
1.1 รายรับปงบประมาณ 2554 ประมาณการไวรวม 43,000,000 บาท 
 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ประมาณการ 
ป 2554 

หมายเหตุ 

ก. รายไดภาษีอากร 
     1. หมวดภาษีอาการ (ยอดรวม) 
         1.1 ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 

         1.2 ภาษบํีารุงทองท่ี 

         1.3 ภาษปีาย 

         1.4 ภาษอีากรฆาสัตว 

         1.5 ภาษมูีลคาเพิ่ม 

 
23,857,803.90

601647.95 

86,792.95 

110,140.00 

94,250.00

16,253,652.07

 
16,370,000 

500,000 

80,000 

100,000 

90,000 

11,000,000.00 

22,550,000
500,000 

70,000 

90,000 

90,000 

15,500,000.00

 

 
 
 
 
 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ประมาณการ 
ป 2554 

หมายเหตุ 

         1.6  ภาษธุีรกิจเฉพาะ 

         1.7  ภาษสุีรา 

         1.8  ภาษสีรรพสามิต 

         1.9  คาภาคหลวงแร 

         1.10 คาภาคหลวงปโตรเล่ียม 

         1.11 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธ์ิ 

                และนิติกรรมท่ีดิน 

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 
     2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ         
         และใบอนุญาต                            (ยอดรวม) 
         2.1 คาธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนราษฎร 

         2.2 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะ ฯ 

         2.3 คาธรรมเนียมการโอนรานคาตลาดนัด 

31,064.12 

1,459,918.11 

2,864,407.47 

61,606.57 

97,177.66 

2,197,147.00 

1,219,954.50
6,200.00 

118,520.00 

36,000.00 

- 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

20,000.00 

80,000.00 

2,000,000.00 
 
 
 

760,000.00 
3,000.00 

80,000.00 

30,000.00 

- 

1,300,000.00 

3,500,000.00 

30,000.00 

70,000.00 

1,400,000.00

510,000.00
3,000.00 

100,000.00 

30,000.00 

 



               เกษตรกร 

         2.4คาธรรมเนียมรักษาแผงขายของตลาดนัด 

             เกษตรกร 

         2.5 คาธรรมเนียมเกีย่วกับควบคุมอาคาร 

         2.6 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข 

         2.7 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา 

               โดยใชเคร่ืองขยายเสียง 

        2.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 

         2.9 คาปรับการผิดสัญญา 

         2.10 คาปรับอ่ืน ๆ 

 

124,050.00 

 

5,913.50 

67,030.00 

1,270.00 

 

583,100.00 

277,871.00 

- 

 

100,000.00 

 

3,000.00 

60,000.00 

1,000.00 

 

450,000,.00 

32,000.00 

1,000.00 

 

100,000.00 

 

3,000.00 

50,000.00 

1,000.00 

 

210,000.00 

10,000.00 

3,000.00
 



 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ประมาณการ 
ป 2554 

หมายเหตุ 

     3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน           (ยอดรวม)  
         3.1 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

     4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค   (ยอดรวม)  
         และกิจการพาณิชย 
         4.1 คาบริการวางของขายในตลาดนัด 

         4.2 คาจําหนายกระแสไฟฟาตลาดนัด 

         4.3 คาเชาแผงรานคาตลาดนัด 

     5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                (ยอดรวม)  
         5.1 คาขายแบบแปลน 

         5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

ค.  รายไดจากทุน 
ง.  เงินชวยเหลือ 
    6.  หมวดเงินอุดหนุน                    (ยอดรวม) 
         6.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป 

617,277.05
617,277.05 

1,452,630.00

1,040,115.00 

297,665.00 

114,850.00 

451,925.00
341,000.00 

110,925.00

- 

22,437,341.78
22,437,341.78

300,000.00 
300,000.00 

1,250,000.00 
 

1,000,000.00 

200,000.00 

50,000.00 

120,000.00 
100,000.00 

20,000.00 

 - 
 

21,200,000.00 
21,200,000.00 

600,000.00
600,000.00 

1,280,000.00

1,000,000.00 

250,000.00 

30,000.00 

60,000.00
50,000.00 

10,000.00 

 - 

18,000.000.00
18,000,000.00

 

รวม 50,036,932.23 40,000,000.00 43,000,000.00  
 



2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน / แผนงาน 
จายจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ประมาณการ 
ป 2554 

หมายเหตุ 

ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป 
-  แผนงานบริหารทั่วไป 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

49,566,763.11

13,200,805.41 

81,500.00

39,912,160.00 
 

14,379,700.00 

170,000.00 

42,943,850.00

13,323,700.00 

350,000.00

 

 

ดาน / แผนงาน 
จายจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ประมาณการ 
ป 2554 

หมายเหตุ 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
-  แผนงานการศึกษา 

-  แผนงานสาธารณสุข 

-  แผนงานเคหะและชุมชน 

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  แผนงานสังคมสงเคราะห 

-  แผนงานเกษตร 

ดานเศรษฐกิจ 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน 
-  แผนงานงบกลาง 

 

