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วนัท่ีพิมพ ์: 26/8/2563  11:49:08     
หนา้ : 1/1  

                          

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
อ.ป่าซาง  จ.ล าพูน 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  84,500,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเกบ็เอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 1,162,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 500,000 บาท 

  
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ านวน 2,000 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 600,000 บาท 

  
อากรการฆ่าสัตว ์ จ านวน 60,000 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 877,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 600,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร จ านวน 20,000 บาท 
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน จ านวน 8,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง จ านวน 2,000 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท 

  
ดอกเบ้ีย จ านวน 500,000 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,000,000 บาท 

  
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ านวน 1,000,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 221,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท 

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 1,000 บาท 

  

รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ จ านวน 200,000 บาท 
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รายได้ท่ีรัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,000,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ จ านวน 600,000 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 22,000,000 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 4,000,000 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 200,000 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 9,500,000 บาท 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 บาท 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  

จ านวน 2,500,000 บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 41,740,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 41,740,000 บาท 

    

1.เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน
จ านวน  12,176,700   บาท 
2.เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารเสริม(นม)จ านวน  958,100  บาท 

3.เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั 
จ านวน  2,054,000  บาท 

4.เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ิน   จ านวน  229,300  บาท 
 - ค่าปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา     จ านวน  20,000  บาท 
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 - ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
   จ านวน 50,000 บาท   
 - ค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนสังกดัองคก์ร    
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน  12,000 บาท 
 - ค่าใชจ่้ายในโครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา   
   จ านวน  21,000 บาท  

 - ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL    จ านวน 9,600 บาท 
 - ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI จ านวน 7,200 บาท  

 - ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา     
   จ านวน  50,000 บาท 

-โครงการอบรมสัมมนาจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามกฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 22,000 บาท 

-โครงการอบรมสัมมนาจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎกระทรวง
การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  จ านวน 33,000 บาท 

-โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรในสังกดัเทศบาลท่ี
รับผิดชอบงานดา้นกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนกีฬาและ
นนัทนาการ  จ านวน  4,500 บาท 

5.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ   

ดา้นสาธารณสุข    จ านวน  200,000  บาท 
6.เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม (สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วย เอดส์) 
จ านวน   222,000  บาท 

7.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ 
(สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ)  จ านวน   18,000,000  บาท 

8.เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ  (สงเคราะห์เบ้ียความพิการ)   จ านวน  4,800,000  บาท 
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9.เงินอุดหนุนส าหรับจดัการศึกษาภาคบงัคบั  

    

   จ านวน  1,853,300  บาท 
     - เงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก    จ านวน  1,231,300  บาท 

     - ค่าตอบแทนผูดู้แลเด็ก   จ านวน     432,000  บาท 
     - เงินอุดหนุนค่าครองชีพครูผูดู้แลเด็ก จ านวน    48,000 บาท 

     - เงินสมทบประกนัสังคม   จ านวน   24,000   บาท 

     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   34,000   บาท 
     - วิทยฐานะ   จ านวน    84,000  บาท 

10.เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  519,400  บาท 

     - ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั  (ศพด.) จ านวน 102,000  บาท   
     - ค่าหนงัสือเรียน(ศพด.)         จ านวน   12,000  บาท                         

     - ค่าอุปกรณ์การเรียน(ศพด.)   จ านวน   12,000  บาท              

     - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน(ศพด.) จ านวน   18,000  บาท 
     - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียน    (ศพด.)   จ านวน   25,800  บาท 

     - เงินอุดหนุนส าหรับพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพ  จ ำนวน  10,000 บาท 
     - ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั (อนุบาล)จ านวน  204,000  บาท 

      - ค่าหนงัสือเรียน (อนุบาล)   จ านวน   24,000  บาท 
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน  (อนุบาล)     จ านวน  24,000  บาท 

      - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน  (อนุบาล)   จ านวน  36,000   บาท  
      - ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน      จ านวน   51,600  บาท   

 11. เงินอุดหนุนส าหรับสถานีสูบน ้า  ดว้ยไฟฟ้า จ านวน  680,000 บาท 

 12. เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจขอ้มูล จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั จากพิษสุนขับา้ตามพระ
ปณิธาน   จ านวน   7,200  บาท 
13. เงินอุดหนุนส าหรับขบัเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั
จากพิษสุนขับา้ตามพระปณิธาน   จ านวน    40,000  บาท 
   

      

 


