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หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการบริหารจัดการเมืองขนาดใหญ่ ต้องใช้
งบประมาณเป็นจานวนมาก ในการบริหารจัดการภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด จึงต้องมีการกลั่น กรองงบประมาณอย่างรอบคอบ ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จึงได้
จัดทาการวิเคราะห์ รายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 และจัดทาการวิเคราะห์ ประมาณการ
รายรับ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559-2564 เพื่อนามาเป็นแนวทางและตัวชี้วั ดในการจัดทางบประมาณ
ทางด้านรายรับ ประกอบเทศบาลนครขอนแก่น มีโครงการจานวนมาก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ยอดเงิน งบประมาณ มีห น่วยงานในความรับผิดชอบในการบริห ารจัดการภารกิจตามภารกิจต่างๆรวม 21
หน่วยงาน โดยแยกเป็น 6 สานัก 1 กอง โรงเรียน 11 แห่ง สถานธนานุบาล 2 แห่ง และกิจการขนส่ง 1 แห่ง
ครอบคลุมภารกิจงาน 4 ด้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )พ.ศ.2563 โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
งบประมาณ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐต้องดาเนินการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างเพียงพอและใน
การดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนทราบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ของเทศบาล ซึ่งต้องมีการจัดทา
งบประมาณก่อนที่จะพัฒนาเมืองต่อไปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดทาคาของบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนต่อผู้อานวยการ
การสานักงบประมาณ โดยตรงผ่าน ระบบ Information System for Budgeting of local Administrative
Organization (BBL) เพื่อให้มีการประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ ประกอบการ
นาเสนอเสนองบประมาณ ตามหนังสือที่ นร 0728/ว36 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยงานรับ
งบประมาณตรง โดยเทศบาลนครขอนก่นได้มีการจัดทาคาสรุปประมาณการรายรับเพื่อนาเสนอได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยสามารถยื่นคาขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนต่อผู้อานวยการการสานักงบประมาณ
โดยตรงผ่าน ระบบ Information System for Budgeting of local Administrative Organization (BBL)
เพื่อให้ การเตรีย มความพร้อมในการจั ดทาคาขอตั้งงบประมาณเป็น ไปด้ วยความเรียบร้อย ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริ มการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการจัดเตรียมข้อมูลภารกิจ
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ถ่ายโอนที่จะต้องขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น บุคคลากรภายใน
องค์กร ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณ ทั้งด้านรายรับ -รายจ่าย ซึ่งผู้จัดทาได้
ดาเนินการรายงานวิเคราะห์รายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 และรายงานวิเคราะห์ประมาณ
การรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 เพื่อที่จะได้รับรู้ยอดรายรับจริง และประมาณการรายรับ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง เพื่อทาให้สามารถเปรียบเทียบยอดรายรับจริงและประมาณการรายรับใน
ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะนามาพิจารณาจัดทาร่างงบประมาณเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้ง
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทางบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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การเปรียบเทียบข้อมูล
1.เปรียบเทียบข้อมูล รายรับจริงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-2563
2.เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
3.เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับ
จริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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เปรียบเทียบข้อมูล รายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2563
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ รายรับจริงสรุปได้ดังนี้ (เปรียบเทียบเป็นหมวด)
1. รายรั บจริง ปี พ.ศ.2559 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้ น 1,435,325,542.74 บาท จานวน 8 หมวด
รายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 136,609,094.11 บาท (ร้อยละ 9) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
54,063,206.07 บาท (ร้อยละ4) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41,019,726.84 บาท (ร้อยละ3) หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์ 10,094,838.62 บาท (ร้อยละ1) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,226,382.69 บาท
(ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน 930,050 บาท (ร้อยละ 0) หมวดภาษีจัดสรร 455,126,947.92 บาท (ร้อยละ
32) หมวดเงิน อุ ดหนุ น ทั่ว ไป 498,716,061 บาท (ร้อยละ 35) หมวดเงิน อุดหนุน ทั่ว ไประบุวัตถุป ระสงค์
224,539,235.49 บาท (ร้อยละ 5)
2. รายรั บจริง ปี พ.ศ.2560 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้ น 1,437,805,457.85 บาท จานวน 8 หมวด
รายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 147,788,404.69 บาท (ร้อยละ 10) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
47,251,199.48 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,742,575.12 บาท (ร้อยละ3) หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 10,221,729.06 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,860,279.76 บาท
(ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน 0 บาท (ร้อยละ 0) หมวดภาษีจัดสรร 492,648,804.65 บาท (ร้อยละ20)
หมวดเงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไป 583,477,841.40 บาท (ร้อยละ 41) หมวดเงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไประบุ วัต ถุ ป ระสงค์
102,814,623.69 บาท (ร้อยละ 12)
3. รายรั บจริง ปี พ.ศ.2561 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้ น 1,491,698,583.95 บาท จานวน 8 หมวด
รายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 144,267,635.71 บาท(ร้อยละ 10) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
39,874,714.57 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 410,973,061.02 บาท (ร้อยละ3) หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 8,361,772.16 บาท (ร้อยละ 0) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,609,207.86 บาท
(ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน 11,110 บาท (ร้อยละ 0) หมวดภาษีจัดสรร 539,724,927.80 บาท (ร้อยละ
22) หมวดเงิน อุ ดหนุ น ทั่ว ไป 605,407,491 บาท (ร้อยละ 22) หมวดเงิน อุดหนุน ทั่ว ไประบุวัตถุป ระสงค์
98,468,663.83 บาท (ร้อยละ 12)
4.รายรั บจริง ปี พ.ศ.2562 มีรายรับจริงรวมทั้ งสิ้น 1,491,148,392.84 บาท จานวน 8 หมวด
รายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 149,908,124.38 บาท (ร้อยละ 10) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
41,159,163.27 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 44,008,127.26 บาท (ร้อยละ 3) ห มวดรายได้
จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 8,443,177.61 บาท (ร้อยละ 0) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,604,052.09 บาท
(ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน 112,590 บาท (ร้อยละ 0 ) หมวดภาษีจัดสรร 517,876,061.94 บาท (ร้อย
ละ 35) หมวดเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป 607,849,257 (ร้ อ ยละ 4) หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไประบุ วั ต ถุ ป ระสงค์
112,187,839.29 บาท (ร้อยละ 7)
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5.รายรับจริง ปี พ.ศ.2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 1,338,451,362.62 บาท จานวน 8 หมวด
รายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 48,260,539.26 บาท (ร้อยละ 3) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
36,785,831.43 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,366,544.16 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 7,789,193.78 บาท (ร้อยละ 0) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,810,799.42 บาท
(ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน 449,312 บาท (ร้อยละ 0 ) หมวดภาษีจัดสรร 454,508,408.99 บาท (ร้อย
ละ 34) หมวดเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป 611,724,383 (ร้ อ ยละ 46) หมวดเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไประบุ วั ต ถุ ป ระสงค์
129,756,350.58 บาท (ร้อยละ 10)
สรุปเปรียบเทียบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
(เปรียบเทียบเป็นปี)
1.หมวดภาษี อ ากร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน
149,908,124.38 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 48,260,539.26
บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5 ปี
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 จานวน 54,063,206.07 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
36,785,831.43 บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5 ปี
3.หมวดรายได้ จ ากทรั พย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จ านวน 44,008,127.26 บาท มี ร ายได้ สู ง สุ ด ในจ านวน 5 ปี , และปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน
40,366,544.16 บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5ปี
4.หมวดรายได้ จ ากสาธารณู ปโภคและพาณิ ชย์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559-2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 10,221,729.06 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 7,789,193.78 บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5ปี
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน
14,609,207.86 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 8,810,799.42
บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5ปี
6.หมวดรายได้จากทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน
930,050 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 0 บาท มีรายได้ต่าสุด ใน
จานวน 5 ปี
7.หมวดภาษี จั ด สรร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน
539,724,927.60 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 454,508,408.99
บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5ปี
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8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
611,724,383 บาท มีรายได้สูงสุด ในจานวน 5 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 498,716,060 บาท
มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5 ปี
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 จ านวน 224,539,235.49 บาท มีรายได้สู งสุ ด ในจานวน 5 ปี, และปี งบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 98,468,663.83 บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 5 ปี
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เปรียบเทียบข้อมูล ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 -2564
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้ดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการ
รายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนา การจัดทา
เทศบัญญัติงบประมาณในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรายรับ
จานวน 6 ปี ของเทศบาลนครขอนแก่น จากรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทาการวิเคราะห์งบประมาณรายรับจานวน 8 หมวด
รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ สรุปได้ดังนี้(เปรียบเทียบเป็นหมวด)
1. ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2559 มีป ระมาณการรายรับ รวมทั้ งสิ้ น 1,149,427,827 บาท
จานวน 8 หมวดรายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 120,988,600 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
52,128,330 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 35,943,970 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,930,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,741,180 บาท หมวดรายได้จ ากทุน 80,000 บาท หมวดภาษี
จัดสรร 406,230,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 508,385,747 บาท
2. ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2560 มีป ระมาณการรายรับ รวมทั้ งสิ้ น 1,289,736,880 บาท
จานวน 8 หมวดรายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 126,980,600 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
52,729,340 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 35,041,120 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,930,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,909,020 บาท หมวดรายได้จากทุน 80,000 บาท หมวดภาษี
จัดสรร 456,230 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 595,836,800 บาท
3. ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2561 มีป ระมาณการรายรับ รวมทั้ งสิ้ น 1,350,983,050 บาท
จานวน 8 หมวดรายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 137,081,600 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
45,623,250 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 37,015,120 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,930,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,647,580 บาท หมวดรายได้จากทุน 80,000 บาท หมวดภาษี
จัดสรร 473,178,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 631,427,500 บาท
4. ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2562 มีป ระมาณการรายรับ รวมทั้ งสิ้ น 1,392,442,390 บาท
จานวน 8 หมวดรายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 147,181,600 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
44,529,500 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 31,345,820 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,600,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,590,730 บาท หมวดรายได้จากทุน 80,000 บาท หมวดภาษี
จัดสรร 495,070,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 653,044,740 บาท
5.ประมาณการรายรั บ ปี พ.ศ.2563 มี ประมาณการรายรับ รวมทั้ งสิ้ น 1,471,714,130 บาท
จานวน 8 หมวดรายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 166,041,600 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
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42,598,200 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 33,877,750 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,600,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,673,980 บาท หมวดรายได้จากทุน มีประมาณการรายรับ 80,000
บาท หมวดภาษีจัดสรร 540,000,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 667,842,600 บาท
6.ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 1,356,368,760 บาท
จานวน 8 หมวดรายรับดังนี้ หมวดภาษีอากร 148,056,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
38,607,200 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 29,641,220 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,600,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,739,170 บาท หมวดรายได้จากทุน มีประมาณการรายรับ 80,000
บาท หมวดภาษีจัดสรร 504,000,000 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 613,645,170 บาท
สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564(เปรียบเทียบเป็นปี)
1.หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณการ
รายรับ จานวน 166,041,600 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุด ในจานวน 6 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมาณการรายรับ จานวน 147,181,600 บาท มีประมาณการรายรับต่าสุด ในจานวน 6 ปี
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ประมาณการรายรับจานวน 52,729,340 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุด ในจานวน 6 ปี, และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการรายรับ จานวน 38,607,200 บาท มีประมาณการรายรับ ต่าสุ ด ใน
จานวน 6 ปี
3.หมวดรายได้ จ ากทรั พย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ประมาณการรายรับจานวน 37,015,120 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุด ในจานวน 6 ปี, และปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับจานวน 29,641,220 บาท มีรายได้ต่าสุด ในจานวน 6 ปี
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2561 มีประมาณการรายรับจานวน 9,930,000 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี,
และปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 มีประมาณการรายรับ จานวน 9,600,000 มีรายได้ตาสุดในจานวน 6 ปี
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณ
การรายรับจานวน 16,647,580 บาท มีประมาณการรายรับ สูงสุด ในจานวน 6 ปี, และปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประมาณการรายรับจานวน 11,590,730 บาท มีประมาณการรายรับต่าสุด ในจานวน 6 ปี
6.หมวดรายได้ จากทุ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
ประมาณการรายรับ จานวน 80,000 มีประมาณการรายรับเท่ากัน ในจานวน 6 ปี
7.หมวดภาษีจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณการ
จ านวน 540,000,000 บาท มี ป ระมาณการรายรับ สู งสุ ด ในจานวน 6 ปี , และปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ประมาณการรายรับจานวน 406,230,000 บาท มีประมาณการรายรับต่าสุด ในจานวน 6 ปี
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8.หมวดเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559-2564 ปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ประมาณการรายรั บ รั บ จ านวน 667,842,600 บาท มี ป ระมาณการรายรับ สู งสุ ด ในจ านวน 6 ปี , และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณการรายรับ จานวน 508,358,747 บาท มีประมาณการรายรับ ต่าสุด ใน
จานวน 6 ปี
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รายงานการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
เปรียบเทียบงบประมาณการการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 120,988,600 บาท รายรับจริง 136,609,094.11 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 15,620,494.11 บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 52,128,330 บาท รายรับจริง
54,063,206.07 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 1,934,876.07 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับ 35,943,970 บาท รายรับจริง 41,019,726.84
บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 5,075,756.84 บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง
10,094,838.62 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 164,838.62 บาท
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 15,741,180 บาท รายรับจริง 14,226,382.69 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,514,797.31 บาท
6.หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 930,050 บาท สูงขึ้นจาก
ประมาณการรายรับ 850,050 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 406,230,000 บาท รายรับจริง 455,126,947.92 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 48,896,947.92 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 508,385,747 บาท รายรับจริง 498,716,061 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 9,669,686 บาท
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับจริง 224,539,235.49 บาท
เปรียบเทียบงบประมาณการการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 126,980,600 บาท รายรับจริง 147,788,404.69 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 20,807,804.69 บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 52,729,340 บาท รายรับจริง
47,251,199.48 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 5,478,140.52 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับ 35,041,120 บาท รายรับจริง 40,742,575.12
บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 5,701,455.12 บาท
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4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง
10,221,729.06 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 291,729.06 บาท
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 12,909,020 บาท รายรับจริง 12,860,279.76 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 48,740.24 บาท
6.หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 0 บาท ลดลงจากประมาณการ
รายรับ 80,000 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 456,230,000 บาท รายรับจริง 492,648,804.65 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 36,418,804.65 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 595,836,800 บาท รายรับจริง 583,477,841.40
บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 12,358,958.60 บาท
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับจริง 102,814,623.69 บาท
เปรียบเทียบงบประมาณการการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 137,081,600 บาท รายรับจริง 144,267,635.71 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 7,186,035.71 บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 45,623,250 บาท รายรับจริง
39,874,714.57 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 5,748,535.43 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับ 37,015,120 บาท รายรับจริง 40,973,061.02
บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 3,957,941.02 บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง
8,361,772.16 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,568,227.84 บาท
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 16,647,580 บาท รายรับจริง 14,609,207.86 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 2,038,372.14 บาท
6.หมวดรายได้ จ ากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 11,110 บาท ลดลงจาก
ประมาณการรายรับ 68,890 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 473,178,000 บาท รายรับจริง 539,724,927.80 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 66,546,927.80 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 631,427,500 บาท รายรับจริง 605,407,491 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 26,020,009 บาท
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับจริง 98,468,663.83 บาท
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เปรียบเทียบงบประมาณการการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12
0
1
0