15,465,714.88 

7,392,744.31 

11,939,303.17 

20,000.00 

45,000.00 

 - 

- 

 

- 

 

1,421,695.34

 
6,481,720.00 

5,464,000.00 

3,899,740.00 

25,000.00 

4,915,000.00 

290,000.00 

40,000.00 

 

- 

 

4,247,000.00 

8,719,600.00 

5,209,500.00 

5,487,000.00 

1,364,000.00 

2,580,000.00 

170,000.00 

140,000.00 

 

 - 

 

5,600,050.00

 

 



2.3  รายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด 
จายจริง 
ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

ประมาณการ 
ป 2554 

หมายเหตุ 

รวมรายจาย 
1. รายจายงบกลาง 

2.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

3.  หมวดคาจางช่ัวคราว 

4.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

5.  หมวดคาสาธารณูปโภค 

6.  หมวดเงินอุดหนนุ 

7.  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

8.  รายจายอ่ืน 

49,566,763.11
1,434,669.74 

5,267,602.76 

2,123,088.07 

24,081,513.68 

914,301.62 

4,905,840.00 

10,839,747.24 

 - 

39,912,160.00 
4,247,000.00 

6,305,740.00 

3,814,120.00 

19,497,200.00 

1,131,000.00 

4,008,000.00 

296,100.00 

613,000.00 

42,943,850.00
5,600,050.00 

6,076,100.00 

2,680,500.00 

21,793,140.00 

1,214,000.00 

3,111,200.00 

2,367,600.00 

 101,260.00

 

 
2.4  รายการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม  (รายจายท่ีไมนําไปตัง้งบประมาณ) 

จายจาก รายการ 
ป 2553 

(เปนเงิน/บาท) 
ป 2554 

(เปนเงิน/บาท) 
เงินจายขาดจากเงินสะสม 

 

คาครุภัณฑ 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

คาเงินเดือน 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

เงินอุดหนุน 

งบกลาง 

 

- 

2,018,000.00 

- 

217,452.50 

- 

- 

- 

2,765,572.00 

- 

 - 

- 

- 

 
 
 
 



3. รายละเอียดรายจายบางรายการท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกรใน 
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ก.  คาใชจายในการบริหารงานบุคคล ท่ีตั้งจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนพิเศษ) 
(1) เงินเดือน    ต้ังจายรวมท้ังส้ิน  4,055,000 บาท 
(2) เงินคาครองชีพช่ัวคราวพนักงาน  ต้ังจายรวมท้ังส้ิน     438,000 บาท 
(3) คาจางประจํา    ต้ังจายรวมท้ังส้ิน     396,500 บาท 
(4) เงินคาครองชีพช่ัวคราวลูกจางประจํา   ต้ังจายรวมท้ังส้ิน       49,000 บาท 
(5) เงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหพนักงานจาง   ต้ังจายรวมท้ังสิ้น  2,680,500 บาท 
(6) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังจายรวมท้ังส้ิน       65,000 บาท 
(7) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังจายรวมท้ังส้ิน     420,000 บาท 
(8) เงินคาเชาบาน    ต้ังจายรวมท้ังส้ิน     113,000 บาท 
(9) เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารทองถ่ิน ต้ังจายรวมท้ังส้ิน     964,800 บาท 
(10) เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาฯ ต้ังจายรวมท้ังส้ิน      172,800 บาท 
(11) คาตอบแทนประธาน รองประธานและสมาชิกสภาเทศบาลต้ังจายรวมท้ังส้ิน   1,296,000 บาท 
(12) เงินผลประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณพีิเศษ 

ต้ังจายรวมท้ังส้ิน     700,000 บาท 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน           11,350,600 บาท 

หมายเหต ุ  คิดเปนรอยละ 26.43  ของเงินงบประมาณรายจายท่ีต้ังจายจากรายได ไมรวมเงินอุดหนุนพิเศษ 
และเงินกู หรือเงินอ่ืนใดตามมติ กท. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2545  เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2545 

4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ   และการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนงัสือดวนท่ีสุด ท่ี มท  0808.2/ว 3446  ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม  2548  (องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการเดนิทางไปราชการ
ตางประเทศและการศึกษาดงูานท้ังในประเทศและตางประเทศ กําหนดใหรายไดของปงบประมาณท่ีผานมา
ของเทศบาลตําบลบานสิงห รายไดไมเกิน 50 ลานบาท ใหต้ังงบประมาณไดไมเกนิ 3%) 

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ และศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศของ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจางของเทศบาลตําบลบานสิงห 
      ต้ังจายรวมท้ังส้ิน   1,000,000 บาท 
      รวมเปนเงินท้ังส้ิน   1,000,000 บาท 
หมายเหต ุ คิดเปนรอยละ 2.33 ของรายไดทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปของปงบประมาณ (ใน
ปงบประมาณ 2554 ประมาณการรายรับ จํานวน 43,000,000 บาท สามารถต้ังงบประมาณรายจายไดไมเกิน 
1,290,000  บาท) 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 

ของเทศบาลตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 --------------- 
หลักการ 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน     ยอดรวม 42,943,850 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังน้ี 

ก. ดานบริหารทั่วไป 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม 13,323,700 บาท 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม      350,000 บาท 

 
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 

1. แผนงานการศกึษา     ยอดรวม   8,719,600 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม   5,209,500 บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม   5,487,000 บาท 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม   1,364,000 บาท 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   2,580,000 บาท 
6. แผนงานสังคมสงเคราะห    ยอดรวม      170,000 บาท 
7. แผนงานเกษตร     ยอดรวม      140,000 บาท 

 
       ค. ดานการดําเนินงานอื่น 
 1. แผนงานงบกลาง     ยอดรวม  5,600,050 บาท 
 

เหตุผล 
 เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลพจิารณาเหน็ชอบ ตอไป 
 
 
 



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ของเทศบาลตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

--------------- 
  โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  (แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546)  มาตรา  65  จึงตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไว   โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานสิงห และความเห็นชอบ
ของผูวาราชการจังหวดัราชบุรี ดังตอไปนี ้

 ขอ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เปนตนไป 
 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน  

42,943,850 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดงันี้ 
 ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ก. ดานบริหารท่ัวไป 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป  ยอดรวม 13,323,700 บาท 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      350,000 บาท 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศกึษา  ยอดรวม   8,719,600 บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม   5,209,500 บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   5,487,000 บาท 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม   1,364,000 บาท 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   2,580,000 บาท 
6. แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม      170,000 บาท 
7. แผนงานเกษตร   ยอดรวม      140,000 บาท 

ค. ดานการดําเนนิงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม   5,600,050 บาท 

 
 
ท้ังนี้รายละเอียดปรากฏในสวนท่ี 3 
 
 



 
 ขอ 5.  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานสิงห ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน 
 ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานสิงหมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
 
 
                               รอยโท 
                                                                                            (ประสงค  เพญ็ประภากร) 
                                                                                        นายกเทศมนตรีตําบลบานสิงห 
 
 
 
                              เห็นชอบ 
 
 
           (..........................................) 
               ผู้ว่าราชการจังหวดัราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เทศบาลตําบลบานสิงห 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

--------------- 
ก. รายไดภาษีอากร    รวมท้ังส้ิน 22,550,000 บาท 

1. หมวดภาษีอากร    รวม  22,550,000 บาท 
1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ   จํานวน       500,000 บาท 

ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
        1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี    จํานวน          70,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
        1.3 ภาษีปาย     จํานวน          90,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
        1.4 ภาษีอากรฆาสัตว    จํานวน          90,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม    จํานวน   15,500,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จํานวน             -  บาท 
ไมไดต้ังประมาณการไว เนื่องจากในปท่ีผานมาไมมีรายไดเขา 
       1.7 ภาษีสุรา     จํานวน             1,300,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
      1.8  ภาษีสรรพสามิต    จํานวน      3,500,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.9 คาภาคหลวงแร    จํานวน           30,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.10 คาภาคหลวงปโตรเล่ียม   จํานวน            70,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 

1.11 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธ์ิและนิติกรรมท่ีดิน 
จํานวน        1,400,000 บาท 

ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
 
 



ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร     รวมท้ังส้ิน บาท 
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  รวม       510,000 บาท 

1.1 คาธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนราษฏร  จํานวน           3,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.2 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะฯ    จํานวน       100,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.3 คาธรรมเนียมการโอนรานคาตลาดนัดเกษตรกร        จํานวน                 30,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.4 คาธรรมเนียมรักษาแผงขายของตลาดนัดเกษตรกร    จํานวน              100,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร  จํานวน           3,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
      1.6 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข   จํานวน          50,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
       1.7 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง จํานวน            1,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
      1.8 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน         210,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
      1.9 คาปรับการผิดสัญญา    จํานวน                        10,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
      1.10 คาปรับอ่ืน     จํานวน             3,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวม         600,000 บาท 
2.1 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร   จํานวน         600,000 บาท 

ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม       1,280,000 บาท 

3.1 คาบริการวางของขายในตลาดนัด   จํานวน        1,000,000 บาท 
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
       3.2 คาจําหนายกระแสไฟฟาตลาดนัด   จํานวน           250,000 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  โดยเทียบจากรายไดท่ีเก็บไดจริงของปท่ีผานมา 
       3.3 คาเชาแผงรานคาตลาดนัด    จํานวน                           30,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
 



 
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน                     60,000 บาท 

4.1 คาขายแบบแปลน    จํานวน        50,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 

4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ     จํานวน                      10,000 บาท 
ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมา โดยเทียบจากรายไดท่ีเกบ็ไดจริงของปท่ีผานมา 
 

ค.  รายไดจากทุน  ไมไดต้ังรับไว 
 

ง. เงินชวยเหลือ      รวมท้ังส้ิน 18,000,000 บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน     รวม  18,000,000 บาท 

1.1 เงินอุดหนนุท่ัวไป    จํานวน  18,000,000 บาท 
 

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


