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สวนที่  3 

 

 
รายละเอียดประกอบ 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 

ของ 
เทศบาลเมอืงบุรีรัมย 

อําเภอเมืองบุรรีัมย  จงัหวัดบุรีรัมย 
 

  - ประมาณการรายรับ 
  - รายจายตามแผนงาน 
  - รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมืองบุรีรัมย    จังหวัดบุรีรัมย 

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

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   เทศบาลเมืองบุรรีัมยไดประมาณการรายรบัโดยในสวนรายไดจัดเกบ็
ใชเกณฑฐานขอมูลทะเบียนทรัพยสินและผลการจัดเกบ็ในปงบประมาณในปที่ผานมาเปนหลัก    ในสวนภาษี
จัดสรรไดประมาณการใกลเคียงกบัที่ไดรับจรงิในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แตในสวนเงินอุดหนุนใชยอดที่
ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนเกณฑในการประมาณการรบั   รายละเอียดดังน้ี 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  267,163,100.00  บาท 
ก.  รายไดภาษีอากร   ต้ังไว  85,102,000.00  บาท 
 1. หมวดภาษีอากร ต้ังไว 85,102,000.00 บาท 
     ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง   ต้ังไว  14,052,000.00 บาท 
  1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ต้ังไว  9,900,000.00 บาท      เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่
ผานมา 400,000.00 บาท โดยประมาณการจากจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี  ในปงบประมาณพ.ศ.2554  
จัดเกบ็ได 9,982,131.82 บาท  และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเกบ็ได  
8,623,534.81 บาท  จึงปรับประมาณการรายรบัเพิม่ข้ึน 
  1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี ต้ังไว 400,000.00 บาท เทากับปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณ
การจากผูอยูในขายชําระภาษี และใกลเคียงกบังบประมาณปที่ผานมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 
409,137.50 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 451,526.73 บาท จึง
ปรับประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
  1.3 ภาษีปาย ต้ังไว 3,500,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากงบประมาณทีผ่านมา   500,000.00 
บาท โดยประมาณการรายรบัจากผูอยูในขายชําระภาษี กับประมาณการปทีผ่านมา ที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 จัดเก็บได 2,922,401.76 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเกบ็ได 
2,735,547.44 บาท   จึงปรับประมาณการรายรบัเพิม่ข้ึน 
  1.4 อากรการฆาสัตว ต้ังไว 252,000.00 บาท เทากบัปงบประมาณที่ผานมา โดยประมาณ
การจากผูมาขออนุญาตในโรงฆาสัตว และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 252,734.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได 188,066.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเทา
เดิม 
  2.  ภาษีอากรท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐ ต้ังไว 71,050,000.00 บาท 
  1.5 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  ต้ังไว 39,000,000.00 บาท  เพิ่มข้ึนจาก
ปงบประมาณทีผ่านมา 7,000,000.00 บาท ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับ 34,754,265.90 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555   ไดรับจัดสรร  22,858,798.58 บาท    จึงปรบัประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 

1.6 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 ต้ังไว  6,500,000.00 บาท  เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณทีผ่านมา 
200,000 บาท  ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีทีร่ัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับ 7,830,663.30  บาท  ในระยะ 9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.  2555   
ไดรับจัดสรร   4,800,094.17 บาท   จึงปรบัประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 
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  1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้ังไว 100,000 บาท เพิม่ข้ึนจากปงบประมาณที่ผานมา 10,000 บาท   
ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ 2554 
ไดรับ 43,195.75 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไดรับ 43,195.75 บาท จงึ
ปรับประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 
  1.8 ภาษีสุรา ต้ังไว 4,500,000.00 บาท  เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณทีผ่านมา 200,000.00 
บาท ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีทีร่ัฐบาลจัดเกบ็และจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไดรับจัดสรร  4,354886.67  บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.  2555   
ไดรับจัดสรร   3,073,981.60 บาท    จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 
  1.9 ภาษีสรรพสามิต ต้ังไว 10,500,000.00 บาท ลดลงจากปงบประมาณทีผ่านมา 
700,000.00 บาท ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่
ในปงบประมาณพ.ศ.2554 ไดรับจัดสรร 10,445,697.46 บาท แตในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555   ไดรับจัดสรร 7,887,688.98 บาท จึงปรบัประมาณการรายรับลดลง 
  1.10  คาภาคหลวงแร  ต้ังไว 200,000.00 บาท เทากับปงบประมาณทีผ่านมา    ภาษี
ประเภทน้ีเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเกบ็และจัดสรรใหกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    โดยที่ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ไดรับการจัดสรร 219,054.00 บาท  แตในระยะ  9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555   
ไดรับจัดสรร  213,114.73  บาท   จึงปรบัประมาณการรายรับเทาเดิม 