1.หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 147,181,600 บาท รายรับจริง 149,908,124.38 บาท 1
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 2,726,524.38 บาท
0
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 44,,529,500 บาท รายรับจริง
41,159,163.27 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 3,370,336.73 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับ 31,345,820 บาท รายรับจริง 44,008,127.26
บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 12,662,307.26 บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง
8,443,177.61 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,156,822.39 บาท
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 11,590,730 บาท รายรับจริง 9,604,052.09 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,986,677.91 บาท
6.หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 112,590 บาท สูงขึ้น จาก
ประมาณการรายรับ 32,590 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 495,070,000 บาท รายรับจริง 517,876,061.94 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 22,806,061.94 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 653,044,740 บาท รายรับจริง 607,849,257 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 45,195,483 บาท
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับจริง 112,187,839.29 บาท
เปรียบเทียบงบประมาณการการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 166,041,600 บาท รายรับจริง 48,260,539.26 บาท ลดลง
จากประมาณการรายรับ 117,781,060.74 บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 42,598,200 บาท รายรับจริง
36,785,831.43 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 5,812,368.57 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับ 33,877,750 บาท รายรับจริง 44,008,127.26
บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 10,130,377.26 บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท รายรับจริง
8,443,177.61 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,156,822.39 บาท
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 11,673,980 บาท รายรับจริง 8,810,799.42 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 2,863,180.58 บาท
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6.หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 449,312 บาท สูงขึ้น จาก
ประมาณการรายรับ 369,312 บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 504,000,000 บาท รายรับจริง 454,508,408.99 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 49,491,591.01 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 613,645,170 บาท รายรับจริง 611,724,383 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,920,787 บาท
9.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับจริง 129,756,350.58 บาท
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ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายรับจริงระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2563

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมืองแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
136,609,094.11
147,788,404.69
144,267,635.71
149,908,124.38
48,260,539.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
54,063,206.07
47,251,199.48
39,874,714.57
41,159,163.27
36,785,831.43
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
41,019,726.84
40,742,575.12
40,973,061.02
44,008,127.26
40,366,544.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
10,094,838.62
10,221,729.06
8,361,772.16
8,443,177.61
7,789,193.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
14,226,382.69
12,860,279.76
14,609,207.86
9,604,052.09
8,810,799.42
หมวดรายได้จากทุน
930,050.00
0.00
11,110.00
112,590.00
449,312.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง
256,943,298.33
258,864,188.11
248,097,501.32
253,235,234.61
142,462,220.05
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
455,126,947.92
492,648,804.65
539,724,927.80
517,876,061.94
454,508,408.99
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
498,716,061.00
583,477,841.40
605,407,491.00
607,849,257.00
611,724,383.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
224,539,235.49
102,814,623.69
98,468,663.83
112,187,839.29
129,756,350.58
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
723,255,296.49
686,292,465.09
703,876,154.83
720,037,096.29
741,480,733.58
รวม
1,435,325,542.74
1,437,805,457.85
1,491,698,583.95
1,491,148,392.84
1,338,451,362.62
ตารางที่ 1 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่ารายรับจริง หมวดภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 149,908,124.38 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 54,063,206.07 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 44,008,127.26 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริงสูงสุด 10,221,729.06 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 14,609,207.86 บาท หมวดรายได้จากทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 930,050 บาท หมวดภาษีจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 539,724,927.80 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงสูงสุด 611,724,383 ปีงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 224,539,235.49 บาท
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ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

