายได    

    - คาจําหนายนํ้าจากมาตร 2,226,143.12 2,167,427.32 2,257,804.97 

    - คาเชามาตรวัดนํ้า 125,370.- 137,365.- 144,175.- 

    - คาจําหนายนํ้าจากทอธาร - - - 

    - คาจําหนายมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ 56,100.- 73,800.- 84,100.- 

    - ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาตรวจสอบ 5,600.- 2,060.- 7,100.- 

    - ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาติดต้ัง 1,740.- 5,400.- 2,180.- 

    - ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาเบ็ดเตล็ด 6,000.- 16,125.- 8,020.- 

    - ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาปรบัอื่นๆ 80,825.- - - 

    - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 10,771.40 25,381.82 28,590.15 

หมวดรายไดอ่ืน    

    - เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลือ 

     งบประมาณเฉพาะการ (ประปา) 

2,738,190.- 2,165,330.- 1,668,270.- 

รวม 5,250,739.- 4,592,889.14 4,200,240.12 

 

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา  

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งบกลาง 121,564.- 74,154.- 66,380.- 

งบบุคลากร 973,460.- 1,098,302.- 1,184,932.- 

งบดําเนินงาน 2,382,143.02 2,267,707.24 2,651,648.80 

งบลงทุน 1,148,008.- 800,750.- 82,300.- 



รวม 4,625,175.02 4,240,913.24 3,985,260.80 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

 

ประมาณการรายรับ        รวมท้ังสิ้น    6,651,920   บาท  แยกเปน 

หมวดรายได               รวม     2,672,000  บาท  แยกเปน 

-ประเภทคาจําหนายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า             จํานวน      2,400,000    บาท                     

ต้ังรับเพิ่มข้ึน  โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรบัจริงในปที่ผานมา 

-ประเภทคาเชามาตรวัดนํ้า           จํานวน        130,000    บาท 

ต้ังรับลดลง  โดยประมาณการไวใกลเคียงกบัรายรับจรงิในปที่ผานมา 

          -คาจําหนายนํ้าทอธาร                                     จํานวน         1,000       บาท 

ต้ังรับเทาเดิม  โดยประมาณการไวใกลเคียงกบัรายรับจรงิในปที่ผานมา 

-คาจําหนายมาตรวัดนํ้าและอปุกรณ                       จํานวน        80,000      บาท 

ต้ังรับเทาเดิม  โดยประมาณการไวใกลเคียงกบัรายรับจรงิในปที่ผานมา 

-ประเภทผลประโยชนอื่น ๆ คาตรวจสอบ                   จํานวน          5,000      บาท 

ต้ังรับเทาเดิม  โดยประมาณการไวใกลเคียงกบัรายรับจรงิในปที่ผานมา 

-ประเภทผลประโยชนอื่น ๆ คาติดต้ัง           จํานวน        10,000      บาท 

ต้ังรับเทาเดิม  โดยประมาณการไวใกลเคียงกบัรายรับจรงิในปที่ผานมา 

-ประเภทผลประโยชนเบ็ดเตล็ด                     จํานวน        20,000      บาท 

ต้ังรับเพิ่มข้ึน  โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรบัจริงในปที่ผานมา 

 -ประเภทผลประโยชนอื่น ๆ  คาปรับอื่น                     จํานวน          1,000      บาท 

ต้ังรับเทาเดิม  โดยประมาณการไวใกลเคียงกบัรายรับจรงิในปที่ผานมา 

-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           จํานวน         35,000     บาท 

ต้ังรับเพิ่มข้ึน  โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรบัจริงในปที่ผานมา 

หมวดรายไดอ่ืน               รวม    3,979,920   บาท   แยกเปน 

 -เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ    จํานวน     3,979,920     บาท 

 

  

 



 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   5,435,500   บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ

หมวดเงินอุดหนุน แยกเปน 

1.งบบุคลากร รวม      1,442,660     บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)                  รวม      1,442,660     บาท 

 - ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จํานวน     914,516     บาท 

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  5  อัตรา  (ต้ังจายจาก

รายได ) 

 - ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน    จํานวน       41,040     บาท 

1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแกพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน        

ที่ปรบัเพิม่สําหรบัคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน  5,040  บาท ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบรุี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ

จํานวนเงินทีป่รบัเพิ่มสําหรบัคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ลงวันที ่ 31  พฤษภาคม 2554 

2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสทิธิไดรับ  จํานวน  2   อัตรา  เปนเงิน 

36,000   บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบรุ ีเรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขการ

ใหพนักงานเทศบาล ลกูจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ลงวันที่ 18 

