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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

98,300,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

11,600,000 บาท

จานวน

10,000,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

รวม

2,058,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา

จานวน

4,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จานวน

500 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการลเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา

จานวน

20,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน

จานวน

2,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีป้าย
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา

ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

1,500 บาท

รวม

719,500 บาท

จานวน

719,500 บาท

รวม

1,320,000 บาท

จานวน

1,300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

55,712,500 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

8,400,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

6,100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

32,000,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีสุรา
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการเท่าเดิม โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการเพิ่มขี้น โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

จานวน

2,500 บาท

ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงจากรายได้ของปีที่ล่วงมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
ประมาณการลดลง โดยประมาณการตั้งรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาลใกล้เคียงกับรายรับวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
(2) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(4) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เด็กปฐมวัย
(5) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
(6) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)เด็กประถมศึกษา (7
) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา
(8) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(9) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสาหรับข้าราชการครู ผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
(10) เงินอุดหนุนสาหรับโครงการการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลภาพ(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ)
(11)เงินอุดหนุนสาหรับโครงการการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส์)
(12)เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
(13)เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
(14) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
(15) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมา

รวม

26,800,000 บาท

จานวน

26,800,000 บาท