224,539,235.49
102,814,623.69
98,468,663.83
112,187,839.29
129,756,350.58

930,050.00
11,110.00
112,590.00
449,312.00

14,226,382.69
12,860,279.76
14,609,207.86
9,604,052.09
8,810,799.42

10,094,838.62
10,221,729.06
8,361,772.16
8,443,177.61
7,789,193.78

41,019,726.84
40,742,575.12
40,973,061.02
44,008,127.26
40,366,544.16

54,063,206.07
47,251,199.48
39,874,714.57
41,159,163.27
36,785,831.43

136,609,094.11
147,788,404.69
144,267,635.71
149,908,124.38
48,260,539.26

498,716,061.00
583,477,841.40
605,407,491.00
607,849,257.00
611,724,383.00

455,126,947.92
492,648,804.65
539,724,927.80
517,876,061.94
454,508,408.99

รายรั บ จริ ง ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ .ศ.2559-2563

ปี 2563

กราฟที่ 1 วิเคราะห์ได้ว่า จากปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 เปรียบเทียบทุกหมวด หมวดรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด รองลง
มาคือ รายรับจริงหมวดภาษีจัดสรร รายรับหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับจริงหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ และหมวดรายได้จากทุนต่่าสุด ตามล่าดับ
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สรุปเปรียบเทียบรายรับจริงประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2563
(จาแนกเป็นหมวด จานวน 5 ปี)
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รายรับจริงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หมวดรายได ้จาก
ิ
ทรัพย์สน
3%

หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
3%
หมวดภาษี อากร
3%
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค์
10%

หมวดรายได ้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์
0%
หมวดรายได ้เบ็ดเตล็ด
1%
หมวดรายได ้จากทุน
0%

หมวดภาษี จัดสรร
34%

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
46%

กราฟที่ 2 รายรับจริงประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 1,435,325,542.74 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
มีรายรับจริงสูงสุด 498,716,061 บาท (ร้อยละ 35) หมวดภาษีจัดสรร มีงบรายรับจริง 455,126,947.92 บาท
(ร้อยละ 32) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีงบประมาณรายรับจริง 224,539,235.49 บาท (ร้อยละ 15)
หมวดภาษีอากร มีรายรับจริง 136,609,094.11บาท (ร้อยละ 9) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มารายรับจริง
54,063,206.07 บาท (ร้อยละ 4 ) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริง 11,019,726.84 บาท (ร้อยละ 3) หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับจริง 14,226,382.69 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริง
(ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน มีรายรับจริง 930,050 บาท (ร้อยละ 0) มีรายรับจริงต่่าสุด
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รายรับจริงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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กราฟที่ 3 รายรับจริงประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 1,437,805,457.85 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
มีรายรับจริงสูงสุด 583,477,841.40 บาท (ร้อยละ 41) หมวดภาษีจัดสรร มีรายรับจริง 492,648,804.65 (ร้อยละ 34)
หมวดภาษีอากร มีรายรับจริง 147,788,404.69 บาท (ร้อยละ 10) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง
102,814,623.69 บาท (ร้อยละ 7) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตมีรายรับจริง 47,251,199.48 (ร้อยละ 3)
หมวดหมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริง 40,742,575.12 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับจริง
12,860,279.76 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริง 10,221,729.06
บาท (ร้อยละ 1) และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีรายได้จากหมวดรายรับจริงจากทุน

20
รายรับจริงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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กราฟที่ 4 รายรับจริงประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 1,491,698,583.95 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
มีรายรับจริงสูงสุด 605,407,491 บาท (ร้อยละ 40) หมวดภาษีจัดสรร มีรายรับจริง 539,724,927.80 บาท (ร้อยละ 36)
หมวดภาษีอากร มีรายรับจริง 144,267,635.71 บาท (ร้อยละ 10) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง
102,814,623.69 บาท (ร้อยละ 7) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริง40,973,061.02 บาท (ร้อยละ 3) หมวด
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริง 39,874,714.57 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับจริง
14,609,207.86 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริง 8,361,772.16 บาท
(ร้อยละ 0) หมวดรายได้จากทุน มีรายรับจริง 11,110 บาท (ร้อยละ 0) มีรายรับจริงต่่าสุด
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รายรับจริงประจาปีงบประมาณ 2562
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กราฟที่ 5 รายรับจริงประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 1,491,148,392.84 บาท หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปมีรายรับจริง 607,849,257 บาท (ร้อยละ 46) หมวดภาษีจัดสรร มีงบประมาณรายรับจริง 517,876,061.94 บาท
(ร้อยละ 34) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 112,187,839.29 บาท (ร้อยละ 10) หมวดภาษีอากร
มีรายรับจริง149,908,124.38 บาท(ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริง 44,008,127.26 บาท (ร้อยละ3)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริง 41,159,163.27 บาท(ร้อยละ 3) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับ
จริง9,604,052.09บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้สาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริง 8,443,177.61 บาท(ร้อยละ 0)
หมวดรายได้จากทุน มีรายรับจริง 112,590 บาท (ร้อยละ 0) มีรายรับจริงต่่าสุด
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รายรับจริงประจาปีงบประมาณ 2563
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กราฟที่ 6 รายรับจริงประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 1,338,451,362.62 บาท หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป มีรายรับจริง 611,724,383 บาท(ร้อยละ 46) หมวดภาษีจัดสรร มีรายรับจริง 454,508,408.99 บาท(ร้อยละ 34)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 129,756,350.58 บาท (ร้อยละ 10) หมวดภาษีอากร มีรายรับจริง
48,260,539.26 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริง 40,366,544.16 บาท (ร้อยละ 3) หมวดค่า
ธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริง 36,785,831.43 บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับจริง
8,810,799.42 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้สาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริง 7,789,193.78 บาท (ร้อยละ 0)
หมวดรายได้จากทุน มีรายรับจริง 449,312 บาท (ร้อยละ 0) มีรายรับจริงต่่าสุด
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สรุปเปรียบเทียบรายรับจริงประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2563
(จาแนกเป็นรายปี จานวน 5ปี)
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หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 7 รายรับจริงหมวดภาษีอากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 มีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น
622,833,798.15 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 149,908,124.38 บาท (ร้อยละ 24) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 147,788,404.69 บาท (ร้อยละ 23) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 144,267,635.71
บาท (ร้อยละ 23) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 136,609,094.11 บาท (ร้อยละ 22) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีรายรับจริงต่่าสุด 48,260,539.26 บาท (ร้อยละ 8)
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 8 รายรับจริงหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มี
รายรับจริงรวมทั้งสิ้น 219,134,114.82 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง สูงสุด 54,063,206.07 บาท
(ร้อยละ 25) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 47,251,199.48 บาท (ร้อยละ21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มีรายรับจริง 441,159,163.27 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 39,874,714.57 บาท
(ร้อยละ 18) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงต่่าสุด 36,785,544.16 บาท (ร้อยละ 17)
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 9 รายรับจริงหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563) มีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น
207,110,034.40 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงสุด 44,008,127.26 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบปรมาณ
พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 41,019,726.84 บาท(ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 40,973,061.02 บาท
(ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง40,742,575.12 บาท (ร้อยละ 20) ปีงบประมาณ 2563 มีรายรับจริง
ต่่าสุด 40,366,5474.16 บาท (ร้อยละ 19)
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประจาปีงบประมาณ
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กราฟที่ 10 รายรับจริงหมวดสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริง
รวมทั้งสิ้น 44,910,711.23 บาท ปีงปบระมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริงสูงสุด 10,221,729.06 บาท (ร้อยละ 23)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 10,094,838.62 บาท (ร้อยละ 22) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง
8,443,177.61 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 8,361,772.16 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงต่่าสุด 7,789,193.78 บาท (ร้อยละ 17)
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 11 รายรับจริงหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริง
รวมทั้งสิ้น 60,110,721.82 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 14,609,207.86 บาท (ร้อยละ
24) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 14,226,382.69 บาท (ร้อยละ 24) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มี
รายรับจริง12,860,297.76บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 9,604,052.09 บาท
(ร้อยละ 16) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง ต่่าสุด 8,810,799.42 บาท (ร้อยละ 15)

หมวดรายได้จากทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 12 รายรับจริงหมวดรายได้จากทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริง
รวมทั้งสิ้น 1,503,062 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงสุด 930,050 บาท (ร้อยละ 62) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 449,312 บาท (ร้อยละ 30) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายรับจริง
112,590 บาท (ร้อยละ7) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 11,110 บาท (ร้อยละ 1) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไม่มีรายรับ
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หมวดภาษีจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
560,000,000.00

