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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลาม้า ทุกท่าน  
 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลาม้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบางปลาม้าอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล              
บางปลาม้า  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ดังต่อไปนี้ 
๑.  สถานะการคลัง 
     ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
            ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 30,348,727.98   บาท 
 ๑.๑.๒  เงินสะสม     14,743,609.05    บาท     (รวมเงินฝาก กสท.   7,158,644.37  บาท) 
 ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม         16,693,002.84    บาท 
 ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย     จ านวน   -   โครงการ 
               รวมเป็นเงิน         -           บาท 

๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน    -        โครงการ                 
             รวม                  -            บาท 
๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง             -            บาท 

๒. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  ๒๕60 
      (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น                                      17,618,774.56  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร          325,826.95 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต        79,079.00        บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                202,460.43       บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์             -        บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           88,665.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน       -           บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           10,978,406.18        บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                         5,944,337.00        บาท 
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      (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        3,651,189.00      บาท   
      (๓)  รายจ่ายจริง            จ านวน             12,409,604.29      บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง      402,935.00 บาท 
  งบบุคลากร               7,282,684.00 บาท 
  งบด าเนินงาน         3,228,133.90 บาท 
  งบลงทุน        1,335,851.39 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น       -            บาท 
  งบเงินอุดหนุน     160,000.00           บาท 
      (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,493,782.78       บาท 
      (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    จ านวน        3,343,300.00       บาท 
 
๓.  งบเฉพาะการ 
      ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.    -     มรีายรับจริง     -     บาท   รายจ่ายจริง -      บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ     -      บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      -      บาท 
  ก าไรสุทธิ       -      บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ............  -      บาท 
  ทรัพย์จ าน า       -      บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
๒.๑  รายรับ 

 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕61 

  รายได้จัดเก็บเอง 
     หมวดภาษีอากร 325,862.80 325,000.00 380,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 93,229.00 153,500.00 161,500.00 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 372,520.66 536,000.00 430,000.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 49,460.00 50,000.00 50,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 841,072.46 1,064,500.00 1,021,500.00 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดภาษีจัดสรร 15,537,658.45 17,135,000.00 17,080,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,537,658.45 17,135,000.00 17,080,000.00 

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    

     - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม    
       อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

5,735,182.00 9,000,000.00 8,500,000.00 

     - เงินอุดหนุน–เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 6,000.00 12,000.00 12,000.00 

     - เงินอุดหนุน- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,072,400.00 3,600,000.00 3,500,000.00 

     - เงินอุดหนุน–เบี้ยยังชีพคนพิการ 454,400.00 630,000.00 630,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,267,982.00 13,242,000.00 12,642,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕61 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    

  1.  เงินอุดหนุน–ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ 
       (เงินเดือนครู/ประกันสังคม) 

428,885.00 412,220.00 475,104.00 

  2.  เงินอุดหนุน-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา 4,000.00 5,000.00 5,000.00 

  3.  เงินอุดหนุน–อาหารกลางวัน 467,640.00 630,000.00 610,000.00 

  4.  เงินอุดหนุน–การจัดการเรียนการสอน - 65,000.00 68,000.00 

  5.  เงินอุดหนุน–อาหารเสริม (นม) 212,223.00 250,000.00 250,000.00 

  6.  เงินอุดหนุน–ด้านส่งเสริมการบ าบัดยาเสพติด 32,500.00 10,000.00 10,000.00 

  7.  เงินอุดหนุน–ด้านอาชีพผู้ติดยาเสพติด - 5,000.00 5,000.00 

  8.  เงินอุดหนุน–บริการสาธารณสุข (อสม.) 40,827.00 45,000.00 45,000.00 

  9.  เงินอุดหนุน- สนับสนุนพัฒนาครอบครัว 22,000.00 - - 

10.  เงินอุดหนุน-กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
       สังคมฯ 

16,000.00 - - 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 1,224,075.00 1,422,220.00 1,468,104.00 

รวม 26,870,787.9126,870,787.91  3322,,863863,,772200..0000  32,211,604.0032,211,604.00  
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๒.๒  รายจ่าย 
 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕61 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 426,639.30 4,921,805.00 4,828,160 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า               
และค่าจ้างชั่วคราว) 

