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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองโดน
อาเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

40,844,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

720,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

706,000 บาท

-ประมาณการรับ ตามที่คาดว่าจะได้รับ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

13,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

244,000 บาท

จานวน

1,500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
-ประมาณการเท่าเดิม

จานวน

20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จานวน

3,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

-ประมาณการลดลง
ภาษีบารุงท้องที่
-ประมาณการลดลง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
-ประมาณการเท่าเดิม

-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
ประมาณการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-ประมาณการเท่าเดิม
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ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

305,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รวม

4,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

500 บาท

จานวน

1,500 บาท

รวม

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
-ประมาณการเท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
-ประมาณการเท่าเดิม
ดอกเบี้ย
-ประมาณการเท่าเดิม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
-ประมาณการลดลง เนืื่องจากการขายแบบแปลนลดลง
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
-ประมาณการเท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
-ประมาณการลดลง เนื่องจากรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
-ประมาณการเท่าเดิม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

22,570,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

16,000,000 บาท

จานวน

2,100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

1,700,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

-ประมาณลดลง ตามที่คาดว่่าจะได้รับจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
-ประมาณการเพิ่มขึ้นตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
-ประมาณการเพิ่มขึ้น ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-ประมาณการตามที่ได้รับ
ภาษีสรรพสามิต
-ประมาณการเท่าเดิม
ค่าภาคหลวงแร่
-ประมาณการเพิ่มขึ้น ตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
-ประมาณการเท่าเดิม

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:50:24

หน้า : 3/5

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

ประมาณการเท่าเดิม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 บาท
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา จานวน 17,000,000 บาท ตั้งงบประมาณรายรับ ลด
ลง เนืื่องจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ
1 .เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย
5. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
6. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
7. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
8. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
9. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การ
เรียน/
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน)
10. เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและ
ค่าจ้างประจา)
11. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก พนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก)
12 .เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
13. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์)
14. เงินอุดหนุนโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสาหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ)
15.เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
16.เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลสัตว์และรับทะเบียนสัตว์ตามโครง
การสัตวฺ์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนา
วรขัตติยราชนารี
17. เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษ

หน้า : 4/5

รวม

17,000,000 บาท

จานวน

17,000,000 บาท
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สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยา
ราชนารี
18 .เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ครูสังกัดสถานศึกษา
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
19.เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20.เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิ่น

หน้า : 5/5