1.11 คาภาคหลวงปโตรเลียม ต้ังไว 250,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณทีผ่านมา 
50,000 บาท ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีที่รฐับาลจัดเก็บและจัดสรรใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับการจัดสรร 237,838.28 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไดรับจัดสรร 174,433.18 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 

1.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน ต้ังไว 10,000,000.00 บาท เพิม่ข้ึน
จากปงบประมาณที่ผานมา 3,000,000.00 บาท  ภาษีประเภทน้ีเปนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไดรับจัดสรร  10,265,995.89 บาท  และใน
ระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ไดรบัจัดสรร   6,121,443.44  บาท    จึงปรบัประมาณ
การรายรับเพิ่มข้ึน 
ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร  ต้ังไว  30,200,500.00 บาท 
 1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   ต้ังไว 4,226,500.00 บาท แยกเปน 
  1.1 คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว ต้ังไว 360,000.00 บาท เทากบัปงบประมาณที่ผานมา 
โดยประมาณการจากจํานวนผูขออนุญาตในโรงฆาสัตว   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 360,874.00 
บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเกบ็ได 269,968.00 บาท   จงึประมาณการ
รายรับไวเทาเดิม   
  1.2 คาธรรมเนียมโรงพักสัตว ต้ังไว 72,000.00 บาท เทากับประมาณปที่ผานมา 
โดยประมาณการรายรบัจากจํานวนผูขออนุญาตในโรงฆาสัตวในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเกบ็ได 
72,201.00 บาท ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเก็บได  53,514.00  บาท  จึงปรับ
ประมาณการรายรบัไวเทาเดิม 
  1.3 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   ต้ังไว 500 บาท เทากบัปงบประมาณ
ปที่ผานมา ประมาณการรายรับจากผูขออนุญาตขายสุรา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมมีรายไดประเภทน้ี
เกิดข้ึน และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555 ยังไมมีรายไดประเภทน้ี   จึงประมาณการ
รายรับไวเทาเดิม 
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  1.4  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน ต้ังไว 3,000.00 บาท เทากับปงบประมาณ
ปที่ผานมา  โดยประมาณการรายรบัจากผูขออนุญาตการพนัน ที่ในปงบประมาณพ.ศ.2554  จัดเก็บได  
3,667.00 บาท   และในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.  2555     จัดเก็บได 6,548.00 บาท   
จึงปรับประมาณการรายรบัไวเทาเดิม 
  1.5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  ต้ังไว 150,000.00 บาท เพิม่ข้ึนจาก
ปงบประมาณทีผ่านมา 50,000.00 บาท   โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.  2554  จัดเกบ็ได  153,687.00  บาท  
และในระยะ   9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จดัเก็บได  114,289.00 บาท จึงปรบัประมาณการ
รายรับไวเพิ่มข้ึน 
                     1.6 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ต้ังไว 1,725,000.00 บาท เทากบัปงบประมาณที่
ผานมา โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   จัดเกบ็ได  1,717,735.00 บาท  และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555   จัดเก็บได   1,246,645.00  บาท   จึงประมาณการรายรบัไวเทาเดิม 
  1.7  คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ต้ังไว 254,000.00 บาท  เพิม่ข้ึน
จากประมาณการทีผ่านมา 23,600.00 บาท โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จัดเก็บได 230,400.00 บาท  
และในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเกบ็ได   178,800.00 บาท   จงึปรับประมาณ
การรายรับเพิ่มข้ึน 
  1.8 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกิน  200  ตารางเมตร ต้ังไว  200,000.00  บาท  
เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่แลว 25,000.00 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได 160,620.00 บาท   
และในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.  2555 จัดเก็บได 158,420.00 บาท   จึงปรบัประมาณ
การรายรับเพิ่มข้ึน    
  1.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา  ต้ังไว 
180,000.00  บาท เพิ่มข้ึนจากประมาณการรายรบัปที่ผานมา 20,000.00 บาท    โดยในปงบประมาณ พ.ศ.  
2554 จัดเก็บได 183,600.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 
166,500.00 บาท    จึงปรบัประมาณการรายรับไวเพิ่มข้ึน      

