
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลปัว

อําเภอปัว  จังหวัดน่าน

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 98,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 6,550,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 4,500,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการเก็บภาษีโรงเรือนและทีดินในเขต
เทศบาล  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิม
ขึน เพราะเทศบาลได้จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึงจะจะทําให้สามารถจัดเก้บได้ทัวถึงมากขึน
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 250,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องทีในเขต
เทศบาล  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิม
ขึน  เพราะเทศบาลได้จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึงจะจะทําให้สามารถจัดเก้บได้ทัวถึง
มากขึน
ภาษีป้าย จํานวน 1,500,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการจัดเก็บภาษีป้ายในเขต
เทศบาล  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิม
ขึน  เพราะเทศบาลได้จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึงจะจะทําให้สามารถจัดเก้บได้ทัวถึง
มากขึน
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 300,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเทศบาลจัดเก็บจากการอนุญาตให้ฆ่าและจําหน่วย
เนือสัตว์  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิม
ขึน เพราะปัจจุบันมีการตรวจสอบกวดขันการฆ่าสัตว์ทีไม่ผ่าน
มาตรฐาน  ทําให้ผู้ประกอบการรอบนอกต้องมาใช้บริการโรงแปรรูปเนือ
สัตว์เพิมขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ในเขตเทศบาล   ซึงจัดเก็บโดยสรรพสามิตจังหวัดน่าน  ประมาณการสูง
กว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึนกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากใบอนุญาตการปลูกสร้าง  รือถอน ดัด
แปลง เคลือนย้านอาคารในเขตเทศบาล   ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่าน
มา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึนกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 800,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปี
ทีผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 35,000 บาท

คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการอนุญาตให้จําหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหารฯ   ตามอัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของ
เทศบาล  ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปี
ทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าธรรมเนียมเกียวกับการทะเบียน
ราษฎร  ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่าน
มา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์ในเขตเทศบาล   ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้
ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 8,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตขุดดินถมดิน
ในเขตเทศบาล   ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากจัดเก็บได้ใกล้
เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทาง
บก  โดยสถานีตํารวจภูธรปัวจัดเก็บและนําส่งให้เทศบาล  ประมาณการ
เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและ
เทศบัญญัติ ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที
ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าปรับการผิดสัญญาจ้าง ประมาณการเท่า
กับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการอนุญาตประกอบการค้าทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามอัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของ
เทศบาล  ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที
ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 3,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ  ตามอัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของ
เทศบาล  ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปี
ทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะ  ตามอัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของ
เทศบาล   ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที
ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 35,000 บาท
1.ค่าใบอนุญาตใช้สถานทีแต่งผม    จํานวน  7,000 บาท
     คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทใช้
สถานทีแต่งผมตามอัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของ
เทศบาล   จํานวน 35 แห่ง ๆ 200 บาท
2.ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม          จํานวน  3,500 บาท
     คําชีแจง   เป็นรายได้ทีเกิดจากการอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผมใน
สถานทีแต่งผม  ตามอัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของ
เทศบาล   จํานวน 35 แห่งๆ100 บาท   
3.ค่าใบอนุญาตขายของในตลาดสด   จํานวน  24,500 บาท
    คําชีแจง   เป็นรายได้ทีเกิดจากการอนุญาตขายของในตลาดสด     ตาม
อัตราค่าใบอนุญาตทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติของเทศบาล    
ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
เป็นค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท  ตลาดบน  จํานวน  100 ราย  ตลาด
ล่าง   145 ราย 
       
       