มิถุนายน  2555  (ต้ังจายจากรายได) 

 -ประเภทคาจางลูกจางประจํา     จํานวน     163,104     บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา  จํานวน  1  อัตรา  และเงินปรับปรงุคาจางประจําป (ต้ังจายจาก

รายได) 

 - ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน     192,240     บาท 

เพื่อจายเปนคาจางตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  3  อัตรา (ต้ังจายจากรายได)     

 - ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง    จํานวน     131,760     บาท 



เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง  จํานวน  3  อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของ

เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2555  (ต้ังจายจากรายได)     

 

 

 

 

 

 

 2.งบดําเนนิงาน       รวม     3,052,000     บาท 

 หมวดคาตอบแทน      รวม         70,000     บาท 

 - ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จํานวน       5,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งให

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (ต้ังจายจากรายได)  

 - ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    จํานวน     40,000     บาท 

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําในหนวยงานน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ

คารักษาพยาบาลตามระเบียบ  (ต้ังจายจากรายได) 

 -ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน     20,000       บาท 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ในหนวยงานน้ีซึ่งมสีิทธิไดรบั

การชวยเหลือตามระเบียบ (ต้ังจายจากรายได) 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 จํานวน       5,000    บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรบัคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และ                     

ผูควบคุมงานกอสรางของเทศบาล ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท  0808.3/ ว 4231  ลงวันที่    

9 ธันวาคม  2546   (ต้ังจายจากรายได)       

 หมวดคาใชสอย       รวม         543,000     บาท 

 - ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ    จํานวน     353,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหบคุคลทําการอยางหน่ึงอยางใดแกเทศบาล   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน

ตางๆ  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน  คาจางเหมาเปา ลางบอ ยกบอฯลฯ และคาใชจาย

อื่นๆ  ที่จําเปน  (ต้ังจายจากรายได) 

 - ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  จํานวน     170,000     บาท 



เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ครุภัณฑ  สิ่งกอสราง  และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ต้ังจายจากรายได) 

 -ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

         จํานวน      20,000    บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   เชน   คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  ฯลฯ  สําหรับ  

พนักงานเทศบาล  ลกูจางประจํา  พนักงานจาง   ลูกจางช่ัวคราว  คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล             

คาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดอบุัติเหตุจากเทศบาล  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  

ที่ มท  0313.4 / ว  1400  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2537  และรายจายอื่นๆ ที่มีลกัษณะเปนรายจายที่

เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  (ต้ังจายจากรายได) 

 

 

 

 

 หมวดคาวัสดุ       รวม       279,000      บาท 

- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     จํานวน     40,000      บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํนักงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟม เครื่องแบบพิมพตางๆ โตะ 

เกาอี้ ตูตางๆ ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ต้ังจายจากรายได) 

 - ประเภทวัสดุงานบานงานครัว     จํานวน       2,000     บาท 

เพื่อใชจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย

งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ 

มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ต้ังจายจากรายได) 

 -ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ     จํานวน       2,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา ถานแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ

ถือ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2556 (ต้ังจายจากรายได) 

 - ประเภทวัสดุกอสราง       จํานวน      30,000      บาท 



เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี ไม ไมอัด ตะปู ลวด ฯลฯ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ต้ังจายจากรายได)   

 - ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น     จํานวน       50,000     บาท 

เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล  นํ้ามันเครื่อง              

หัวเช้ือนํ้ามันเช้ือเพลิง  และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําป

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ต้ังจายจากรายได)   

 - ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง    จํานวน      15,000      บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยานพาหนะขนสง  เชน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก-ยางใน  ใสกรองอากาศ                 

ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต  นํ้ามันเบรก  หมอนํ้า  และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  (ต้ังจายจากรายได) 

 

 

 

 

 

 

 - ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน      30,000      บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  เชน  ตลับผาหมึก  แถบ

พิมพ  หมึกเครื่องปริน้คอมพิวเตอร  แผนหรือจานบันทึกขอมลู  และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  (ต้ังจายจากรายได) 

 -  ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   จํานวน       10,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใชในการสงตรวจคุณภาพนํ้า และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก

ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  (ต้ังจายจากรายได) 

 -  ประเภทคาวัสดุอ่ืนๆ      จํานวน     100,000     บาท 



เพื่อจายเปนคาซือ้มาตรวัดนํ้าประปา และวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถเขาประเภทวัสดุไดตามความจําเปน (ต้ังจาย

จากรายได) 

