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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
อําเภอเมือง    จังหวัดบุรีรัมย ์
------------------------------------------ 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ประมาณการรายรับ  โดยในส่วน
รายได้จัดเก็บใช้เกณฑ์ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและผลการจัดเก็บในปีงบประมาณในปีท่ีผ่านมาเป็นหลัก    
ในส่วนภาษีจัดสรรได้ประมาณการใกล้เคียงกับท่ีได้รับจริงในปีงบประมาณ  2554  แต่ในส่วนเงินอุดหนุนใช้
ยอดท่ีได้รับในปีงบประมาณ  2554  เป็นเกณฑ์ในการประมาณการรับ   รายละเอียดดังนี้  

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น   158,150,000.00   บาท 
ก.  รายได้ภาษีอากร        ตั้งไว้   74,442,000.00  บาท 
 1. หมวดภาษีอากร ตั้งไว้ 74,442,000.00 บาท 
     ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง   ตั้งไว้    13,152,000.00 บาท 
  1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตัง้ไว ้ 9,500,000.00 บาท สูงกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว                 
700,000.00  บาท  โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้ 8,722,808.54  บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปี 
2554  จัดเก็บได้  8,059,895.74  บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.2 ภาษีบํารุงท้องท่ี   ตั้งไว ้ 400,000 บาท เท่ากับปงีบประมาณท่ีแล้ว โดยท่ีในปี 2553   
จัดเก็บได้ 486,917.76บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได้ 397,523.95 บาท จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม 
  1.3  ภาษีป้าย   ตั้งไว้  3,000,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว  500,000.00  บาท 
โดยท่ีในปี 2553 จัดเก็บได้ 2,633,587.86 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของป2ี554  จัดเก็บได้  
2,795,260.10  บาท   จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.4  อากรการฆ่าสัตว์  ตั้งไว ้252,000 บาท  เท่ากับปงีบประมาณท่ีแล้ว  โดยท่ีในปี 2553  
จัดเก็บได ้248,724.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได้ 186,680.00 บาท  จึงประมาณ
การรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  2.  ภาษีอากรท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐ      ตั้งไว้ 61,290,000.00 บาท 
  1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  ตั้งไว้  32,000,000.00 บาท  สูงกว่า
ปีงบประมาณท่ีแล้ว 2,000,000 บาท  โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้รับ 41,941,053.77  บาท   และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554   ได้รับจัดสรร  22,858,798.58 บาท โดยในปี  2554  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9   
จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

1.6  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตั้งไว้  6,300,000.00 บาท สงูกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว 
1,300,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้รับ 7,423,959.19 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554   
ได้รับจัดสรร   4,800,094.17 บาท   จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.7  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ตั้งไว้  90,000 บาท  สูงกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว 40,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ 2553 ได้รับ 95,155.30  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของป ี2554  ได้รับ 43,195.75  บาท     
จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 



  1.8  ภาษีสุรา   ตั้งไว้  4,300,000.00  บาท  สูงกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว 1,000,000.00 
บาท   โดยท่ีในปี  2553 ได้รับจัดสรร  4,028,883.43  บาท   และในระยะ  9   เดือนแรกของปี  2554   
ได้รับจัดสรร   3,073,981.60 บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.9 ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 11,200,000.00 บาท สูงกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว 
5,500,000.00 บาท โดยท่ีในปี  2553   ได้รับจัดสรร  10,911,677.45  บาท   แต่ในระยะ  9   เดือนแรก
ของปี 2554   ได้รับจัดสรร  7,887,688.98  บาท      จึงปรับประมาณการรายรบัเพ่ิมข้ึน 
  1.10  ค่าภาคหลวงแร ่ ตั้งไว ้200,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 142,000 บาท 
โดยท่ีในปี  2553  ได้รับการจัดสรร 219,054.00 บาท  แต่ในระยะ  9 เดือนแรกของปี  2554    ได้รับจัดสรร  
213,114.73  บาท   จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ตั้งไว้ 200,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 10,000 
บาท โดยท่ีในปี 2553  ได้รับการจัดสรร  161,056.15  บาท  และในระยะ 9  เดือนแรกของปี 2554 ได้รับ
จัดสรร 174,433.18 บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน ตั้งไว้ 7,000,000.00 บาท สูงกว่า
ปีงบประมาณท่ีแล้ว 3,300,000 บาท โดยท่ีในปี  2553  ได้รับจัดสรร  6,123,788.99 บาท   และในระยะ  9  
เดือนแรกของปี  2554  ได้รับจัดสรร   6,121,443.44  บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