9,888,178.00 12,965,032.00 13,351,992.00 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ            
วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

5,513,885.79 9,518,300.00 9,465,400 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,211,764.20 3,013,700.00 4,151,000 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 504,096.66 681,000.00 211,000 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 18,544,563.95 3311,,099099,,837837..0000  3322,,007,552007,552  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61  ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบรหิารงานทั่วไป 14,986,804 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,890,340 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,096,464 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 12,192,588 
          แผนงานการศึกษา 2,864,508 
          แผนงานสาธารณสุข 3,384,112 
          แผนงานเคหะและชุมชน 5,152,968 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 381,000 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 410,000 
ด้านการเศรษฐกิจ - 
          แผนงานการเกษตร - 
ด้านการด าเนนิงานอืน่ 4,828,160 
          แผนงานงบกลาง 4,828,160 
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 3322,,007007,552,552  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
แผนงานงบกลาง 
 
                           งาน               งาน 
        งบ 

 

งบกลาง 
 

รวม 

งบกลาง 4,456,160 4,456,160 
    งบกลาง 4,456,160 4,456,160 
งบบ าเหน็จ/บ านาญ 372,000 372,000 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 372,000 372,000 

รวม 4,828,160 4,828,160 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

                         งาน 
          งบ 

 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ 
งานบริหาร 
งานคลัง 

 

รวม 

งบบุคลากร 6,624,936 - 2,223,804 8,848,740 
    เงินเดือน  (ฝุายการเมือง) 2,624,640 - - 2,624,640 
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า) 4,000,296 - 2,223,804 6,224,100 
งบด าเนินงาน 2,672,800 36,000 508,800 2,850,600 
    ค่าตอบแทน 145,000 15,000 85,000 245,000 
    ค่าใช้สอย 1,280,800 21,000 278,800 1,580,600 
    ค่าวัสด ุ 365,000 - 130,000 495,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 515,000 - 15,000 530,000 
งบลงทุน 156,000 - 20,000 176,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 156,000 - 20,000 176,000 
งบเงินอุดหนุน - - 15,000 15,000 
    เงินอุดหนุน - - 15,000 15,000 

รวม 9,086,736 36,000 2,767,604 11,890,340 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
                     

                        งาน                  
        งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 808,464 - 808,464 
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า) 808,464 - 808,464 
งบด าเนินงาน 1,258,000 430,000 1,688,000 
    ค่าตอบแทน 55,000 - 55,000 
    ค่าใช้สอย 1,168,000 - 1,168,000 
    ค่าวัสด ุ 35,000 430,000 465,000 
งบลงทุน - 600,000 600,000 
    ค่าครุภัณฑ์ - 600,000 600,000 
งบเงินอุดหนุน - - - 

    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 2,066,464 1,030,000 3,096,464 

 
แผนงานการศึกษา 
 

                   งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 945,108 - 945,108 
    เงนิเดือน (ฝุายประจ า) 945,108 - 945,108 
งบด าเนินงาน 1,081,400 828,000 1,909,400 
    ค่าตอบแทน 65,000 - 65,000 
    ค่าใช้สอย 491,400 813,000 1,304,400 
    ค่าวัสด ุ 440,000 15,000 455,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 85,000 - 85,000 
งบลงทุน 10,000 - 10,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 - 10,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
    เงินอุดหนุน - - - 

รวม 2,036,508 828,000 2,864,508 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

                  งาน 
    งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข         
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร 1,154,112 - 1,154,112 
    เงินเดือน  (ฝุายประจ า) 1,154,112 - 1,154,112 
งบด าเนินงาน 1,560,000 120,000 1,680,000 
    ค่าตอบแทน 55,000 - 55,000 
    ค่าใช้สอย 1,175,000 120,000 1,295,000 
    ค่าวัสด ุ 330,000 - 335,000 
งบลงทุน 550,000 - 550,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 550,000 - 550,000 

รวม 3,284,112 120,000 3,384,112 

 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

                       
                 งาน 
      งบ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน 

งาน 
ไฟฟ้าถนน 

งาน 
สวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะ 
มูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 

งานบ าบัด 
น้ าเสีย 

 