540,000,000.00

520,000,000.00

500,000,000.00

480,000,000.00

460,000,000.00

440,000,000.00

420,000,000.00

400,000,000.00
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

กราฟที่ 13 รายรับจริงหมวดรายได้จากภาษีจัดสรร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริง
รวมทั้งสิ้น 2,459,885,151.30 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงสุด 539,724,927.80 บาท (ร้อยละ 22)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 517,876,061.94 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณพ.ศ.2560 มีรายรับจริง
492,648,804.65 บาท(ร้อยละ 19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง 455,126,947.92 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ2563 มีงบประมาณรายรับต่่าสุด 454,508,408.99 บาท (ร้อยละ 18)
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 14 รายรับจริง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มีรายรับจริง
รวมทั้งสิ้น 2,907,175,033.40 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงสูงสุด 611,724,383 บาท
(ร้อยละ 21) งบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 607,849,257 บาท (ร้อยละ 21)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มีรายรับจริง 605,407,491 บาท (ร้อยละ 21) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 583,477,841.40 บาท
(ร้อยละ20) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงต่่าสุด 498,761 บาท (ร้อยละ17)
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ พ.ศ.2559-2563
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กราฟที่ 15 รายรับจริง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
รายรับจริง 667,766,712.88 บาทปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริง สูงสุด 224,539,235.49 บาท (ร้อยละ 34)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 129,756,350.58 บาท (ร้อยละ 19) ปีงบประมาณพ.ศ.2562 มีรายรับจริง
112,187,839.29 บาท(ร้อยละ 17)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง 102,814,623.69 บาท (ร้อยละ 15) ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงต่่าสุด 98,468,663.83 บาท (ร้อยละ 15)
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ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายรับ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564

ปี 2559

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบประมาณการรายรับ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมืองแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

34

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
120,988,600.00
126,980,600.00
137,081,600.00
147,181,600.00
166,041,600.00
148,056,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
52,128,330.00
52,729,340.00
45,623,250.00
44,529,500.00
42,598,200.00
38,607,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
35,943,970.00
35,041,120.00
37,015,120.00
31,345,820.00
33,877,750.00
29,641,220.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
9,930,000.00
9,930,000.00
9,930,000.00
9,600,000.00
9,600,000.00
9,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
15,741,180.00
12,929,020.00
16,647,580.00
11,590,730.00
11,673,980.00
12,739,170.00
หมวดรายได้จากทุน
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง
234,812,080.00
237,690,080.00
246,377,550.00
244,327,650.00
263,871,530.00
238,723,590.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
406,230,000.00
456,230,000.00
473,178,000.00
495,070,000.00
540,000,000.00
504,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
406,230,000.00
456,230,000.00
473,178,000.00
495,070,000.00
540,000,000.00
504,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
508,385,747.00
595,836,800.00
631,427,500.00
653,044,740.00
667,842,600.00
613,645,170.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
508,385,747.00
595,836,800.00
631,427,500.00
653,044,740.00
667,842,600.00
613,645,170.00
รวม 1,149,427,827.00 1,289,756,880.00
1,350,983,050.00 1,392,442,390.00 1,471,714,130.00 1,356,368,760.00
ตารางที่ 2 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 166,041,600 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 52,729,340 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีประมาณการรายรับ 37,015,120 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี หมวดรายได้จากสาธาณูปโภคและพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 มีประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท
มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 16,647,580 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี หมวดรายได้จากทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2564 มีประมาณการรายรับ 80,000 บาท เท่ากัน หมวดภาษีจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 540,000,000 บาท มีประมาณการรายรับ
สูงสุดในจานวน 6 ปี หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 667,842,000 บาท มีประมาณการรายรับสูงสุดในจานวน 6 ปี

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
508,385,747.00
595,836,800.00
631,427,500.00
653,044,740.00
667,842,600.00
613,645,170.00

406,230,000.00
456,230,000.00
473,178,000.00
495,070,000.00
540,000,000.00
504,000,000.00

ปี 2561

80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00

ปี 2560

15,741,180.00
12,929,020.00
16,647,580.00
11,590,730.00
11,673,980.00
12,739,170.00

ปี 2559

9,930,000.00
9,930,000.00
9,930,000.00
9,600,000.00
9,600,000.00
9,600,000.00

35,943,970.00
35,041,120.00
37,015,120.00
31,345,820.00
33,877,750.00
29,641,220.00

52,128,330.00
52,729,340.00
45,623,250.00
44,529,500.00
42,598,200.00
38,607,200.00

120,988,600.00
126,980,600.00
137,081,600.00
147,181,600.00
166,041,600.00
148,056,000.00
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ประมาณการรายรั บ ประจาปี ง บประมาณ พ .ศ.2559-2564

กราฟที่ 16 วิเคราะห์ได้ว่าหมวดรายได้จากงบประมาณการเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด
รองลงมาคือ ประมาณการรายรับหมวดภาษีจัดสรร, ประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร, ประมาณการรายรับ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต, ประมาณการหมวดรายได้จากทรัพย์สิน, ประมาณการหมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด,หมวดงบประมาณการรายได้จากทุนเป็นประมาณการรายรับที่ต่าที่สุด
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สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
(จาแนกเป็นหมวด จานวน 6 ปี)
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ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หมวดภาษี อากร
10%

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
46%

หมวดคค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
4%
หมวดรายได ้จาก
ิ
ทรัพย์สน
3%
หมวดรายได
้จาก
สาธารณูปโภคและ
พาณิชย์
1%
หมวดรายได ้เบ็ดเตล็ด
1%

หมวดรายได ้จากทุน
0%

หมวดภาษี จัดสรร
35%

กราฟที่ 18 ประมาณการรายรับ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ
1,419,427,827 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด 508,385,747 บาท (ร้อยละ 44)
หมวดภาษีจัดสรร มีประมาณการรายรับ 402,830,000 บาท (ร้อยละ 42) หมวดภาษีอากร มีประมาณ
การรายรับ 120,988,600 บาท (ร้อยละ 11) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีประมาณการราย
รับ 52,128,330 บาท (ร้อยละ 5) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีประมาณการรายรับ 35,943,970 บาท (ร้อย
ละ 3) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีงบประมารการรายรับ 15,741,180 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุน มี
ประมาณการรายรับ 80,000 บาท (ร้อยละ 0) มีประมาณการรายรับต่่าสุด
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ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หมวดภาษี อากร
10%

หมวดคค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
3%
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3%
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
47%

หมวดรายได ้เบ็ดเตล็ด
1%
หมวดรายได ้จากทุน
0%

หมวดภาษี จัดสรร
35%

กราฟที่ 19 ประมาณการรายรับ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ
1,289,756,880 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด 595,836,800 บาท (ร้อยละ 46)
หมวดภาษีจัดสรร มีประมาณการรายรับ 456,230,000 บาท (ร้อยละ 35) หมวดภาษีอากร มีงบประมาณ
การรายรับ 126,980,600 บาท (ร้อยละ 10) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีประมาณการราย
รับ52,729,340 บาท(ร้อยละ 4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีประมาณการรายรับ 12,929,020 บาท (ร้อยละ 1)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้
จากทุน มีประมาณการรายรับ 80,000 บาท (ร้อยละ 0) มีประมาณการรายรับต่่าสุด
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ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หมวดภาษี อากร
11%

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
47%

หมวดคค่าธรรมเนียม
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หมวดภาษี จัดสรร
35%

กราฟที่ 20 ประมาณการรายรับ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 1,350,983,050
บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด 631,427,500 บาท (ร้อยละ 47) หมวดภาษีจัดสรร
มีประมาณการรายรับ 473,178,000 บาท(ร้อยละ 35) หมวดภาษีอากร มีประมาณการรายรับ 137,081,600
บาท (ร้อยละ 10) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีงบประมาณการราย รับ 45,623,250 บาท
(ร้อยละ 3) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีประมาณการรายรับ 16,647,580 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุนมีประมาณ
การรายรับ 80,000 บาท (ร้อยละ 0) มีประมาณการรายรับต่่าสุด

40
ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
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37%

กราฟที่ 21 ประมาณการรายรับ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ
1,478,842,390 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มีประมาณการรายรับสูงสุด 653,044,740 บาท (ร้อยละ 47)
หมวดภาษีจัดสรร มีประมาณการรายรับ 495,070,000 บาท (ร้อยละ 35) หมวดภาษีอากร มีประมาณ
การรายรับ 147,181,600 บาท (ร้อยละ 11) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีประมาณการรายรับ 31,345,820
บาท (ร้อยละ 2) รายได้หมวดสาธาณูปโภคและพาณิชย์ มีประมาณการรายรับ 9,600,000 (ร้อยละ 1)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีประมาณการรายรับ 44,529,500 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีประมาณการรายรับ 11,590,730 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุนมีประมาณ
การรายรับ 80,000 บาท ร้อยละ 0) มีประมาณการรายรับต่่าสุด
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ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวดภาษี อากร
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
45%

หมวดคค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
3%

หมวดรายได ้จาก
ิ
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2%
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0%

