
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบ้านสาง

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 123,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภาษีป้าย จํานวน 13,800 บาท
ตั้งประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 43,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริง ประจําปี พ.ศ.2559
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้คงที่
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีทีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ประจําปี 2559
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีทีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ลดลง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ประจําปี 2559
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ประจําปี 2559
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 27,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ประจําปี 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีทีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ลดลง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,500,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ลดลง
ภาษีสุรา จํานวน 900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม
ขึ้น
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับ
จริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
ลดลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 510,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,156,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,156,000 บาท

 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา จํานวน  16,156,000.00 บาท  ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่าน
มา  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
แยกเป็น  
-เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน
เงิน 5,490,800.00 บาท ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาด
ว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง มีดังนี้
1.เงินอุดหนุนทั่วไป               จํานวนเงิน      3,686,400.00       บาท
2.เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม  จํานวนเงิน          475,000.00      บาท
3.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน   จํานวนเงิน      1,119,400.00      บาท
4.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวนเงิน  210,000.00       บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน
เงิน 10,665,200.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น มีดังนี้
1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างผดด.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างผดด.,เงินประกันสังคมผดด.,เงิน
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ผดด.,เงินเดือนครูผดด.
จํานวนเงิน 1,147,000.00 บาท)
2.เงินอุดหนุนทั่วไปสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า  จํานวนเงิน 50,000.00
    บาท
3.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         จํานวนเงิน   7,548,200.00
    บาท
4.เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ         จํานวนเงิน    1,920,000.00
    บาท
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