
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 48,812,825   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 443,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 290,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  เนือง
จากคาดว่ามีผู้ประกอบกิจการร้านค้า  มากขึน        
        

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 55,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559 เนือง
จากมีการแบ่งแยกเอกสารสิทธิมากขึน        

ภาษีป้าย จํานวน 68,500 บาท
 คําชีแจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559 เนือง
จากมีผู้ประกอบกิจการร้านค้า  มากขึน จึงทําให้การประมาณการตังรับไว้
ในปีงบประมาณ 2561  สูงขึน                
 

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  เนือง
จากมีการขออนุญาตการฆ่าสัตว์เพิมขึน         

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 314,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 36,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้เท่ากับรายรับจริงปีงบประมาณ 2559  คาดว่า
มีการขออนุญาตการฆ่าสัตว์เท่าเดิม       

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 8,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  คาด
ว่ามีการขออนุญาตการฆ่าสัตว์        

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,700 บาท
    
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณที 2559  คาด
ว่าจะได้รับจัดสรรเพิมขึน      
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  เนือง
จากมีการก่อสร้างอาคารลดน้อยลง จึงคาดว่าจะมีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมตามขนาดแบบแปลนทีประมาณการก่อสร้างอาคาร ตึกแถวใน
เขตเทศบาล น้อยลง               
 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
   ประชาชนไม่ได้อาศัยในพืนที จึงทําให้ประมาณ การเก็บขยะลดลง         

        

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559         

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559   เนือง
จากในเขตเทศบาลมีประชากรทีมาใช้บริการในการปรับเปลียนทางงาน
ทะเบียนราษฎรเพิมขึน    
        
        

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559 เนือง
จากมีการขอเปิดกิจการร้านค้า       

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
  เนืองจากมีนโยบายของรัฐบาลเกียวกับจราจร โอกาสกระทําผิดกฎหมาย
จราจรน้อย         
        

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  เนือง
จากมีโครงการก่อสร้างพืนฐานน้อยลง จึงมีทําให้เกิดค่าปรับลดลงตามไป
ด้วย         
        

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 21,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559 เนือง
จากคาดว่าจะมีกิจการเพิมขึน       

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,000 บาท

คําชีแจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559   เนือง
จากในปีทีผ่านมาเก็บค่าใบอนุญาตได้อย่าวทัวถึง          
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ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559       

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  เนือง
จากมีผู้ขอรับใบอนุญาตเพิมขึน       

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 300 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559      

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  คาด
ว่ามีการขอใบอนุญาตเพือดําเนินกิจการในพืนทีลดลง         
        

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 550,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 550,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559 คาดว่า
มีจํานวนเงินฝากประจําเพิมขึน        

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559         

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559       

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2559  คาดว่าสภาพ
เศรษฐกิจทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง       

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,462,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้ตํากว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา        

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,000,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา        

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,300,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา        
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา         

ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา        

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,600,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา         
        

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา         

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 41,000 บาท
คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา        

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 711,000 บาท
 คําชีแจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา        

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 23,012,825 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 23,012,825 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป รวม  10,126,000  บาท   1. เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน 
 7,900,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560    2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ติดเชือเอดส์ จํานวน  400,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560    3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จํานวน 556,000  บาทคําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียง
กับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน  1,205,000  
บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560          5. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิน  จํานวน  -    บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560    6. เงินอุดหนุนสําหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจํานวน  65,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด เงินอุดหนุนทัวไปด้านการบริหารการศึกษา รวม  12,505,375  
บาท
 1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ      จํานวน  3,168,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 2.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ      จํานวน  7,394,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
       3.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินเดือน
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  781,170  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 4.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง      จํานวน  417,300  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 5.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน  47,580  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560    6.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  30,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560    7.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก - เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จํานวน  15,648  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560      
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 8.   เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ทุนการศึกษา
สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  35,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 9.   เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าใช้จ่ายในการ
เรียนการสอน      จํานวน  85,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามรายหัวต่อภาคเรียน        10.  เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ - เงินเดือนครู       จํานวน  363,307  
บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 11.  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ - ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง      จํานวน  146,158  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 12.  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ - เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราวพนักงานจ้าง      จํานวน  13,860  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
 13.  เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ - เงินประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง      จํานวน  8,352  บาท
 คําชีแจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560        
หมวดเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน     
  รวม  191,000  บาท
 1. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา       จํานวน 
 21,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง        
 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      จํานวน  20,000  
บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง        
         32
         
 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน      จํานวน  100,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง        
 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน      จํานวน  50,000  
บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามสถานศึกษารายแห่ง        
         
หมวดเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน       รวม  190,450  บาท
 1.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน - ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว)      จํานวน  110,500  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามรายหัวต่อภาคเรียน        
 2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน - ค่าหนังสือเรียน 
     จํานวน  13,000  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามรายหัวต่อปี        
 3.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน      จํานวน  19,500  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามรายหัวต่อภาคเรียน        
 4.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน - ค่าเครืองแบบ
นักเรียน      จํานวน  19,500  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามรายหัวต่อภาคเรียน        
 5.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน - ค่ากิจกรรม
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      จํานวน  27,950  บาท
 คําชีแจง ประมาณการตามรายหัวต่อภาคเรียน        
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