1.10 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร ต้ังไว 15,000.00 บาท เทากบั
ปงบประมาณทีผ่านมา โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 12,300.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเกบ็ได 9,610.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
                    1.11 คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน  ต้ังไว 200,000.00 บาท เพิม่ข้ึนจาก
ปงบประมาณทีผ่านมา 150,000.00 บาท โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.  2554 จัดเก็บได 104,180.00 บาท 
และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555   จัดเก็บได 222,760.00 บาท จึงประมาณการรายรับ
ไวเพิ่มข้ึน 
   1.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย   ต้ังไว 18,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากประมาณการ
รายรับปทีผ่านมา 3,000.00 และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 11,460.00 
บาท จึงปรบัประมาณการรายรับไวเพิม่ข้ึน  
  1.13 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  ต้ังไว 200,000.00 บาท เทากับ
ปงบประมาณการปทีผ่านมา   โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.  2554  จัดเก็บได 114,625.00  บาท  และใน
ระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555   จัดเก็บได  55,660.00 บาท  จึงประมาณการรายรับไว
เทาเดิม 
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  1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการปองกันและระงับอัคคีภัย ต้ังไว 500.00 บาท   
เทากับปงบประมาณทีผ่านมา โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมมีรายรับประเภทน้ีเกิดข้ึน และในระยะ 9 
เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไมมีรายรับประเภทน้ีเกิดข้ึน จึงประมาณการรายรบัไวเทาเดิม 
  1.15  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ต้ังไว 1,000.00 บาท เทากับ
ปงบประมาณทีผ่านมา โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได 540.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 600.00 บาท   จึงปรับประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
  1.16  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน  ต้ังไว  28,000.00 บาท 
เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่ผานมา 2,300.00 บาท โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเกบ็ได 35,420.00 
บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได 28,400.00 บาท แตเปนรายไดที่ไม
แนนอน จึงปรับประมาณการรายรบัเพิม่ข้ึน          
  1.17 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน ต้ังไว 2,000.00 บาท เทากบั
ปงบประมาณปทีผ่านมา   โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเกบ็ได 200.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดเก็บได 2,100.00 บาท แตเปนรายไดที่ไมแนนอน จึงประมาณการรายรบั
ไวเทาเดิม 
  1.18  คาปรับผิดสัญญา  ต้ังไว 400,000.00 บาท   เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่ผานมา 
50,000 บาท   โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเกบ็ได 404,376.85 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 131,878.82 บาท  แตเปนรายไดที่ขาดความแนนอน  จึงปรบัประมาณ
การรายรับไวเพิม่ข้ึน  
  1.19 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต้ังไว 5,000 บาท  
เทากับปงบประมาณปทีผ่านมา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 5,000.00 บาท และในระยะ 9 
เดือนแรกของ   ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเก็บได 5,000 บาท  จึงประมาณการรายรบัไวเทาเดิม 
  1.20 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ต้ังไว 
340,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่ผานมา 25,000 บาท โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.2554  จัดเก็บ
ได 345,326.00 บาท  และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเก็บได  258,338.00 บาท  
จึงปรับประมาณการรายรบัไวเพิ่มข้ึน 
  1.21 คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารใน
ครัว  หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร   ต้ังไว  40,000.00 บาท   เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่
แลว 9,000 บาท  โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จัดเกบ็ได   38,600.00  บาท  และในระยะ 9 เดือน
แรกของปงบประมาณ พ.ศ.  2555   จัดเกบ็ได  28,500.00 บาท   จึงปรบัประมาณการรายรับไวเพิม่ข้ึน 
  1.22 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ต้ังไว 10,000.00 บาท เทากับ
งบประมาณปทีผ่านมา โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเกบ็ได 10,160.00   และในระยะ 9  เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ.  2555 จัดเก็บได 4,000.00 บาท จึงปรบัประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
