สวนที่ 3

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
หมวด/ประเภท
ป 2553
1. หมวดรายได
- คาจําหนายน้ําจากมาตร
- คาเชามาตรวัดน้ํา
- คาจําหนายน้ําจากทอธาร
- คาจําหนายมาตรวัดน้ําและอุปกรณ
- ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาตรวจสอบ
- ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาติดตั้ง
- ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาเบ็ดเตล็ด
- ผลประโยชนอื่นๆ จาก คาปรับอื่นๆ
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
หมวดรายไดอื่น
- เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ (ประปา)
รวม

รายรับจริง
ป 2554

1,981,604.27 2,226,143.12
80,048.125,370.84,200.56,100.8,100.5,600.2,220.1,740.26,350.6,000.80,825.4,851.10,771.40
1,168,070.3,355,443.27

2,738,190.-

ป 2555
2,167,427.32
137,365.73,800.2,060.5,400.16,125.25,381.82
2,165,330.-

5,250,739.- 4,592,889.14

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร

รายจายจริง
ป 2553
ป 2554
62,036.121,564.812,061.973,460.-

ป 2555
74,154.1,098,302

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวม

1,981,980.83 2,382,143.02 2,267,707.24
45,000.- 1,148,008.800,750.2,901,077.83 4,625,175.02 4,240,913.24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายรับ
รวมทั้งสิ้น 5,435,500 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม 2,497,000 บาท แยกเปน
-ประเภทคาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
จํานวน 2,200,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-ประเภทคาเชามาตรวัดน้ํา
จํานวน
150,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-คาจําหนายน้ําทอธาร
จํานวน
1,000
บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-คาจําหนายมาตรวัดน้ําและอุปกรณ
จํานวน
80,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-ประเภทผลประโยชนอื่น ๆ คาตรวจสอบ
จํานวน
5,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-ประเภทผลประโยชนอื่น ๆ คาติดตั้ง
จํานวน
10,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-ประเภทผลประโยชนเบ็ดเตล็ด
จํานวน
20,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-ประเภทผลประโยชนอื่น ๆ คาปรับอื่น
จํานวน
1,000 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
30,000 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายไดอื่น
-เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ

รวม 2,938,500 บาท แยกเปน
จํานวน 2,938,500 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 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 (ตั้งจายจาก
รายได )
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
จํานวน
41,040 บาท
1) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มใหแกพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
ที่ปรับเพิม่ สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.กําหนด จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 5,040 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินทีป่ รับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
2) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลผูม ีสทิ ธิไดรับ จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน
36,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงือ่ นไขการ

ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2555 (ตั้งจายจากรายได)
-ประเภทคาจางลูกจางประจํา
จํานวน 163,104 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ตัง้ จายจาก
รายได)
- ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา (ตั้งจายจากรายได)

192,240

บาท

- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 131,760 บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานเทศบาล ลูก จางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 (ตั้งจายจากรายได)

2.งบดําเนินงาน
รวม 3,052,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
70,000 บาท
- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําในหนวยงานนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลตามระเบียบ (ตั้งจายจากรายได)
-ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 20,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ในหนวยงานนีซ้ ึ่งมีสิทธิไดรบั
การชวยเหลือตามระเบียบ (ตัง้ จายจากรายได)
- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และ
ผูควบคุมงานกอสรางของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.3/ ว 4231 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2546 (ตั้งจายจากรายได)
หมวดคาใชสอย
รวม
543,000 บาท
- ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน 353,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหบคุ คลทําการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาจางเหมาเปา ลางบอ ยกบอฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
-ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก ฯลฯ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ลูกจางชั่วคราว คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
คาชดเชยความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย
ที่ มท 0313.4 / ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และรายจายอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเปนรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (ตั้งจายจากรายได)

หมวดคาวัสดุ
รวม
279,000 บาท
- ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํ นักงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟม เครื่องแบบพิมพตางๆ โตะ
เกาอี้ ตูตางๆ ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