หมวดภาษี จัดสรร
37%

กราฟที่ 22 ประมาณการรายรับ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ
1,471,714,130 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมีประมาณการรายรับสูงสุด 667,842,600 บาท (ร้อยละ 45)
หมวดภาษีจัดสรร มีประมาณการรายรับ 540,000,000 บาท (ร้อยละ 37) หมวดภาษีอากร มี ประมาณการ
รายรับ 166,041,600 บาท (ร้อยละ 11) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับละใบอนุญาต มีประมาณการรายรับ
42,598,200 บาท(ร้อยละ 3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีประมาณการรายรับ 33,877,750 บาท (ร้อยละ 2)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีประมาณการรายรับ 11,673,980 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และพาณิชย์ มีประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุนมีงบประมาณการราย
รับ 80,000 บาท (ร้อยละ 0)
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ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หมวดภาษีอากร
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ทว่ ั ไป
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กราฟที่ 23 ประมาณการรายรับ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ
1,356,368,760 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมีประมาณการรายรับสูงสุด 613,645,170 บาท (ร้อยละ 45)
หมวดภาษีจัดสรร มีประมาณการรายรับ 504,000,000 บาท (ร้อยละ 37) หมวดภาษีอากร มีประมาณการ
รายรับ 148,056,000 บาท (ร้อยละ 11) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับละใบอนุญาต มีประมาณการรายรับ
38,607,200บาท (ร้อยละ 3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีประมาณการรายรับ 29,641,220 บาท(ร้อยละ 2)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีประมาณการรายรับ 12,739,170 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และพาณิชย์ มีประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท (ร้อยละ 1) หมวดรายได้จากทุนมีงบประมาณการราย
รับ 80,000 บาท (ร้อยละ 0)
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สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
(จาแนกเป็นรายปี จานวน 6 ปี)
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หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 23 ประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2569 มี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 846,330,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับสูงสุด
166,041,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 148,056,000 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 147,181,600 บาท ปีงบประมาณ 2561 มีประมาณการรายรับ
137,081,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 126,980,000 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ120,988,600 บาท
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หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 24 ประมาณการรายรับ หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 276,215,820 บาทปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงบประมาณ
การรายรับสูงสุด 52,729,340 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ 52,128,330 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 45,623,250 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีงบประมาณ
การรายรับ 44,529,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีงบปรมาณการรายรับ 42,598,200 บาท
ปีงบบระมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับมีประมาณการรายรับต่่าสุด 38,607,200 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 25 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้จากทรัพย์สินประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 202,865,000 บาท บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ
สูงสุด 37,015,120 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ 35,943,970 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มีงบประมาณรายรับ 35,041,120 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 33,877,750
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 31,345,820 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการ
รายรับต่่าสุด 29,641,220 บาท
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 26 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2564 มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,590,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
มีประมาณการรายรับเท่ากัน คือ 9,930,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 มีงบประมาณรายรับ
เท่ากัน คือ 9,600,000 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

กราฟที่ 27 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,321,660 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับสูงสุด
16,647,580 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับ15,741,180 บาทปีงบประมาณ พ.ศ2560
มีประมาณการรายรับ 12,929,020 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 12,739,170
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับ 11,673,980 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณ
การรายรับต่่าสุด 11,590,730 บาท
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หมวดรายได้จากทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 28 ประมาณการรายรับ หมวดรายได้จากทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
มีประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 480,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.255-2564 มีประมาณการรายรับ
เท่ากัน 80,000 บาท
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หมวดภาษีจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 29 ประมาณการรายรับ หมวดภาษีจัดสรร ประจ่าปีงบประมาณ 2559-2564 มีงบประมาณ
การรายรับรวมทั้งสิ้น 2,874,080,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับสูงสุด
540,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 504,000,000 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 495,070,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ
473,178,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 456,230,000 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 มีประมาณการรายรับต่่าสุด 406,230,000 บาท
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564
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กราฟที่ 30 ประมาณการรายรับ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,670,182,557 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับสูงสุด
667,842,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประมาณการรายรับ 653,044,740 บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 มีประมาณการรายรับ 631,427,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ
613,645,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประมาณการรายรับ 595,836,800 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีประมาณการรายรับต่่าสุด 508,385,747 บาท
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ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายรับจริง และประมาณการรายรับ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

53

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง และประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

120,988,600.00
52,128,330.00
35,943,970.00
9,930,000.00
15,741,180.00
80,000.00
234,812,080.00

136,609,094.11
54,063,206.07
41,019,726.84
10,094,838.62
14,226,382.69 930,050.00
256,943,298.33

ผลต่าง

15,620,494.11
1,934,876.07
5,075,756.84
164,838.62
1,514,797.31
850,050.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร
รัญบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

406,230,000.00
406,230,000.00
508,385,747.00
508,385,747.00
1,149,427,827.00

455,126,947.92
48,896,947.92
455,126,947.92
498,716,061.00 - 9,669,686.00
224,539,235.49 224,539,235.49
723,255,296.49
1,435,325,542.74

ตารางที่ 4 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ
136,609,094.11 บาท รายรับจริง จานวน 120,988,600 บาท สูงขึ้นจาก ประมาณการรายรับ 15,620,494.11
บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 52,128,330 บาท รายรับจริง 54,063,206.07
บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 1,934,876.07 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สินประมาณการรายรับ 35,943,970
บาท รายรับจริง 41,019,726.84 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 5,075,756.84 บาท หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง 10,094,838.62 บาทสูงขึ้นจากประมาณ
การรายรับ 164,838.62 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดประมาณการรายรับ 15,741,180 บาท รายรับจริง14,226,382.69
บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,514,797.31 บาท หมวดรายได้จากทุนประมาณการรายรับ 80,000 บาท
รายรับจริง 930,050 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 850,050 บาท หมวดภาษีจัดสรรประมาณการรายรับ
406,230,000 บาท รายรับจริง 455,126,947.92 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 48,896,947.92 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 508,385,747 บาท รายรับจริง 498,716,061 บาท ลดลงจากประมาณ
การรายรับ 9,669,686 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีประมาณการรายรับจริง 24,539,235.49 บาท
สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 224,539,235.49 บาท

54
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง
งบประมาณ พ.ศ.2559

ประจาปี

1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00

รายรับจริง ปี งบประมาณ พ.ศ.2559

200,000,000.00
-

ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ
พ.ศ.2559

กราฟที่ 28 รายได้หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ
15,620,494.11 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 1,934,876.07
หมวดรายได้จากทรัพย์สินมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 5,075,756.84 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และพาณิชย์มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 164,838.62 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับจริงตากว่า
ประมาณการรายรับ 1,514,797.31 บาท หมวดรายได้จากทุน มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 850,050 บาท
หมวดภาษีจัดสรร มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 48,896,947.92 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไป มีงบประมาณ
รายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ 9,669,686 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ มีงบประมาณรายรับ
จริง 224,539,235.49 บาท

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง และประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ
รายรับจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

55

ผลต่าง

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

126,980,600.00

147,788,404.69

20,807,804.69

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

52,729,340.00

47,251,199.48 -

5,478,140.52

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

35,041,120.00

40,742,575.12

5,701,455.12

9,930,000.00

10,221,729.06

291,729.06

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

12,929,020.00

หมวดรายได้จากทุน

80,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง

237,690,080.00

12,860,279.76 -

-

68,740.24
80,000.00

258,864,188.11

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

456,230,000.00

492,648,804.65

456,230,000.00

492,648,804.65

595,836,800.00

583,477,841.40 -

-

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

102,814,623.69

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

595,836,800.00

686,292,465.09

รวม

1,289,756,880.00

1,437,805,457.85

36,418,804.65
12,358,958.60
102,814,623.69

ตารางที่ 5 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ
126,980,600บาทงบประมาณายรับจริง จานวน 147,788,404.69 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 20,807,804,69
บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 52,729,340 บาท รายรับจริง 47,251,199.48 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 5,478,140.52 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน งบประมาณการรายรับ 35,041,120 บาท
รายรับจริง 40,742,575.12 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 5,701,455.12 บาท หมวดรายได้จากสาธาณณูปโภค
และพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง 10,221,729.06 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ
291,729.06 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดประมาณการรายรับ 12,929,020 บาท รายรับจริง 12,860,279.76 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 48,740.24 บาท หมวดรายได้จากทุนงบประมาณ การรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง
0 บาท ลดลงจากประมาณ การรายรับ 80,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 456,230,000 บาท
รายรับจริง 492,648,804.65 บาท สูงขึ้นจากประมาณการ รายรับ 36,418,804.65 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการรายรับ 495,836,800 บาท รายรับจริง 583,477,841.40 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ
2,358,958.60 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 102,814,623.69 บาท

56
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00

1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-

ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ พ.ศ.2560

รายรับจริง ปี งบประมาณ พ.ศ.2560

กราฟที่ 29 รายได้จากหมวดภาษีอากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงบปประมาณรายรับจริง สูงกว่าประมาณ
การรายรับ 20,807,804.69 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริงตากว่า ประมาณการรายรับ
5,478,140.52 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 5,701,455.12 บาท หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 291,729.06 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับ
จริงตากว่าประมาณการรายรับ 48,740.24 บาท รายได้จากทุนมีรายรับจริงตากว่า ประมาณการรายรับ 0 บาท หมวดภาษี
จัดสรร มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ36,418,804.65 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไป มีรายรับจริงตากว่า ประมาณ
การรายรับ 12,358,958 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 102,814,623.69 บาท

57

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง และประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลต่าง

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

137,081,600.00

144,267,635.71

7,186,035.71

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

45,623,250.00

39,874,714.57 -

5,748,535.43

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

37,015,120.00

40,973,061.02

3,957,941.02

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

9,930,000.00

8,361,772.16 -

1,568,227.84

16,647,580.00

14,609,207.86 -

2,038,372.14

80,000.00

11,110.00 -

68,890.00

246,377,550.00

248,097,501.32

473,178,000.00

539,724,927.80

473,178,000.00

539,724,927.80

631,427,500.00

605,407,491.00 -

26,020,009.00

98,468,663.83

98,468,663.83

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
รัญบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

-

รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รวม

631,427,500.00

703,876,154.83

1,350,983,050.00

1,491,698,583.95

66,546,927.80

ตารางที่ 6 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ
137,081,600 บาท รายรับจริง จานวน 144,267,635.71 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 7,186,035.71 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 45,623,250 บาท รายรับจริง 39,874,714.57 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 5,748,535.43 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับ 37,015,120 บาท
รายรับจริง 40,973,061.02 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 3,957,941.02 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,930,000 บาท รายรับจริง 8,361,772.16 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ
1,568,227.84 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 16,645,580 บาท งบประมาณ รายรับจริง
14,609,207.86 บาท ลดลงจากประมาณ การรายรับ 20,038,372.14 บาท หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ
80,000 บาท รายรับจริง 11,110 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 68,890 บาท หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ
รายรับ 473,178,000 บาท รายรับจริง 539,724,927.80 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 66,546,927.80 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 631,427,500 บาท รายรับจริง 605,407,491 บาท ลดลงจาก
ประมาณการรายรับ 26,020,009 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 98,468,663.83 บาท