รวม 

งบบุคลากร 1,595,568 - - - - 1,595,568 
   เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,595,568 - - - - 1,595,568 
งบด าเนินงาน 742,400 - - - - 742,400 
    ค่าตอบแทน 70,000 - - - - 70,000 
    ค่าใช้สอย 244,400 - - - - 244,400 
    ค่าวัสด ุ 408,000 - - - - 408,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 - - - - 20,000 
งบลงทุน 160,000 2,445,000 - - 210,000 2,815,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 150,000 - - - - 150,000 
    ค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง 10,000 2,445,000 - - 210,000 2,665,000 

รวม 2,497,968 2,445,000 - - 210,000 5,152,968 
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    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
      งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 280,000 280,000 

    ค่าใช้สอย 280,000 280,000 

งบเงินอุดหนุน 101,000 101,000 

    เงินอุดหนุน 101,000 101,000 

รวม 381,000 381,000 

 
 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

                 งาน 
   งบ 

งานกีฬาและ 
นันทนาการ 

งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 60,000 255,000 315,000 
    ค่าใช้สอย 60,000 255,000 315,000 
งบเงินอุดหนุน - 95,000 95,000 
    เงินอุดหนุน - 95,000 95,000 

รวม 60,000 350,000 410,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ของเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕61 อาศัยอ านาจตาม             
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา  ๖๕                
จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบางปลาม้า และโดยความเห็นชอบของผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
 ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕60  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
                   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   32,007,552    บาท 
 ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 14,986,804 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,890,340 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,096,464 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 12,192,588 
          แผนงานการศึกษา 2,864,508 
          แผนงานสาธารณสุข 3,384,112 
          แผนงานเคหะและชุมชน 5,152,968 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 381,000 
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 410,000 
ด้านการเศรษฐกิจ - 
          แผนงานการเกษตร - 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 4,828,160 
          แผนงานงบกลาง 4,828,160 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 3322,,007007,552,552  
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ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง - 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าชั่วคราว) - 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) - 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  - 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

 

 ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ            
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่..............เดอืน...........................................พ.ศ.  ๒๕60 
 

 

           (ลงนาม)     
                      (นายอภิชาต  ชโลธร) 
                                              ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบางปลาม้า 

 
 

 
           

       เห็นชอบ 
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลามา้  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ยอดต่าง  

(%) ปี ๒๕61 

หมวดภาษีอากร       
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๔๘,๗๐๐.๖๓ ๒๕๑,๘๙๔ 264,941 279,145 4 290,000 
    ภาษีบ ารุงท้องที่ ๓๒,๖๘๐.๙๕ ๒๗,๙๖๗.๐๕ 27,106.35 26,315.95 14 30,000 
    ภาษีปูาย ๑๘,๘๕๔ ๑๘,๖๗๘ 22,718 20,366 195 60,000 

รวมหมวดภาษีอากร ๓๐๐,๒๓๕.๕๘ ๒๙๘,๕๓๙.๐๕ 314,765.35 325,826.95 17 380,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร ๑,๓๙๖ ๑,๗๕๗ 713 466 329 2,000 
    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ๕๔,๖๒๐ ๕๓,๓๗๐ 67,730 48,320 45 70,000 
    ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
    หรือสะสมอาหาร 

๗,๒๐๐ ๗,๓๐๐ 7,000 6,550 22 8,000 

    ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร ๑,๑๔๐ ๑,๔๓๐ 1,210 380 426 2,000 
    ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 3,000 - 100 5,000 
    ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ - ๕๐๐ - - 100 5,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี  2560 ยอดต่าง  

(%) ปี ๒๕61 

    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก - - -    
    ค่าปรับการผิดสัญญา ๙๙,๗๕๒ ๓๕,๓๕๖ 1,200 5,168 480 30,000 
    ค่าปรับอ่ืนๆ - - - - 100 1,000 

    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๔,๖๒๕ ๑๒,๖๒๕ 14,625 13,925 44 20,000 

    ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๓,๑๐๐ ๒,๙๐๐ 3,100 1,300 285 5,000 

