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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

442,000 บาท

จานวน

215,000 บาท

จานวน

195,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

รวม

298,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้
เท่ากับปีที่ผ่านมาจากผู้เสียภาษี
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
จากการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
ประมาณการมากกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา ตามที่มีการสารวจและจัดเก็บ
ได้
ซึ่งคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมาจากผู้เสียภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการต่ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ประมาณการมากกว่าที่รับจริง จากปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการมากกว่าที่รับจริง จากปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาที่รับจริง จากปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับอื่น ๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
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ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

37,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

จานวน

1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ประมาณการมากกว่าที่รับจริง จากปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการไว้มากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

17,850,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จานวน

300,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

7,700,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

3,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงจากปีที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร
น้อยลง
ภาษีสุรา

จานวน

1,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต

จานวน

2,900,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงจากปีที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลงจากปีที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
จานวน 937,000.- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน จานวน 2,396,100.- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 228,000.- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 476,000.- เงินจัดสรรค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก อัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี จานวนเด็ก 119 คน ทั้ง 5
ศูนย์ จานวน 202,300.- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือนสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1,017,900.- เงินอุดหนุนสาหรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี) จานวน 1
อัตรา เป็นเงิน 229,300.(*ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย.60)
- เงินอุดหนุนสาหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอสด์ จานวน 120,000.- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 9,700,000.- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จานวน 1,700,000.- และดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทา จานวน 5,243,400.-

รวม

22,250,000 บาท

จานวน

22,250,000 บาท