 

ข.  รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร    ตั้งไว้    27,708,000.00  บาท 
 1.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ตั้งไว้ 3,868,600.00 บาท    แยกเป็น 
  1.1  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ตั้งไว ้360,000.00  บาท  เท่ากับปีงบประมาณท่ีแล้ว โดยท่ี
ในปี 2553 จัดเก็บได้ 355,079.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได้ 268,855.00  บาท   
จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม   
  1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสตัว์ ตั้งไว้ 72,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณท่ีแลว้ และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได ้71,040.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   ตั้งไว้ 500 บาท เท่ากับปงีบประมาณ
ท่ีแล้ว และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได้ 36,874.55 บาท จากประเภทนี้   จึงประมาณการ
รายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.4  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว้ 3,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ
ท่ีแล้ว 1,500 บาท โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้  7,866.00 บาท   และในระยะ  9  เดือนแรกของปี  2553  
จัดเก็บได้ 7,847.00 บาท   จงึปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 100,000.00 บาท สูงกว่า
ปงีบประมาณท่ีแล้ว 65,000 บาท   โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้  46,973.00  บาท  และในระยะ   9  เดือน
แรกของปี   2554  จัดเก็บได้  106,909.00 บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
                     1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งไว้ 1,725,000.00 บาท เท่ากับปีงบประมาณท่ี
แล้ว โดยท่ีในปี 2553   จัดเก็บได้ 1,650,200.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554   จัดเก็บได้   
1,232,915.00 บาท   จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.7  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ตั้งไว ้ 230,400.00 บาท  เท่ากับ
ปงีบประมาณท่ีแล้ว  โดยท่ีในปี 2553  จัดเก็บได้ 230,400.00 บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปี  2554  
จัดเก็บได้   172,800.00 บาท   จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 



  1.8  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่เกิน   200  ตารางเมตร ตั้งไว ้ 175,000.00    
บาท  สูงกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว 5,000 บาท    และในระยะ  9  เดือนแรกของปี  2554  จัดเก็บได้    
160,620.00 บาท    จึงปรบัประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน    
  1.9  ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  ตั้งไว้ 
160,000.00   บาท  เท่ากับปีงบประมาณท่ีแล้ว   โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้   162,300.00 บาท   และใน
ระยะ  9  เดือนแรกของปี  2554  จัดเก็บได้  133,800.00 บาท    จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม    
  1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  ตั้งไว้ 50,000.00 บาท  เท่ากับ
ปีงบประมาณท่ีแลว้  โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้  55,680.00 บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปี  
2554   จัดเก็บได้  27,820.00 บาท  จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  ตั้งไว้ 15,000.00 บาท  สูงกว่า
ปีงบประมาณท่ีแล้ว 5,000.00 บาท โดยในปี 2553 จัดเก็บได้ 11,930.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปี 2554 จัดเก็บได้ 10,340 บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
   1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   ตั้งไว้ 15,000.00 บาท โดยท่ีในปี 2553 ไม่มี
รายได้ประเภทนี้เกิดข้ึน และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได้ 9,010.00 บาท   
  1.13 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งไว ้ 200,000.00 บาท เท่ากับ
ปีงบประมาณท่ีแล้ว  โดยท่ีในปี  2553   จัดเก็บได้  183,265.00  บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปี  
2554   จัดเก็บได้    89,465.00 บาท  จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.14 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งไว ้ 500.00 บาท     
เท่ากับปีงบประมาณท่ีแล้ว โดยท่ีในปี 2553   ไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดข้ึน และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 
2554 ยังไม่มีรายรับประเภทนี้เกิดข้ึน จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.15 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 1,000.00 บาท เท่าปีงบประมาณ
ท่ีแล้ว โดยท่ีในป ี 2553 จัดเก็บได ้ 360.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 จัดเก็บได ้ 400.00 
บาท จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.16  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน  ตั้งไว้  25,700.00 บาท สูง
กว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 10,200 บาท โดยท่ีในป ี2553 จัดเก็บได ้18,780.00 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรก
ของปี 2554 จัดเก็บได้ 23,360.00 บาท แต่เป็นรายได้ท่ีไม่แน่นอน จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน          
  1.17  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000.00 บาท  เท่ากับ
ปีงบประมาณท่ีแล้ว    โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้ 3,600.00  บาท  และในระยะ 9 เดือนแรกของปี   2554  
จัดเก็บได้  3,600.00   บาท    แต่เป็นรายได้ท่ีไม่แน่นอน จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
  1.18  ค่าปรับผิดสัญญา  ตั้งไว้ 350,000.00 บาท สูงกว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว 50,000 บาท   
โดยท่ีในปี 2553  มีรายได้เกิดข้ึน6,278,752.31บาท และในระยะ 9  เดือนแรกของป ี 2554  จัดเก็บได้  
341,142.88 บาท  จงึปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน  
  1.19 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว ้ 5,000 บาท 
เท่ากับปีงบประมาณท่ีแล้ว โดยในป2ี553 จัดเก็บได้ 5,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ              
ป ี2554 จัดเก็บได้ 5,000 บาท จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  1.20  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตั้งไว ้
315,000.00  บาท  สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 5,000 บาท โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้  322,844.00  บาท  
และในระยะ 9 เดือนแรกของปี  2554  จัดเก็บได้  248,970.00 บาท  จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 