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๑๔๐ ๑๘๐ 160 120 733 1,000 

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ๑๙๐ ๑๙๐ 240 140 257 500 

    ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 1,500 2,000 0 2,000 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๑๘๘,๑๖๓ ๑๑๙,๖๐๘ 100,478 83,969 92 161,500 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
    ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ๓๙,๙๙๐ ๓๕,๘๖๔ 33,700 26,353 14 30,000 
    ดอกเบี้ย ๓๙๗,๘๕๑.๑๔ ๕๙๐,๗๖๒.๒๕ 496,491.44 262,660.31 52 400,000 
    รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๔๓๗,๘๔๑.๑๔ ๖๒๖,๖๒๖.๒๕ 530,191.44 289,013.31 -85 43,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) ปี ๒๕61 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑๖๑,๙๔๐ ๒๐,๘๙๕ 27,780 90,250 -45 50,000 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๐๙,๘๔๐ ๕๔,๐๙๕ 27,780 90,250 -45 50,000 

หมวดภาษีจัดสรร       

    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - - 234,019 92 450,000 

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ ๑๒,๑๐๐,๖๓๒ ๑๑,๗๗๐,๑๓๕.๔๐ 12,830,068.04 8,299,511.93 63 13,500,000 

    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ๘๔๒,๓๐๐.๔๖ ๙๐๒,๖๘๑.๗๘ 793,300.61 720,870.70 39 1,000,000 

    ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๐,๒๑๙.๒๔ ๓๓,๗๘๒.๓๒ 102,644.59 23,147.14 332 100,000 

    ภาษีสุรา ๓๕๗,๑๖๑.๗๐ ๓๘๙,๔๗๔.๙๓ 431,617.80 352,639.05 28 450,000 

    ภาษีสรรพสามิต ๗๘๐,๘๔๗.๗๐ ๕๒๙,๗๖๓.๑๒ 743,418.31 859,374.47 16 1,000,000 
    ค่าภาคหลวงแร่ ๒๐,๕๙๙.๗๑ ๓๑,๙๕๙.๑๕ 25,865.75 30,757.49 30 40,000 
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๓๘,๓๒๖.๗๖ ๓๘,๘๖๔.๘๓ 25,933.41 14,292.64 110 30,000 
    ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ๕๑๑,๕๘๕.๗๙ ๔๖๕,๙๘๗ 303,619 342,427 46 500,000 
    ภาษีจัดสรรอื่นๆ ๖๔๐.๒๐ ๑,๕๓๙.๖๐ 205,787.96 305,644.03 -97 10,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร ๑๔,๖๖๒,๓๑๓.๕๖ ๑๔,๑๖๔,๑๘๘.๑๓ 15,462,255.47 11,182,683.15 53 17,080,000 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) ปี ๒๕61 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
   - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

๗,๘๖๑,๐๑๓ ๘,๑๒๑,๘๙๘ 6,989,257 5,944,337 43 8,500,000 

   - เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ - - - 3,040,400 15 3,500,000 

   - เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - 480,000 31 630,000 

   - เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ - - - 6,000 100 12,000 

หมวดเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์       

- เงินอุดหนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี ่(เงินเดือนครู/ประกันสงัคม) - - - 371,820 28 475,104 

   - เงินอุดหนุน-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา - - - - 100 5,000 

   - เงินอุดหนุน-อาหารกลางวัน - - - 517,300 18 610,000 

   - เงินอุดหนุน-การจัดการเรียนการสอน - - - 62,900 8 68,000 

   - เงินอุดหนุน-อาหารเสริม (นม) - - - 231,863 8 250,000 

   - เงินอุดหนุน-ด้านส่งเสริมการบ าบัดยาเสพติด - - - - 100 10,000 

   - เงินอุดหนุน-ด้านอาชีพผู้ติดยาเสพติด - - - - 100 5,000 

   - เงินอุดหนุน-บริการสาธารณสุข (อสม.) - - - - 100 45,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๘๖๑,๐๑๓ ๘,๑๒๑,๘๙๘ 6,989,257 4,710,283 19 5,610,104 

รวมทุกหมวด ๒๓,๖๕๙,๔๐๖.๒๘ ๒๓,๓๘๔,๙๕๔.๔๓ 23,668,727.26 22,626,362.41 42 32,211.604 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

