
เทศบาลนครขอนแก่น  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนมิถุนายน  

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริงเกินประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 8,000,000.00 -7,940,194.75 
  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 280,000.00 -272,086.89 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 106,500,000.00 -98,812,750.84 
  ภาษีป้าย 31,500,000.00 -28,786,635.00 
  อากรการฆา่สัตว ์ 1,776,000.00 -1,628,910.00 

รวมหมวดภาษีอากร 148,056,000.00 -137,440,577.48 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสุรา 100,000.00 -97,914.50 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการพนัน 6,000.00 -6,000.00 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 3,456,000.00 -3,263,040.00 
  ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 2,800,000.00 -2,478,244.22 
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 16,327,000.00 -14,864,725.00 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล 336,000.00 -308,000.00 
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
560,000.00 -557,700.00 

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพือ่การโฆษณา 

1,000,000.00 -953,800.00 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 150,000.00 -149,150.00 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 1,500,000.00 -1,500,000.00 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 300,000.00 -288,067.20 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 70,000.00 -65,960.00 
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 3,177,000.00 -2,913,558.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,905,400.00 -2,811,000.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
800,000.00 -636,545.00 

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 10,000.00 -10,000.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 70,000.00 -68,480.00 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 136,500.00 -136,080.00 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 1,100,000.00 -1,092,462.00 
  ค่าปรับอื่น ๆ 24,000.00 -20,353.00 
  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 15,000.00 -15,000.00 
  ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 -10,000.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
2,940,000.00 -2,939,200.00 

  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

250,000.00 -250,000.00 

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 134,000.00 -134,000.00 
  ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 14,000.00 -14,000.00 



  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยาย
เสียง 

60,000.00 -57,485.00 

  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 356,300.00 -332,900.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต 38,607,200.00 -35,973,663.92 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน 244,600.00 -244,600.00 
  ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่ 22,396,620.00 -21,028,976.00 
  ดอกเบี้ย 7,000,000.00 -6,161,811.02 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 29,641,220.00 -27,435,387.02 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 9,600,000.00 -9,600,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย ์ 9,600,000.00 -9,600,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อทุิศให้ 2,000.00 -1,971.42 
  ค่าขายแบบแปลน 100,000.00 -100,000.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 12,637,170.00 -12,027,359.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 12,739,170.00    
หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 80,000.00 -80,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 80,000.00    
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 5,500,000.00 -5,085,288.82 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 247,000,000.00 -231,006,730.31 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 60,000,000.00 -53,299,877.61 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,700,000.00 -2,446,224.36 
  ภาษีสรรพสามิต 94,600,000.00 -87,462,085.59 
  ค่าภาคหลวงแร่ 1,000,000.00 -1,000,000.00 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 3,200,000.00 -3,200,000.00 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายทีด่ิน 
90,000,000.00 -85,765,987.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 504,000,000.00 -469,266,193.69 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
613,645,170.00 -603,537,270.00 

รวมหมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป 613,645,170.00 -603,537,270.00 
รวมท้ังหมด 1,356,368,760.00 -1,295,462,422.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลนครขอนแก่น 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เดือนมิถุนายน 

         

    หมวดรายจ่าย   ประเภทรายจ่าย   ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบกลาง 

งบกลาง 

ค่าช าระหน้ีเงินกู ้ 10,929,240.00 0.00 

ค่าช าระดอกเบี้ย 2,250,210.00 7,143.12 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 6,036,050.00 468,831.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 252,000.00 0.00 

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ
โครงการอื่น ๆ 

4,449,660.00 0.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 104,618,400.00 8,520,300.00 

เบี้ยยังชีพความพิการ 21,340,800.00 1,587,600.00 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 510,000.00 42,500.00 

เงินส ารองจ่าย 9,071,982.30 0.00 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 3,575,000.00 0.00 

เงินช่วยพิเศษ 145,000.00 0.00 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.) 

22,281,647.70 0.00 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 1,999,700.00 130,400.00 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 3,075,440.00 179,730.00 

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) 

284,000.00 24,389.89 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 109,600.00 0.00 

             รวม งบกลาง       190,928,730.00        10,960,894.01 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,132,300.00 238,907.16 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

480,000.00 47,290.32 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 480,000.00 47,290.32 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1,166,400.00 48,874.67 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,798,600.00 483,210.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสว่น
ท้องถิ่น 

377,554,200.00 32,056,466.09 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานสว่นท้องถิ่น 

32,536,660.00 2,194,649.86 



เงินประจ าต าแหน่ง 3,100,200.00 205,300.00 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 126,930,660.00 9,912,212.48 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,770,720.00 488,415.07 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 5,657,020.00 511,910.00 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 103,780.00 32,760.00 

เงินวิทยฐานะ 35,013,600.00 2,426,000.00 

        รวม งบบุคลากร       597,724,140.00        48,693,285.97 
งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

19,793,370.00 1,542,113.44 

ค่าเบ้ียประชุม 180,000.00 0.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

7,618,670.00 999,810.00 

ค่าเช่าบ้าน 7,011,600.00 580,375.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,433,900.00 137,610.00 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 82,076,900.00 9,357,816.97 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 1,353,900.00 3,500.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ ๆ 

166,433,850.00 31,477,439.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,729,000.00 1,635,090.06 

ค่าวัสด ุ

วัสดุส านักงาน 4,584,900.00 594,235.40 

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 7,852,980.00 523,445.50 

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,596,770.00 83,525.00 

วัสดุก่อสร้าง 24,474,690.00 1,821,466.77 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,293,800.00 326,542.20 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,100,000.00 1,264,244.96 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,626,390.00 117,280.00 

วัสดุคอมพวิเตอร ์ 1,790,000.00 266,995.00 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 565,000.00 0.00 

วัสดุการศึกษา 1,041,060.00 0.00 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 952,900.00 67,075.20 

วัสดุอื่น 250,000.00 98,600.00 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 274,800.00 0.00 

ค่าอาหารเสริม (นม) 26,550,500.00 0.00 

วัสดุกีฬา 90,000.00 0.00 

วัสดุการเกษตร 6,012,600.00 235,700.00 

วัสดุดนตรี 30,000.00 0.00 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟา้ 12,506,000.00 844,419.61 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,087,000.00 226,619.23 



ค่าบริการโทรศัพท์ 588,800.00 20,221.35 

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,500,000.00 14,078.00 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,148,650.00 124,546.93 

     รวม งบด าเนินงาน       420,548,030.00        52,362,749.62 
งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,794,600.00 97,200.00 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1,833,100.00 0.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 678,800.00 51,600.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์ 2,942,700.00 1,400.00 

ครุภัณฑ์การเกษตร 44,100.00 0.00 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 359,400.00 0.00 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 546,340.00 221,920.00 

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 1,278,020.00 0.00 

ครุภัณฑ์การศึกษา 1,480,000.00 0.00 

ครุภัณฑ์โรงงาน 59,500.00 0.00 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 16,000.00 0.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ 962,000.00 0.00 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,751,600.00 0.00 

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค 61,561,000.00 0.00 

            รวม งบลงทุน        90,307,160.00             372,120.00 

งบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,136,000.00 5,068,000.00 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 29,196,600.00 2,272,859.00 

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์ 

2,030,000.00 0.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน        56,362,600.00          7,340,859.00 

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 6,100.00 0.00 

 รวม งบรายจ่ายอื่น                 6,100.00                       0.00 

                 รวมสุทธิ   1,355,876,760.00       119,729,908.60 

 


