
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 30,302,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 448,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 320,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีป้าย จํานวน 68,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 123,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 56,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับทีได้รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 151,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,531,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,200,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,200,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 3,400 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 48,000 บาท
ประมาณการเพิมเขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการลดลง เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับทีได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,678,800 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,678,800 บาท

ประมาณการเพิมขึน เนืองจากประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
โดยประมาณการตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 ดังนี
-เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการ ตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา จํานวน 2,600,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จํานวน 352,581 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 772,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ จํานวน 5,719,200 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ จํานวน 960,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 -เงินเดือนพนักงานครูส่วนตําบล  จํานวน 876,120 บาท
 -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 25,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จํานวน 68,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 45,200 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  จํานวน 220,000 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยฯ จํานวน 33,840 บาท
-เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ฯ จํานวน 6,859 บาท
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