  1.21  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารใน
ครัว  หรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร   ตั้งไว ้ 31,000 บาท   สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 
1,000 บาท  โดยท่ีในปี 2553  จัดเก็บได้   32,200  บาท  และในระยะ 9 เดือนแรกของปี  2554   จัดเก็บได้  
24,200 บาท   จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.22  ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  ตั้งไว้ 10,000.00  บาท สูง
กว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว  2,300 บาท โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได้ 8,120.00  บาท  และในระยะ 9  เดือน
แรกของปี  2554 จัดเก็บได้ 9,300.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.23  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน  ตั้งไว ้  4,000.00 บาท   เท่ากับปีงบประมาณท่ี
แล้ว โดยในปี 2553 จัดเก็บได้ 4,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554  จัดเก็บได้  2,000 บาท   
จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
  1.24  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 3,000.00บาท  สูงกว่าปงีบประมาณ
ท่ีแล้ว 1,000 บาท โดยท่ีในปี  2553  จัดเก็บได ้ 2,735.00 บาท  และในระยะ  9 เดือนแรกของปี 2554 
จัดเก็บได้ 2,950.00 บาท   จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  1.25  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   ตั้งไว้  15,000.00 บาท   
เท่ากับปีงบประมาณท่ีแล้ว  โดยท่ีในปี 2553 จัดเก็บได้  16,355.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี  
2554  จัดเก็บได้  11,485 บาท    จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
  1.26 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ    ตั้งไว้ 500.00 บาท เท่ากับงบประมาณปีท่ีแล้ว และในระยะ 9 
เดือนแรกของปี 2554 ยังไม่มีรายรับประเภทนี้     จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
 

   2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       ตัง้ไว้    11,686,400.00 บาท   แยกเป็น 
  2.1  ค่าเช่าท่ีดิน    ตั้งไว้  58,000.00 บาท  สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว  28,000 บาท 
โดยประมาณการรับตามอัตราท่ีกําหนดไวส้ัญญาเช่าท่ีเอกชนทําไว้กับเทศบาลโดยท่ีในปี 2553  ได้รับ 30,000 
บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปี 2554   จัดเก็บได้  41,700  บาท   จึงปรับประมาณการรับเพ่ิมข้ึน 
  2.2  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี  ตั้งไว้ 10,426,400.00 บาท  โดยในปีงบประมาณ 2553 
จัดเก็บได้ 9,551,702,50 บาท และในระยะ 9 เดือยแรกของป ี 2554 จัดเก็บได้ 7,204,733 บาท 
โดยประมาณการรับจากข้อมูลจํานวนทรพัย์สินและอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหรือใกล้เคียงกับอัตราท่ีจัดเก็บ
ได้ในปีท่ีแล้วมาตามรายการ  ดังนี ้
   (1)  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์           4,511,000.00  บาท    
   (2)  ค่าเช่าแผงลอย                     157,000.00  บาท   
   (3)  ค่าเช่าท่ีขายของในตลาด       5,390,000.00  บาท   
   (4)  ค่าเช่าส้วม                          368,400.00  บาท   
  2.3  ดอกเบ้ีย  ตั้งไว้  600,000.00  บาท  ต่ํากว่าปงีบประมาณท่ีแล้ว  100,000 บาท โดย
ท่ีในป ี 2553 เทศบาลมีรายได้จากดอกเบี้ยรวม 965,513 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 ได้รบั
จํานวน  399,065.08 บาท   จึงปรับประมาณการรายรับลดลง   เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ปรับดอกเบี้ย
เงินรับฝากทุกประเภท   
  2.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เท่ากับปงีบประมาณท่ีแล้ว และ
ในระยะ 9 เดือน ยังไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดข้ึน จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  2.5  ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด    ตั้งไว้ 500,000.00  บาท  เท่ากับปีงบประมาณ
ท่ีแล้ว      โดยประมาณการรับจากค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย ์ หรือ