 หมวดคาสาธารณูปโภค      รวม       2,160,000     บาท 

 - ประเภทคาไฟฟา      จํานวน    2,160,000    บาท 

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของบอบาดาลสบูนํ้าประปา และตูนํ้าด่ืม ของกองการประปา (ต้ังจายจากรายได)    

 3.งบลงทุน            รวม        758,500      บาท     

 หมวดคาครุภัณฑ      รวม        200,000      บาท 

-  ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว    จํานวน     200,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองหยาบ แท็งคหอถังนํ้าบาดาล เครื่องละ  100,000 บาท จํานวน  2 เครื่อง 

เปนเงิน 200,000  บาท  (นํามาจากแผนพฒันาสามป น.64 ขอ 6 )  เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดไวในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตไดสอบถามราคาในทองถ่ินเปนเกณฑ  (ต้ังจายจากรายได)   

         หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง                              รวม        558,500      บาท 

 -ประเภทคาบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน     558,500     บาท 

1) ปรับปรงุทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจบั 4/2            จํานวน     95,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอเมนประปาจากเดิม เปนทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 3” ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว 

222  เมตร และเช่ือมตอเขาบานประชาชนผูใชนํ้ารายเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา  

(นํามาจากแผนพฒันาสามป น.62 ขอ 1) (ต้ังจายจากรายได)  

2)  ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระจบั  27 (ซอยบานปาเกดิ)   จํานวน       52,500       บาท   

เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา PVC  ขนาด  Ø 2” ช้ัน 13.5  ระยะทางยาว  206  เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพฒันาสามป น.62 ขอ 2) (ต้ังจายจากรายได)  

3)  ปรับปรุงทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจบั 4/1 (ซอยเปดพะโล)   จํานวน     290,000       บาท   

เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอประปาจากเดิมเปนทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 4” ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว 320 

เมตรและเช่ือมตอเขาบานประชาชนผูใช นํ้ารายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา            

(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.63 ขอ 3) (ต้ังจายจากรายได)    

   

4)  ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระจับ 13       จํานวน      121,000      บาท   

เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา PVC ขนาด  Ø 3” ช้ัน 13.5 ระยะทางยาว  200  เมตร จากปากซอย ถึงสุด

ซอย และทอเมนยอยขนาด  Ø  2”  ช้ัน 13.5  ระยะทางยาว  80  เมตร ชวงแยกซอยบานปาฟอง  พรอม

เช่ือมตอเขาบานประชาชนผูใชนํ้ารายเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจาก

แผนพัฒนาสามป น.63 ขอ 4)  (ต้ังจายจากรายได)   
 



4.งบกลาง รวม         182,340     บาท 

  งบกลาง              รวม     132,400     บาท  

 -ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จํานวน      32,400      บาท   

เพื่อสําหรับจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม พ.ศ.2556  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธุ 2556 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดราชบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางหมวด 5 คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ขอ 33 

โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจางทั้งหมดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่มท. 0893.3/ 

ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2550 ( ต้ังจายจากรายได) 

-ประเภทเงินสํารองจาย                                  จํานวน     100,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน   ซึ่งไมสามารถคาดการณไดลวงหนา   หรือกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน

ในกิจการของงานการประปา    ที่มิไดต้ังงบประมาณรายจายไว   หรือมีความจําเปนตองเบิกจายแตมี

งบประมาณไมเพียงพอการอนุมัติใชเงินสํารองจาย   ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย     วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.  2541   ขอ 19  และ   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขอ 3  (ต้ังจายจากรายได)   

        บําเหน็จ/บํานาญ       รวม        49,940      บาท  

 -ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 49,940 บาท 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) ตามมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน    พ.ศ. 2500  และแกไขเพิ่มเติม  และระเบียบ

กระทรวง- มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 ประกอบกบัหนังสอื

กรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณต้ังจายในอัตรา

รอยละ 2 ของงบประมาณรายไดประจําปน้ัน  ทั้งน้ีไมรวมเงินกู  เงินที่มผีูอุทิศให  เงินอุดหนุนทกุประเภทและ

รายไดจากเงินธนบัตรในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 กิจการประปาไดประมาณการรายไดไวเปนเงิน  5,435,500  

บาท    โดยที่หักประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุน  จํานวน  2,938,500  บาท  คงเหลือรายไดที่นําไป

คํานวณ ต้ังจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  2,497,000  บาท  เปน

เงิน  49,940  บาท  จึงต้ังไว  จํานวน  49,940  บาท  (ต้ังจายจากรายได) 
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