58
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00

200,000,000.00
-

ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ พ.ศ.2561

รายรับจริง ปี งบประมาณ พ.ศ.2561

กราฟที่ 30 รายได้หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ
7,186,035.71 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริง ตากว่าประมาณการรายรับ
5,748,535.43 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริงสูงกว่า งบประมาณรายรับ 3,957,941.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริง ตากว่าประมาณการรายรับ 1,568,227.84 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายรับจริง ตากว่าประมาณการรายรับ 2,038,372.14 บาท หมวดรายได้จากทุน
มีรายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ 68,890 บาท หมวดภาษีจัดสรร มีงบประมาณรายรับจริงสูงกว่าประมาณ
การรายรับ 66,546,927.80 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไปมีรายรับจริง ตากว่าประมาณการรายรับ 26,020,009
บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 98,468,663.83 บาท
98,468,663.83 บาท

59

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง และประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

147,181,600.00

149,908,124.38

ผลต่าง

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

44,529,500.00

41,159,163.27 -

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

31,345,820.00

44,008,127.26

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

2,726,524.38
3,370,336.73
12,662,307.26

9,600,000.00

8,443,177.61 -

1,156,822.39

11,590,730.00

9,604,052.09 -

1,986,677.91

80,000.00

112,590.00

244,327,650.00

253,235,234.61

32,590.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รัญบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

495,070,000.00

517,876,061.94

495,070,000.00

517,876,061.94

653,044,740.00

607,849,257.00 -

-

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

112,187,839.29

653,044,740.00

720,037,096.29

1,392,442,390.00

1,491,148,392.84

22,806,061.94
45,195,483.00
112,187,839.29

ตารางที่ 7 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ
147,181,600 บาท รายรับจริงจานวน 149,908,124.38 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 2,726,524.38
บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตประมาณการรายรับ 44,529,500 บาท ประมาณรายรับจริง
41,159,163.27 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 3,370,336.73 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สินประมาณ
การรายรับ 31,345,820 บาท รายรับจริง 44,008,127.26 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ
12,662,307.26 บาท หมวดรายได้จากสาธาณณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท
รายรับจริง 8,443,177.61 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,156,822.39 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประมาณการรายรับ 11,590,730 บาท รายรับจริง 9,604,052.09 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ
1,986,677.91 บาท หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 112,590 บาท
ลดลงจากประมาณการรายรับ 32,590 บาท หมวดภาษีจัดสรรงบประมาณ การรายรับ 495,070,000 บาท
รายรับจริง 517,876,061.94 บาทสูงขึ้นจากประมาณการรายรับ22,806,061.94บาทหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการรายรับ 653,044,740 บาท รายรับจริง 607,849,257 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ
45,195,483 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 112,187,839.29 บาท
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เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
-

ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับจริง ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

กราฟที่ 31 รายได้หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ
2,726,524.38 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีรายรับจริงตากว่า ประมาณการรายรับ3,370,336.73
บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 12,662,307.26 บาท หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริงตากว่า ประมาณการรายรับ 1,156,822.39 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
มีรายรับจริง ตากว่าประมาณการรายรับ1,986,677.91 บาท หมวดรายได้จากทุนมีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ
32,590 บาท หมวดภาษีจัดสรร มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 22,806,061.94 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
มีรายรับจริงตากว่ารายรับจริง ประมาณการรายรับ 45,195,483 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุประสงค์
มีรายรับจริง 112,187,839.29 บาท

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง และประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ

รายรับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ผลต่าง

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

166,041,600.00

48,260,539.26 -

117,781,060.74

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

42,598,200.00

36,785,831.43 -

5,812,368.57

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

33,877,750.00

40,366,544.16

6,488,794.16

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

9,600,000.00

7,789,193.78 -

1,810,806.22

11,673,980.00

8,810,799.42 -

2,863,180.58

80,000.00

449,312.00

369,312.00

263,871,530.00

142,462,220.05

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รัญบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

540,000,000.00

454,508,408.99 -

540,000,000.00

454,508,408.99

667,842,600.00

611,724,383.00 -

-

129,756,350.58

667,842,600.00

741,480,733.58

1,471,714,130.00

1,338,451,362.62

85,491,591.01
56,118,217.00
129,756,350.58

ตารางที่ 7 จากตารางวิเคราะห์ได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ
148,056,000 บาท รายรับจริง จานวน 48,260,539.26 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 117,781,060.74
บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 42,598,200 บาท รายรับจริง
36,785,831.43 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 5,812,368.57 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณ
การรายรับ 33,877,750 บาท รายรับจริง 40,366,544.16 บาท สูงขึ้นจากประมาณการรายรับ 6,488,794.16
หมวดรายได้จากสาธาณณูปโภคและพาณิชย์ประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท รายรับจริง 7,789,193.78
ลดลงจากประมาณการรายรับ 1,810,806.22 บาท หมวด หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ
11,673,980 บาท รายรับจริง 8,810,799.42 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 2,863,180.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรายรับ 80,000 บาท รายรับจริง 449,312 บาท ลดลงจากประมาณการ
รายรับ 369,312 บาท หมวดภาษีจัดสรรประมาณการรายรับ 540,000,000 บาท รายรับจริง 454,508,408.99
บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 85,491,591.01 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ
667,842,600 บาท รายรับจริง 611,724,383 บาท ลดลงจากประมาณการรายรับ 56,118,217 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ มีรายรับจริง 129,756,350.58 บาท
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1,400,000,000.00

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 32 รายได้หมวดภาษีอากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ
117,781,060.74 บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต มีงบประมาณรายรับจริงตากว่าประมาณการราย
รายรับ 5,812,368.57บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ 6,488,794.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ มีรายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ 1,810,806.22 บาท หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ดมี มีรายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ 2,863,180.58 บาท หมวดรายได้จากทุน มีรายรับจริง
ตากว่าประมาณการรายรับ 369,312 บาทหมวดภาษีจัดสรรมีรายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ 85,491,591.01
หมวดเงินุดหนุนทัวไป มีรายรับจริงตากว่าประมาณการรายรับ 56,118,217 บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไประบุวัตถุ
ประสงค์ มีรายรับจริง 129,756,350.58 บาท

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับจริง-ประมาณการรายรับ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมืองแก่น จังหวัดขอนแก่น
รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ
รายรับปี 2559

รายรับจริง
ปี 2560

ประมาณการรายรับ
ปี 2560

136,609,094.11

120,988,600.00

147,788,404.69

126,980,600.00

144,267,635.71

137,081,600.00

149,908,124.38

147,181,600.00

48,260,539.26

166,041,600.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 54,063,206.07

52,128,330.00

47,251,199.48

52,729,340.00

39,874,714.57

45,623,250.00

41,159,163.27

44,529,500.00

36,785,831.43

42,598,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ

41,019,726.84

35,943,970.00

40,742,575.12

35,041,120.00

40,973,061.02

37,015,120.00

44,008,127.26

31,345,820.00

40,366,544.16

33,877,750.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 10,094,838.62

9,930,000.00

10,221,729.06

9,930,000.00

8,361,772.16

9,930,000.00

8,443,177.61

9,600,000.00

7,789,193.78

9,600,000.00

14,226,382.69

15,741,180.00

12,860,279.76

12,929,020.00

14,609,207.86

16,647,580.00

9,604,052.09

11,590,730.00

8,810,799.42

11,673,980.00

930,050.00

80,000.00

0.00

80,000.00

11,110.00

80,000.00

112,590.00

80,000.00

449,312.00

80,000.00

256,943,298.33

234,812,080.00

258,864,188.11

237,690,080.00

248,097,501.32

246,377,550.00

253,235,234.61

244,327,650.00

142,462,220.05

263,871,530.00

455,126,947.92

406,230,000.00

492,648,804.65

456,230,000.00

539,724,927.80

473,178,000.00

517,876,061.94

495,070,000.00

454,508,408.99

540,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

498,716,061.00

508,385,747.00

583,477,841.40

595,836,800.00

605,407,491.00

631,427,500.00

607,849,257.00

653,044,740.00

611,724,383.00

667,842,600.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

224,539,235.49

รายรับจริง
ปี 2561

ประมาณการรายรับ
ปี 2561

รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการรายรับ
ปี 2562

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการรายรับปี
2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

723,255,296.49

-

102,814,623.69

-

98,468,663.83

-

112,187,839.29

-

129,756,350.58

-

508,385,747.00

686,292,465.09

595,836,800.00

703,876,154.83

631,427,500.00

720,037,096.29

653,044,740.00

741,480,733.58

667,842,600.00

1,435,325,542.74 1,149,427,827.00

1,437,805,457.85

1,289,756,880.00

1,491,698,583.95

1,350,983,050.00

1,491,148,392.84

1,392,442,390.00

1,338,451,362.62

1,471,714,130.00
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หมวดภาษีอากร
180,000,000.00
166,041,600.00