ทรัพย์สินของเทศบาล  ซึ่งในปี 2553  จัดเก็บได้  689,844.00  บาท  และในระยะ 9  เดือนแรกของป ี2554  
จัดเก็บได้  5,464,077.00 บาท แต่เป็นรายได้ท่ีขาดความแน่นอน จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
  2.6 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท  สูงกว่าปีงบประมาณ 95,000 บาท   
โดยท่ีในระยะ  9  เดือนแรกของปี 2554  ไดร้ับ 105,700 บาท  จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน  

 3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   ตั้งไว้ 6,000,000.00 บาท 
  3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ตั้งไว้ 6,000,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ
ท่ีแล้ว 1,500,000.00 บาท โดยประมาณการรับจากการจัดสรรเงินกําไรสุทธปิระจําปขีองสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ท่ีจะต้องจัดสรรให้กับเทศบาลตามระเบียบในอัตราร้อยละ30 ซึ่งได้ประมาณการกําไร
สุทธปิระจําป ี2553 เป็นจํานวน 4,015,187.92 บาท   และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554   ยังไม่ได้มีเงิน
ประเภทนี้เกิดข้ึน  

 4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 6,151,000.00 บาท 
  4.1  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  ตั้งไว้ 5,200,000.00  บาท  สูงกวา่ปงีบประมาณท่ีแล้ว 1,000,000 
บาท โดยท่ีในปี 2553 มีรายรับ 5,389,115บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของป ี2554  มีรายได้   3,478,648 
บาท   ส่วนมากมาจากหน่วยงานอ่ืน/และเอกชนเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอย  จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  4.2  ค่าขายแบบแปลน   ตั้งไว้   100,000.00 บาท   เท่ากับปีงบประมาณท่ีแล้ว  โดยท่ีใน
ป ี 2553  มีรายได้  380,100 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของป ี2554 จัดเก็บได้ 800,000 บาท แต่ในงบ
ปี 2555 มีงบลงทุนไม่มาก จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  4.3  ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง   ตั้งไว้   35,000.00  บาท   เท่ากับปงีบประมาณท่ี
แล้ว  โดยท่ีในปงีบประมาณ  2553  จัดเก็บได้  37,548.00 บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปี  2553  
จัดเก็บได้  27,736 บาท    จึงประมาณการรายรับไวเ้ท่าเดิม 
  4.4  ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 16,000.00 บาท สูงกว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว 
1,000 บาท  โดยท่ีในปงีบประมาณ  2553   จัดเก็บได้  20,537 บาท  และในระยะ  9 เดือนแรกของปี 2554  
จัดเก็บได้  16,850 บาท  จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
  4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้ 800,000.00 บาท ต่ํากว่าปีงบประมาณท่ีแล้ว  
2,700,000 บาท โดยท่ีในปี 2553  จัดเก็บได้  1,960,630.33 บาท และในระยะ 9  เดือนแรกของป ี2554  
จัดเก็บได้   287,657  บาท  จึงปรับประมาณการรายรับลดลง 

 ค.  รายได้จากทุน  ตั้งไว้  2,000.00   บาท 
 1.  หมวดรายได้จากทุน ตั้งไว้   2,000.00   บาท  
  1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ 2,000.00 บาท เท่ากับปงีบประมาณท่ีแล้ว โดยใน
ปีงบประมาณ 2553 ไม่มีรายได้ประเภทนี้เกิดข้ึน   และในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2554 ยังไม่มีรายได้
ประเภทนี้ไม่ไดเ้กิดข้ึน จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม  

ง.  เงินช่วยเหลือ   ตั้งไว้  56,000,000.00  บาท   
 1.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 56,000,000.00 บาท    
  1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป ตั้งไว ้56,000,000.00 บาท โดยประมาณการรับจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรัฐบาลจะจัดสรรให้โดยได้รับ
จัดสรร 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 จํานวน 45,172,750.44 บาท     
 

------------------------------------------------- 