  1.23 คาใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน ต้ังไว 4,000.00 บาท   เทากบัปงบประมาณที่ผาน
มา โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดเก็บได 4,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 2,000.00 บาท   จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
  1.24 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร ต้ังไว 3,000.00 บาท  เทากับปงบประมาณ
ที่ผานมา   โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จัดเกบ็ได 3,460.00 บาท  และในระยะ  9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 3,228.00 บาท   จึงปรบัประมาณการรายรับเทาเดิม 
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  1.25  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง   ต้ังไว  15,000.00 บาท   
เทากับปงบประมาณปทีผ่านมา  โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได  14,205.00 บาท และในระยะ 
9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเกบ็ได  6,715.00 บาท    จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
  1.26 คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ    ต้ังไว 500.00 บาท เทากับงบประมาณปที่แลว และในระยะ 9 
เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไมมีรายรับประเภทน้ี     จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
   2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ต้ังไว 12,566,000.00 บาท   แยกเปน 
  2.1  คาเชาท่ีดิน    ต้ังไว  64,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณปที่ผานมา 6,000.00 
บาท โดยประมาณการรับจากอัตราที่กําหนดไวสัญญาเชาที่เอกชนทําไวกับเทศบาล      โดยที่ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไดรับ 56,400.00 บาท  และในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555   จัดเก็บได  
44,100  บาท   จึงปรบัประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 
  2.2  คาเชาหรือคาบริการสถานท่ี  ต้ังไว 10,401,000.00 บาท    โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 10,152,382.00 บาท และในระยะ 9 เดือยแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บ
ได 7,117697.70 บาทโดยประมาณการรับจากขอมลูจํานวนทรัพยสินและอัตราคาเชาตามสัญญาเชาหรือ
ใกลเคียงกับอัตราทีจ่ัดเกบ็ไดในปที่แลวมาตามรายการ  ดังน้ี 
   (1)  คาเชาอาคารพาณิชย           4,470,000.00  บาท    
   (2)  คาเชาแผงลอย                     157,000.00  บาท   
   (3)  คาเชาที่ขายของในตลาด       5,390,000.00  บาท   
   (4)  คาเชาสวม                          384,000.00  บาท   
  2.3 ดอกเบ้ีย  ต้ังไว  1,500,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณที่ผานมา 900,000 บาท 
โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมรีายไดจากดอกเบี้ยรวม 1,274,828.58 บาท และในระยะ 9 
เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดรับจํานวน  1,005,585.16 บาท   จึงปรับประมาณการรายรบัไว
เพิ่มข้ึน   เน่ืองจากกระทรวงการคลังไดปรับดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท   
  2.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ ต้ังไว 1,000.00 บาท ลดลงจากปงบประมาณปที่ผาน
มา 1,000.00 บาท และในระยะ 9 เดือน ยังไมมรีายไดประเภทน้ีเกิดข้ึน จึงประมาณการรายรบัไวลดลง 
  2.5  คาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด   ต้ังไว 500,000.00  บาท   เทากับปงบประมาณ
ที่แลว  โดยประมาณการรบัจากคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการโอนสิทธิการเชาอาคารพาณิชยหรือทรัพยสิน
ของเทศบาล  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จัดเก็บได  5,505,477.00  บาท  และในระยะ 9  เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเก็บได  206,272..00 บาท  จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
  2.6 รายไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ ต้ังไว 100,000.00 บาท  เทากับปงบประมาณที่แลว โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดเก็บได 135,700.00 บาท  ในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ไดรับ 86,100.00 บาท  จึงปรบัประมาณการรายรับเทาเดิม  
 3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   ต้ังไว   6,900,000.00   บาท 
  3.1 รายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย ต้ังไว 6,900,000.00 บาท สงูกวาปงบประมาณ
ที่แลว 90,000.00บาท โดยประมาณการรบัจากการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปของสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองบุรรีัมยที่จะตองจัดสรรใหกบัเทศบาลตามระเบียบในอตัรารอยละ30 ซึ่งไดประมาณการกําไรสทุธิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เปนจํานวน 23,000,000.00บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555   ยังไมไดมีเงินประเภทน้ีเกิดข้ึน  

