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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  88,000,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 2,806,000 บาท 
  ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,900,000 บาท 

  ภาษีป้าย จำนวน 850,000 บาท 

  
อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 55,000 บาท 

  
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 874,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 10,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 650,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จำนวน 2,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการ
โฆษณา 

จำนวน 1,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 20,000 บาท 

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 150,000 บาท 

  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 

จำนวน 15,000 บาท 



 
 
 
  

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 8,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,000 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จำนวน 100,000 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,500,000 บาท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ จำนวน 1,500,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 171,000 บาท 
  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท 

  ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 บาท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 150,000 บาท 

 หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 2,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 35,280,000 บาท 
  ภาษีรถยนต์ จำนวน 700,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 21,000,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 4,000,000 บาท 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 220,000 บาท 

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 7,000,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 100,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,000 บาท 

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 
 
 
 

จำนวน 2,200,000 บาท 



 
 
 
  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 47,267,000 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 47,267,000 บาท 

    

 
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกทำ 
1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน จำนวน 15,456,628   บาท 
 
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
จำนวน  881,452  บาท 
    - ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
      ตำบลป่าซาง จำนวน  95,810 บาท 
     - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับ 
       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 210,782 บาท 
     - ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต 
       เทศบาลตำบลป่าซาง(สพฐ)  จำนวน  574,860 บาท 
 
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
จำนวน  1,979,250  บาท 
    - ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
      ตำบลป่าซาง  จำนวน 462,000 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
      ป่าซาง  จำนวน   จำนวน  257,250  บาท 
    - เงินอุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน) โรงเรียน สพฐ.  
      จำนวน  1,260,000 บาท 
 
4.เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ  
  จำนวน  2,760,370  บาท 
    4.1 เงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา/พนักงานครูเทศบาล      
         จำนวน  1,939,170  บาท     
        - เงินเดือนผู้อำนวยการสถานศึกษา/พนักงานครูเทศบาล    
          สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง  
          จำนวน 964,308 บาท 
        - เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          เทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน 974,862 บาท 
     4.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ครูผู้ดูแลเด็ก 
          จำนวน   432,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          เทศบาลตำบลป่าซาง  
 
 

  



 
 
 
 
 
     4.3 เงินอุดหนุนค่าครองชีพพนักงานจ้าง/ครูผู้ดูแลเด็ก   
     จำนวน   48,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   
     ตำบลป่าซาง   
     4.4 เงินสมทบประกันสังคม จำนวน   24,000 บาทสำหรับศูนย์ 
     พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง 
     4.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน    14,800 บาท   
        - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้อำนวยการ  
          สถานศึกษา /พนักงานครูเทศบาลของโรงเรียนอนุบาล   
          เทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน 10,000 บาท 
        - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานครูเทศบาล 
          สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง   
          จำนวน 4,800 บาท 

    

     4.6 เงินวิทยฐานะ   จำนวน   235,200  บาท 
         - เงินวิทยฐานะสำหรบัผู้อำนวยการสถานศึกษา  
           จำนวน 67,200 บาท 
         - เงินวิทยฐานะสำหรบัพนักงานครูเทศบาล สำหรับโรงเรียน 
           อนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 42,000 บาท 
         - เงินวิทยฐานะสำหรบัพนักงานครูเทศบาล สำหรับศูนย์ 
           พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 126,000 บาท    
      4.7 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา   
      จำนวน 67,200 บาทสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
      ป่าซาง 
  
5.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จำนวน  329,300  บาท 
 - ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จำนวน  20,000  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
   จำนวน 50,000 บาท   
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  12,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
   ในสถานศึกษา  จำนวน  21,000 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL     
   จำนวน 9,600 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI  
   จำนวน 7,200 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
   ในสถานศึกษา  จำนวน  50,000 บาท 
 
 

      



 
 
 
 
 -โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน   
  สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง 
  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 22,000 บาท 
- โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎ  
  กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
  จำนวน 33,000 บาท 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ 
  รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬาและ 
  นันทนาการ  จำนวน  4,500 บาท 
- ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน100,000 บาท 
 
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  462,800  บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  (ศพด.)  
       จำนวน 85,000  บาท  
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ศพด.)  
       จำนวน  15,000  บาท 
     - ค่าหนังสือเรียน(ศพด.)          
       จำนวน  10,000  บาท 
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.) 
       จำนวน 21,500บาท                    
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน(ศพด.)  
       จำนวน  10,000  บาท 
     - เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ   
       จำนวน  10,000 บาท 
     - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (อนุบาล) 
       จำนวน  187,000  บาท 
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  (อนุบาล)    
       จำนวน  33,000   บาท 
     - ค่าหนังสือเรียน (อนุบาล)  
       จำนวน   22,000  บาท 
     - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
       จำนวน   47,300  บาท 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน  (อนุบาล)      
       จำนวน  22,000  บาท 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
7. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันราย ได้แก่
ผู้สูงอายุ (สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  จำนวน  19,200,000  บาท 
 
8. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  (สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
จำนวน  5,050,000  บาท 
 
9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
จำนวน 220,000  บาท 
 
10. เงินอุดหนุนสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จำนวน 680,000 บาท 
 
11.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข    จำนวน  200,000  บาท 
 
12. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน   จำนวน   7,200  บาท 
 
13. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน   จำนวน  40,000  บาท 

 