160,000,000.00

149,908,124.38
147,788,404.69

140,000,000.00

144,267,635.71

147,181,600.00

137,081,600.00

136,609,094.11
126,980,600.00

120,000,000.00

120,988,600.00

100,000,000.00

80,000,000.00
60,000,000.00

48,260,539.26

40,000,000.00

20,000,000.00
2559

2560
รายรับจริงหมวดภาษีอากร

2561

2562

2563

ประมาณการรายรายรับหมวดภาษีอากร

64

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

รายรับจริงหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

ประมาณการรายรับหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

60,000,000.00
54,063,206.07

52,729,340.00

52,128,330.00

50,000,000.00

47,251,199.48

45,623,250.00

44,529,500.00
42,598,200.00

39,874,714.57

41,159,163.27

40,000,000.00

36,785,831.43

30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
2559

2560

2561

2562

2563

65

65

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รายรับจริงหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ประมาณการรายรับหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

50,000,000.00

45,000,000.00

44,008,127.26

41,019,726.84

40,973,061.02

40,742,575.12

40,366,544.16

40,000,000.00
35,943,970.00

35,041,120.00

37,015,120.00

35,000,000.00

33,877,750.00
31,345,820.00

30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

2559

2560

2561

2562

2563

66

66

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
รายรับจริงหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์

ประมาณการรายรับหมวดรายได้สาธาณูปโภคและพาณิชย์

12,000,000.00
10,094,838.62

9,930,000.00

10,221,729.06

9,930,000.00

9,930,000.00

10,000,000.00

9,600,000.00

8,361,772.16

9,600,000.00

8,443,177.61

8,000,000.00

7,789,193.78

6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

2559

2560

2561

2562

2563

67

67

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายรับจริงหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ประมาณการรายรับหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

18,000,000.00
16,000,000.00

16,647,580.00

15,741,180.00
14,226,382.69

14,000,000.00

14,609,207.86
12,860,279.76

12,929,020.00
11,590,730.00

12,000,000.00

11,673,980.00
9,604,052.09

10,000,000.00

8,810,799.42

8,000,000.00
6,000,000.00

4,000,000.00
2,000,000.00

2559

2560

2561

2562

2563

68

หมวดรายได้จากทุน
รายรับจริงหมวดรายได้จากทุน

ประมาณการรายรับหมวดรายได้ทุน

1,000,000.00
930,050.00

900,000.00
800,000.00

700,000.00
600,000.00

500,000.00

449,312.00

400,000.00
300,000.00

200,000.00
112,590.00

100,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

11,110.00
-

2559

2560

2561

2562

2563

69

หมวดภาษีจัดสรร
รายรับจริงหมวดภาษีจัดสรร

ประมาณการรายรับหมวดหมวดภาษีจัดสรร

600,000,000.00
539,724,927.80

500,000,000.00

492,648,804.65
455,126,947.92

540,000,000.00

517,876,061.94
495,070,000.00

473,178,000.00

454,508,408.99

456,230,000.00

406,230,000.00

400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
2559

2560

2561

2562

2563

70

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รายรับจริงหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ประมาณการรายรับหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

800,000,000.00
667,842,600.00

700,000,000.00

631,427,500.00
595,836,800.00

605,407,491.00

653,044,740.00
607,849,257.00

611,724,383.00

583,477,841.40

600,000,000.00
498,716,061.00

500,000,000.00

508,385,747.00

400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00

2559

2560

2561

2562

2563

71

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

-

2559

2560

รายรับจริงหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตุประสงค์

2561

2562

2563

ประมาณการรายรับหมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

72

73

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้ม
รายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2563(เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)

ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มรายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

รายได้จัดเก็บ
เอง
-หมวดภาษี
อากร
-หมวด
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
-หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน
-หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และพาณิชย์
-หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้
จากทุน

ปี 2559

ปี 2560

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2559-2560

ปี 2561

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2560-2561

ปี 2562

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2561-2562

ปี 2563

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2562-2563

136,609,094.11 147,788,404.69

8.18

144,267,635.71

-2.38

149,908,124.38

3.91

48,260,539.26

-67.81

54,063,206.07

47,251,199.48

-12.60

39,874,714.57

-15.61

41,159,163.27

3.22

36,785,831.43

-10.63

41,019,726.84

40,742,575.12

0.68

40,973,061.02

0.57

44,008,127.26

7.41

40,366,544.16

-8.27

10,094,838.62

10,221,729.06

1.26

8,361,772.16

-18.20

8,443,177.61

0.97

7,789,193.78

-7.75

14,226,382.69

12,860,279.79

-9.60

14,609,207.86

13.60

9,604,052.09

-34.26

8,810,799.42

-8.26

930,050

0

-100

11,110

-98.81

112,590

913.41

449,312

296.44

74
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ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มรายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

ปี 2559

ปี 2560

รายได้ที่
รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดภาษี
455,126,947.92 492,948,804.65
จัดสรร
รายได้ที่
รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดเงิน
498,716,061
583,477,841.40
อุดหนุนทั่วไป
-หมวดเงิน
224,539,235.49 102,814,623.69
อุดหนุนทั่วไป
ระบุ
วัตถุประสงค์
รวมรายรับจริง 1,435,325,542.74 1,437,805,457.87

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2559-2560

ปี 2561

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2560-2561

ปี 2562

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2561-2562

ปี 2563

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2562-2563

8.31

539,724,927.80

9.49

517,876,061.94

-4.05

454,508,408.99

-12.24

17.00

605,407,491

3.76

607,849,257

0.40

611,724,383

0.64

-54.26

98,468,663.83

-4.23

112,187,839.29

13.93

129,756,350.58

15.66

0.17

1,491,698,583.95

3.75

1,491,148,392.84

-0.04

1,338,451,362.62

-10.24

75
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ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้ม
ประมาณการรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2564 (เปรียบเทียบเป็นเปอร็เซ็นต์)

หมวด

ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
% ระหว่างปี
2559-2560

รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษี
120,988,600 126,980,600
อากร
-หมวด
52,128,330 52,729,340
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
-หมวดรายได้
35,943,970 35,041,120
จากทรัพย์สิน
-หมวดรายได้
9,930,000
9,930,000
จาก
สาธารณูปโภค
และพาณิชย์
-หมวดรายได้
15,741,180 12,929,020
เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้
80,000
80,0000
จากทุน

% ระหว่างปี
2560-2561

% ระหว่างปี
2561-2562

ปี 2564

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2563-2564

% ระหว่างปี
2562-2563

4.95

137,081,600

9.53

147,181,600

7.36

166,041,600

12.81

148,056,000

-10.83

1.15

45,623,250

-13.48

44,529,500

-2.40

42,598,200

-0.04

38,607,200

-9.73

-2.51

37,015,120

5.63

31,345,820

-0.15

33,877,750

0.08

29,641,220

-12.51

0

9,930,000

0

9,600,000

0

9,600,000

0

9,600,000

0

-17.86

16,647,580

28.76

11,590,730

-30.38

11,673,980

0.72

12,739,170

9.12

0

80,000

0

80,000

0

80,000

0

80,000

0

หมวด

ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
% ระหว่างปี
2559-2560

รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดภาษี
406,230,000 456,230,000
จัดสรร
รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดเงิน
508,385,747 595,836,800
อุดหนุนทั่วไป
-หมวดเงิน
0
0
อุดหนุนทั่วไป
ระบุ
วัตถุประสงค์
รวมประมาณ 1,149,427,827 1,289,756,880
การรายรับ

% ระหว่าง
ปี
2560-2561

% ระหว่าง
ปี
2561-2562

ปี 2564

ผลต่างเป็น
% ระหว่าง
ปี
2563-2564

% ระหว่าง
ปี
2562-2563

12.31

473,178,000

3.71

495,070,000

4.63

540,000,000

9.08

504,000,000

-6.67

17.20

631,427,500

5.97

653,044,740

3.42

667,841,600

2.27

613,645,170

-8.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.21

1,350,983,050

4.75

1,392,442,390

3.07

1,471,714,130

5.69

1,356,368,760

-7.84

78
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ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้ม
ประมาณการรายรับ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษีอากร
-หมวด
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
-หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน
-หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
พาณิชย์
-หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้จาก
ทุน

รับจริง ปี 2562

รับจริง ปี 2563

ผลต่างรายรับจริง
เป็น % ระหว่างปี
2562-2563

149,908,124.38
41,159,163.27

48,260,539.26
36,785,831.43

-67.81
10.63

44,008,127.26

40,366,544.16

8,443,177.61

ประมาณการ ปี
2564

ผลต่างประมาณการและ
รายรับจริง เป็น %
ระหว่างปี
2563-2564

ประมาณการปี
2565

ผลต่างประมาณการ
เป็น % ระหว่างปี
2564-2565

148,056,000
38,607,200

123.14
4.95

148,056,000
37,700,500

0
-2.35

-8.27

29,641,220

-34.00

40,366,000

36.18

7,789,193.78

-7.75

9,600,000

23.25

9,600,000

0

9,604,052.09

8,810,799.42

-8.26

12,739,170

44.59

10,000,500

-21.50

112,590

449,312

343.48

80,000

-82.20

80,000

0

80
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ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

รับจริง ปี 2562

รับจริง ปี 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดภาษีจัดสรร 517,876,061.94 454,508,408.99
รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดเงินอุดหนุน
607,849,257
611,724,383
ทั่วไป
-หมวดเงินอุดหนุน 112,187,839.29 129,756,350.58
ทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์
** หมวดเงินอุดหนุน
0
0
เฉพาะกิจ
รวม 1,491,148,392.84 1,338,451,362.62

