
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 79,178,460   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 8,761,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 7,150,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 41,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 1,570,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 962,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 36,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 720,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 27,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 500 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 26,200 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,200 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 300 บาท
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 610,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 10,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 600,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 430,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 80,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 350,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,150,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 8,500,000 บาท
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 36,263,460 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 36,263,460 บาท

รายการเงินอุดหนุนทัวไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ได้
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทีได้รับจัดสรรในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย
(1)เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
(2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอบของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
(3)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(4)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
(5)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
(6)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
(7)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
(8)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
(9)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่า
วัสดุ และค่าพัฒนาบุคลากร)
(10)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
(11)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอบ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
(12)เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)
(13)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
-ค่าสวัสดิการสําหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(14)เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียความ
พิการ)
(15)เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์)
(16)เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ)
(17)เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
(18)เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(19)เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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