
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสามแวง

อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 88,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 140,460 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 160 บาท
ประมาณการมากกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 700 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 550 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,100 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,100 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 16,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 50 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะมีรายได้เพิ่ม
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 133,200 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 133,000 บาท
ประมาณการไว้คาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 30,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,135,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 950,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,590,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,893,340 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,893,340 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน  15,893,340   บาท 
ประมาณการตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับที่รับ
จริงในปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ จํานวน 4,000,000 บาท 
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
        - เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับโรงเรียนสังกัดอื่น 1
 แห่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 ศูนย์ จํานวน 580,620  บาท   ดังนี้  
        1) โรงเรียนวัดบ้านใหม่  จํานวน   291,270  บาท
        2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง   จํานวน  206,950 บาท
        3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ จํานวน 82,400 บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้าน
ใหม่ จํานวน   608,000  บาท
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน  1,579,240   บาท รายละเอียด ดังนี้ 
        (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน  642,700  บาท ดังนี้
            (1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์   จํานวน   210,700   บาท
            (2)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง  จํานวน 432,000
 บาท
        (2)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 36,800
  บาท ดังนี้
            (1)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 บาท
            (2)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
                    -ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL
จํานวน  9,600  บาท
                    -ระบบ wireless Fidelity: WIFI จํานวน  7,200  บาท
          (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
           (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จํานวน 50,000 บาท  
           (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 305,640
 บาท  ดังนี้
                  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 850 บาท/ภาคเรียน  จํานวน 183,600  บาท
                  (2) ค่าหนังสือเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี
จํานวน 21,600   บาท
                  (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100
 บาท/ภาคเรียน  จํานวน  21,600   บาท
                  (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
 บาท/ปี    จํานวน  32,400 บาท
                  (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระดับอนุบาล
ศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน 46,440  บาท
            (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าเลไลย์ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตรา 1,700

วันที่พิมพ์ : 15/5/2562  15:15:30 หน้า : 4/5



 บาท/ปี  จํานวน   73,100   บาท
           (7)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน  100,000 บาท 
                 (1) ระดับสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) จํานวน 50,000 บาท 
                 (2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
            (8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
            (9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน   121,000 บาท
                 (1) โรงเรียนละ 15,000 บาท 
                 (2) ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท 
                 (3) เจ้าหน้าที่ อปท.ๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท     
                 (4) สถานศึกษาดีเด่น
                        - โรงเรียนละ 100,000 บาท 
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1,353,810
   บาท
    - เงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1,109,400 บาท 
    - เงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน  73,978 บาท  
    - ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก จํานวน  136,800   บาท
    - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 5,512  บาท
    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    - เงินประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก จํานวน 8,120  บาท 
6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน  30,000  บาท
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ จํานวน  5,403,900     บาท
8. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลภาพ จํานวน  1,920,000   บาท
9.เงินอุดหนุนสําหรับงานสูบนํ้าของสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้า จํานวน  120,000   บาท 
10. เงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000
 บาท
11. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
12. เงินอุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
        - เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 690
 ตัวๆละ 3 บาท เป็นเงิน  2,070 บาท
       -  เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จํานวนสุนัข  690 ตัวๆ
ละ 30 บาท เป็นเงิน 20,700 บาท
13. เงินอุดหนุนโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อําเภอ จาก อปท.ในเขตอําเภอห้วยราช 7 แห่งๆ ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน
จํานวน 35,000 บาท
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