ผลต่างรายรับจริง
เป็น % ระหว่างปี
2562-2563

ประมาณการ ปี
2564

ผลต่างประมาณการ
และรายรับจริง เป็น %
ระหว่างปี
2563-2564

ประมาณการปี
2565

ผลต่างประมาณการ
เป็น % ระหว่างปี
2564-2565

-12.24

504,000,000

10.89

454,500,000

-9.82

0.64

613,645,170

0.31

615,500,000

0.30

15.66

0

-100

0

0
10.24

22,500,000
1,356,668,760

0
1.36

0

30,000,000

22.22

1,345,803,000

-0.80

**ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565

81
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สรุปตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษีอากร ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการ 148,056,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ 148,056,000
บาท ผลต่างเท่าเดิม
-หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 38,607,200 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี
ประมาณการรายรับ 37,700,500 บาท มีผลต่างทีล่ ดลง -2.35%
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 29,641,220 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
40,366,000 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 36.18 %
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี
ประมาณการรายรับ 9,600,00 บาท มีประมาณการรายรับเท่าเดิม
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 12,739,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
10,000,500 บาท มีผลต่างที่ลดลง -21.50%
-หมวดรายได้จากทุน ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 80,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ 80,000
บาท มีประมาณการรายรับเท่าเดิม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หมวดภาษีจัด สรร ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 504,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
454,500,000 บาท มีผลต่างที่ลดลง -9.82 %
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 613,545,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
615,500,000 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 0.30 %
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ ประสงค์ ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 0 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการ
รายรับ 0 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 0 บาท ไม่มีการตั้งงบประมาณการไว้
-หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 22,500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
30,000,000 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 22.22 % ผลต่างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีการขอเงินอุดหนุนทั่วไปที่สานักงบประมาณ BBL
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ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มรายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

รายได้จัดเก็บ
เอง
-หมวดภาษี
อากร
-หมวด
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
-หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน
-หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และพาณิชย์
-หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้
จากทุน

ปี 2559

ปี 2560

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2559-2560

ปี 2561

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2560-2561

ปี 2562

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2561-2562

ปี 2563

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2562-2563

136,609,094.11 147,788,404.69

8.18

144,267,635.71

-2.38

149,908,124.38

3.91

48,260,539.26

-67.81

54,063,206.07

47,251,199.48

-12.60

39,874,714.57

-15.61

41,159,163.27

3.22

36,785,831.43

-10.63

41,019,726.84

40,742,575.12

0.68

40,973,061.02

0.57

44,008,127.26

7.41

40,366,544.16

-8.27

10,094,838.62

10,221,729.06

1.26

8,361,772.16

-18.20

8,443,177.61

0.97

7,789,193.78

-7.75

14,226,382.69

12,860,279.79

-9.60

14,609,207.86

13.60

9,604,052.09

-34.26

8,810,799.42

-8.26

930,050

0

-100

11,110

-98.81

112,590

913.41

449,312

296.44
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ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มรายรับจริง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

ปี 2559

ปี 2560

รายได้ที่
รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดภาษี
455,126,947.92 492,948,804.65
จัดสรร
รายได้ที่
รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดเงิน
498,716,061
583,477,841.40
อุดหนุนทั่วไป
-หมวดเงิน
224,539,235.49 102,814,623.69
อุดหนุนทั่วไป
ระบุ
วัตถุประสงค์
รวมรายรับจริง 1,435,325,542.74 1,437,805,457.87

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2559-2560

ปี 2561

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2560-2561

ปี 2562

ผลต่างเป็น %
ระหว่างปี
2561-2562

ปี 2563

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2562-2563

8.31

539,724,927.80

9.49

517,876,061.94

-4.05

454,508,408.99

-12.24

17.00

605,407,491

3.76

607,849,257

0.40

611,724,383

0.64

-54.26

98,468,663.83

-4.23

112,187,839.29

13.93

129,756,350.58

15.66

0.17

1,491,698,583.95

3.75

1,491,148,392.84

-0.04

1,338,451,362.62

-10.24
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หมวด

ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
% ระหว่างปี
2559-2560

รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษี
120,988,600 126,980,600
อากร
-หมวด
52,128,330 52,729,340
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
-หมวดรายได้
35,943,970 35,041,120
จากทรัพย์สิน
-หมวดรายได้
9,930,000
9,930,000
จาก
สาธารณูปโภค
และพาณิชย์
-หมวดรายได้
15,741,180 12,929,020
เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้
80,000
80,0000
จากทุน

% ระหว่างปี
2560-2561

% ระหว่างปี
2561-2562

ปี 2564

ผลต่างเป็น
% ระหว่างปี
2563-2564

% ระหว่างปี
2562-2563

4.95

137,081,600

9.53

147,181,600

7.36

166,041,600

12.81

148,056,000

-10.83

1.15

45,623,250

-13.48

44,529,500

-2.40

42,598,200

-0.04

38,607,200

-9.73

-2.51

37,015,120

5.63

31,345,820

-0.15

33,877,750

0.08

29,641,220

-12.51

0

9,930,000

0

9,600,000

0

9,600,000

0

9,600,000

0

-17.86

16,647,580

28.76

11,590,730

-30.38

11,673,980

0.72

12,739,170

9.12

0

80,000

0

80,000

0

80,000

0

80,000

0

หมวด

ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 (เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์)
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ผลต่างเป็น
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
% ระหว่างปี
2559-2560

รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดภาษี
406,230,000 456,230,000
จัดสรร
รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดเงิน
508,385,747 595,836,800
อุดหนุนทั่วไป
-หมวดเงิน
0
0
อุดหนุนทั่วไป
ระบุ
วัตถุประสงค์
รวมประมาณ 1,149,427,827 1,289,756,880
การรายรับ

% ระหว่าง
ปี
2560-2561

% ระหว่าง
ปี
2561-2562

ปี 2564

ผลต่างเป็น
% ระหว่าง
ปี
2563-2564

% ระหว่าง
ปี
2562-2563

12.31

473,178,000

3.71

495,070,000

4.63

540,000,000

9.08

504,000,000

-6.67

17.20

631,427,500

5.97

653,044,740

3.42

667,841,600

2.27

613,645,170

-8.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.21

1,350,983,050

4.75

1,392,442,390

3.07

1,471,714,130

5.69

1,356,368,760

-7.84
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ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษีอากร
-หมวด
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
-หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน
-หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
พาณิชย์
-หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้จาก
ทุน

รับจริง ปี 2562

รับจริง ปี 2563

ผลต่างรายรับจริง
เป็น % ระหว่างปี
2562-2563

149,908,124.38
41,159,163.27

48,260,539.26
36,785,831.43

-67.81
10.63

44,008,127.26

40,366,544.16

8,443,177.61

ประมาณการ ปี
2564

ผลต่างประมาณการและ
รายรับจริง เป็น %
ระหว่างปี
2563-2564

ประมาณการปี
2565

ผลต่างประมาณการ
เป็น % ระหว่างปี
2564-2565

148,056,000
38,607,200

123.14
4.95

148,056,000
37,700,500

0
-2.35

-8.27

29,641,220

-34.00

40,366,000

36.18

7,789,193.78

-7.75

9,600,000

23.25

9,600,000

0

9,604,052.09

8,810,799.42

-8.26

12,739,170

44.59

10,000,500

-21.50

112,590

449,312

343.48

80,000

-82.20

80,000

0
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ตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมวด

รับจริง ปี 2562

รับจริง ปี 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดภาษีจัดสรร 517,876,061.94 454,508,408.99
รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หมวดเงินอุดหนุน
607,849,257
611,724,383
ทั่วไป
-หมวดเงินอุดหนุน 112,187,839.29 129,756,350.58
ทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์
** หมวดเงินอุดหนุน
0
0
เฉพาะกิจ
รวม 1,491,148,392.84 1,338,451,362.62

ผลต่างรายรับจริง
เป็น % ระหว่างปี
2562-2563

ประมาณการ ปี
2564

ผลต่างประมาณการ
และรายรับจริง เป็น %
ระหว่างปี
2563-2564

ประมาณการปี
2565

ผลต่างประมาณการ
เป็น % ระหว่างปี
2564-2565

-12.24

504,000,000

10.89

454,500,000

-9.82

0.64

613,645,170

0.31

615,500,000

0.30

15.66

0

-100

0

0
10.24

22,500,000
1,356,668,760

0
1.36

0

30,000,000

22.22

1,345,803,000

-0.80

**ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565
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สรุปตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายได้จัดเก็บเอง
-หมวดภาษีอากร ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการ 148,056,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ 148,056,000
บาท ผลต่างเท่าเดิม
-หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 38,607,200 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี
ประมาณการรายรับ 37,700,500 บาท มีผลต่างทีล่ ดลง -2.35%
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 29,641,220 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
40,366,000 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 36.18 %
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 9,600,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี
ประมาณการรายรับ 9,600,00 บาท มีประมาณการรายรับเท่าเดิม
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 12,739,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
10,000,500 บาท มีผลต่างที่ลดลง -21.50%
-หมวดรายได้จากทุน ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 80,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ 80,000
บาท มีประมาณการรายรับเท่าเดิม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หมวดภาษีจัด สรร ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 504,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
454,500,000 บาท มีผลต่างที่ลดลง -9.82 %
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 613,545,170 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
615,500,000 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 0.30 %
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ ประสงค์ ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 0 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการ
รายรับ 0 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 0 บาท ไม่มีการตั้งงบประมาณการไว้
-หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีประมาณการรายรับ 22,500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประมาณการรายรับ
30,000,000 บาท มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น 22.22 % ผลต่างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีการขอเงินอุดหนุนทั่วไปที่สานักงบประมาณ BBL
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