 

 4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   ต้ังไว   6,508,000.00 บาท 
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  4.1 เงินท่ีมีผูอุทิศให  ต้ังไว 5,500,000.00  บาท  เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณทีผ่านมา 
300,000.00 บาท  โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีรายรับ 5,307,533.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มีรายได 4,768,320.00 บาท   สวนมากมาจากหนวยงานอื่น/และเอกชน
เปนคากําจัดขยะมูลฝอย  จึงปรบัประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 
  4.2 คาขายแบบแปลน   ต้ังไว  150,000.00 บาท เพิม่ข้ึนจากปงบประมาณที่ผานมา 
50,000.00 บาท โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.  2554  มีรายได  151,900.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดเก็บได 57,400.00 บาท  จึงประมาณการรายรับไวเพิ่มข้ึน 
  4.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง   ต้ังไว   38,000.00  บาท เพิม่ข้ึนจากปงบประมาณ
ที่แลว 3,000.00 บาท  โดยประมาณการรายรับจากการคํารองตางๆ ที่ในปงบประมาณ พ.ศ.  2554   จัดเก็บ
ได 38,958.00 บาท   และในระยะ  9  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2555  จัดเก็บได  28,634.00 บาท   
จึงประมาณการรายรับไวเพิ่มข้ึน 
  4.4  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร ต้ังไว 20,000.00 บาท เพิม่ข้ึนจากปงบประมาณที่
ผานมา 4,000 บาท  โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554   จัดเก็บได  22,048.00 บาท  และในระยะ  9 เดือน
แรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2555  จัดเกบ็ได  17,001.00 บาท   จึงปรับประมาณการรายรบัลดลง 
  4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  ต้ังไว 800,000.00 บาท เทากบัปงบประมาณปทีผ่านมา โดยที่
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จัดเกบ็ได  1,064,586.79 บาท และในระยะ 9  เดือนแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จัดเกบ็ได  687,465.00  บาท  จึงปรบัประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 ค.  รายไดจากทุน   ต้ังไว   2,000.00   บาท 
 1.  หมวดรายไดจากทุน    ต้ังไว   2,000.00   บาท  
  1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน   ต้ังไว 2,000.00 บาท เทากับปงบประมาณที่แลว โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมมีรายไดประเภทน้ีเกิดข้ึน และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ยังไมมีรายไดประเภทน้ีไมไดเกิดข้ึน จงึประมาณการรายรับไวเทาเดิม  
ง.  เงินชวยเหลือ ต้ังไว  151,858,600.00  บาท   
 1.  หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไว 151,858,600.00 บาท      
            1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  ต้ังไว 151,858,600.00.00 บาท  
                  - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่ฯ จํานวน 46,000,000.00 บาท 
                            - เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา      จํานวน 86,736,600.00 บาท 
                            - เงินอุดหนุนทั่วไป (เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) จํานวน 2,100 คน                          
จํานวน 16,572,000.00 บาท 
                            -  เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ) จํานวน 407 คน         
จํานวนเงิน 2,442,000.00 บาท 
                            - เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) จํานวน 18 คน จํานวนเงิน 
108,000.00 บาท 
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