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,800,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าเช่าทีดินในเขตเทศบาล    ประมาณการ
สูงกว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึนกว่าปีทีผ่านมา
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 2,500,000 บาท
1.ค่าเช่าตลาดสด              จํานวน  1,636,000 บาท
    คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าเช่าตลาดสดของเทศบาล   
2.ค่าเช่าอาคารพาณิชย์      จํานวน     870,000 บาท 
    คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาล  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้
เพิมขึนกว่าปีทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
1.ค่าดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท      จํานวน 150,000 บาท
    คําชีแจง   เป็นรายได้ทีเกิดจากดอกเบียเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล   
2.ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร    จํานวน 50,000 บาท
    คําชีแจง   เป็นรายได้ทีเกิดจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ประมาณการ
เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากได้รับใกล้เคียงปีทีผ่านมา  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,500,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,500,000 บาท
1.ค่าโอนสิทธิการเช่า      จํานวน    100,000 บาท
    คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ของ
เทศบาล 
2.ค่าบริการการฆ่าสัตว์    จํานวน 2,300,000  บาท
    คําชีแจง  เป็นรายได้ทีเกิดจากค่าบริการการฆ่าสัตว์ในโรงแปรรูปเนือ
สัตว์เทศบาลตําบลปัว    
3.รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ     จํานวน   100,000  บาท
    คําชีแจง   เป็นรายได้อืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึงหมวดใด
ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึนกว่าปี
ทีผ่านมา 
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 40,700,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากภาษีและค่าธรรมเนียมรถ
ยนต์ ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที
ผ่านมา  
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 24,950,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากภาษีมูลค่าเพิม และจัดสรรให้
เทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากภาษีมูลค่าเพิม และจัดสรรให้
เทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด  ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจาก
ได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีทีผ่านมา 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากภาษีธุรกิจเฉพาะ และจัดสรรให้
เทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด   ประมาณการตํากว่าปีทีผ่านมา เนืองจาก
ได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีทีผ่านมา 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้
เทศบาลตามทีกฎหมายกําหนด   ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิมมากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 90,000 บาท
คําชีแจง  เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากค่าภาคหลวงแร่ และจัดสรรให้
เทศบาลตามกฎหมายกําหนด  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และจัด
สรรให้เทศบาลทีตามทีกฎหมายกําหนด   ประมาณการตํากว่าปีทีผ่าน
มา เนืองจากได้รับจัดสรรตํากว่าปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 5,000,000 บาท
คําชีแจง   เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมทีดินและจัดสรรให้เทศบาล  ตามทีกฎหมาย
กําหนด  ประมาณการสูงกว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเพิม

วันทีพิมพ์ : 16/8/2561  11:37:38 หน้า : 4/5



รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 45,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 45,000,000 บาท

คําชีแจง   เป็นเงินอุดหนุนทีรัฐบาลจัดสรรให้เทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที
กฎหมายกําหนด  ดังนี
1.อาหารเสริม(นม)         รวมจํานวนเงิน  3,820,903 บาท  
   1)รร.บ้านขอน   31 คน 
   2)รร.บ้านป่าหัด   70 คน
   3)รร.บ้านปรางค์ 895 คน
   4)รร.บ้านร้อง         211 คน
   5)รร.บ้านป่าลาน   43 คน
   6)รร.วรนคร         534 คน
   7)ศพด.ทต.ปัว         210 คน
            รวมจํานวน  1,944 คน ๆละ  7.37 บาท  260 วัน
2.อาหารกลางวัน            รวมจํานวนเงิน  8,165,000 บาท
   1)รร.บ้านขอน   31 คน 
   2)รร.บ้านป่าหัด   70 คน
   3)รร.บ้านปรางค์ 895 คน
   4)รร.บ้านร้อง         211 คน
   5)รร.บ้านป่าลาน   43 คน
   6)รร.วรนคร         534 คน
           รวมจํานวน  1,784 คน ๆละ  20 บาท  200 วัน
   7)ศพด.ทต.ปัว         210 คน ๆละ  20 บาท  245 วัน
         
3.เงินเดือนครู                                3,112,517 บาท
4.ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา        499,380 บาท
5.โครงการพระราชดําริฯ ด้านสาธารณสุข  260,000 บาท
6.เบียยังชีพผู้สูงอายุ                        15,796,800 บาท
7.เบียยังชีพคนพิการ                         5,366,400 บาท
8.เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         102,000 บาท

            รวมเงินตามภารกิจถ่ายโอน   37,123,000 บาท

9.ตามภารกิจเลือกทํา   7,877,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา  เนืองจากคาดว่าจะได้รับอุดหนุนใกล้
เคียงกับปีทีผ่านมา     
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