2,000

บาท

เพื่อใชจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
-ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา ถานแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น ตามหนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองทอ งถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทวัสดุกอสราง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุกอสราง เชน สี ไม ไมอัด ตะปู ลวด ฯลฯ และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อ จายเปนคาน้ํามันเชื้อ เพลิง และหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล น้ํามันเครื่อ ง
หัวเชื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อ จายเปนค าซื้ อ วั ส ดุ ยานพาหนะขนส ง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก-ยางใน ใสก รองอากาศ
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนต น้ํามันเบรก หมอน้ํา และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)

- ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แถบ
พิมพ หมึกเครื่องปริน้ คอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใชในการสงตรวจคุณภาพน้ํา และอื่นๆ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจายจากรายได)
- ประเภทคาวัสดุอื่นๆ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซือ้ มาตรวัดน้ําประปา และวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถเขาประเภทวัสดุไดตามความจําเปน (ตั้งจาย
จากรายได)
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
2,160,000 บาท
- ประเภทคาไฟฟา
จํานวน 2,160,000 บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของบอบาดาลสูบน้ําประปา และตูน้ําดื่ม ของกองการประปา (ตั้งจายจากรายได)
3.งบลงทุน
รวม
758,500 บาท
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
200,000 บาท
- ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองหยาบ แท็งคหอถังน้ําบาดาล เครื่องละ 100,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
เปนเงิน 200,000 บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.64 ขอ 6 ) เปนครุภัณฑที่มิไดกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตไดสอบถามราคาในทองถิ่นเปนเกณฑ (ตั้งจายจากรายได)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
558,500 บาท
-ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน 558,500 บาท
1) ปรับปรุงทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 4/2
จํานวน 95,000
บาท
เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอเมนประปาจากเดิม เปนทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว
222 เมตร และเชื่อมตอเขาบานประชาชนผูใชน้ํารายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.62 ขอ 1) (ตั้งจายจากรายได)
2) ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระจับ 27 (ซอยบานปาเกิด)
จํานวน 52,500
บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 206 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.62 ขอ 2) (ตั้งจายจากรายได)
3) ปรับปรุงทอเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 4/1 (ซอยเปดพะโล)

จํานวน

290,000

บาท

เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอประปาจากเดิมเปนทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 4” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 320
เมตรและเชื่อ มต อ เข า บ านประชาชนผูใ ช น้ํ ารายเดิม รายละเอี ย ดตามแบบแปลนของกองการประปา
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป น.63 ขอ 3) (ตั้งจายจากรายได)
4) ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระจับ 13
จํานวน 121,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอเมนประปา PVC ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 200 เมตร จากปากซอย ถึงสุด
ซอย และทอเมนยอยขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 80 เมตร ชวงแยกซอยบานปาฟอง พรอม
เชื่อมตอเขาบานประชาชนผูใชน้ํารายเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป น.63 ขอ 4) (ตั้งจายจากรายได)
4.งบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม

182,340
132,400

บาท
บาท

-ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน 32,400 บาท
เพื่อ สําหรับ จายเป นเงิ นสมทบเข ากองทุ นประกันสัง คมตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ.2556 ลงวันที่ 27 กุม ภาพันธุ 2556 และตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล
จังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางหมวด 5 คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ขอ 33
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจางทั้งหมดตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่มท. 0893.3/
ว 1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ( ตั้งจายจากรายได)
-ประเภทเงินสํารองจาย
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
ในกิจ การของงานการประปา ที่มิไดตั้ ง งบประมาณรายจายไว หรื อ มีความจํา เปนตอ งเบิก จายแต มี
งบประมาณไมเ พี ยงพอการอนุ มัติ ใช เ งิ นสํา รองจ าย ให เ ป นอํ านาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขอ 3 (ตั้งจายจากรายได)
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม
49,940 บาท
-ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 49,940 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2500 และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวง- มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กรมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
รอยละ 2 ของงบประมาณรายไดประจําปนั้น ทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินที่มผี ูอุทิศให เงินอุดหนุนทุกประเภทและ
รายไดจากเงินธนบัตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจการประปาไดประมาณการรายไดไวเปนเงิน 5,435,500

บาท โดยที่หักประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุน จํานวน 2,938,500 บาท คงเหลือรายไดที่นําไป
คํานวณ ตั้งจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 2,497,000 บาท เปน
เงิน 49,940 บาท จึงตั้งไว จํานวน 49,940 บาท (ตั้งจายจากรายได)