เทศบาลต าบลบางปลาม้า 
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  3322,,211211,,604604          บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร                 รวม           380,000       บาท    

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                จ านวน        290,000        บาท  
     ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 
ภาษีบ ารุงท้องที่                 จ านวน           30,000        บาท    
     ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 
ภาษีปูาย                  จ านวน           60,000        บาท  

ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม            161,500       บาท            
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                      จ านวน              2,000       บาท    

ประมาณการตั้งรับไว้โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗    
 (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     
 พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๒ และข้อ ๓ และอาศัยการรับจริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
ประกอบด้วย 

 ๑. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง 
          อาคาร 
 ๒. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบด้วย ใบอนุญาต
 ก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน ตามอัตราที่กฎกระทรวงก าหนด 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย      จ านวน             70,000      บาท       
 ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 
      ที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย 
     อาหารหรือสะสมอาหาร      จ านวน               8,000       บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณ 
ที่ล่วงมาแล้ว 
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     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร       จ านวน        2,000     บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
 พ.ศ.๒๕๓๔  ประกอบด้วย 

 - ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ 
 - ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองส าเนาทะเบียนราษฎร 

- ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 - ค่าธรรมเนียมการขอส าเนาทะเบียนบ้านกรณีช ารุดเสียหาย 
     ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ      จ านวน        5,000     บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ          จ านวน        5,000      บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก       จ านวน      10,000      บาท          
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าปรับการผิดสัญญา                        จ านวน       30,000     บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากรายได้ประเภทนี้เป็นรายได้ที่ไม่

 แน่นอน  ซึ่งเป็นรายได้จากการปรับผิดสัญญาก่อสร้าง เช่น ถนน
 อาคาร  สะพาน ท่อระบายน้ า ดาดคอนกรีต ฯลฯ   
     ค่าปรับอ่ืนๆ            จ านวน          1,000    บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      จ านวน         20,000   บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณประกอบด้วย 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ฯลฯ 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ           จ านวน           5,000   บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        จ านวน           1,000    บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
 (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๑ ประกอบด้วย 
 - ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง 
 - ค่าใบอนุญาตดัดแปลง 
 - ค่าใบอนุญาตรื้อถอน 
 - ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 
 - ค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                     จ านวน               500 บาท   
 ประมาณการตั้งรับไว้  โดยอาศัยการรับจริงในปีงบประมาณท่ี  
ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ประกอบด้วย 
 - ค่าใบอนุญาตโฆษณาท านองการค้า 
  - ค่าใบอนุญาตโฆษณาไม่ท านองการค้า 
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ                           จ านวน           2,000   บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณประกอบด้วย 

 - ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     รวม      430,000 บาท   
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่      จ านวน        30,000   บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณประกอบด้วย 
- ค่าเช่าห้องประชุม  ประมาณการรับไว้  ๕,๐๐๐  บาท  
- ค่าเช่าที่ขายของแทนที่จอดรถ  ประมาณการรับไว้  ๓๔,๐๐๐ บาท  

       - ค่าเช่าที่จอดรถของเทศบาลฯ  ประมาณการรับไว้  ๑,๐๐๐ บาท  
     ดอกเบี้ย         จ านวน      400,000  บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว  และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
ประกอบด้วย 
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จ านวน      60,000   บาท   

   - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน    440,000   บาท  
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     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ         จ านวน          -          บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                รวม      50,000     บาท   
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ        จ านวน       50,000     บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวดภาษีจัดสรร             รวม   17,080,000 บาท                
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                    จ านวน        450,000 บาท 

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณปัจจุบัน 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ             จ านวน   13,500,000  บาท   

ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ           จ านวน     1,000,000  บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ                         จ านวน        100,000  บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีสุรา                           จ านวน        450,000  บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ภาษีสรรพสามิต                 จ านวน     1,000,000  บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว 

     ค่าภาคหลวงแร่            จ านวน       40,000     บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม            จ านวน       30,000     บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 
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     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน   จ านวน      500,000    บาท  
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

     ภาษจีัดสรรอ่ืน  ๆ              จ านวน        10,000  บาท   
ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     รวม    8,500,000   บาท   
     เงินอุดหนุนทั่วไป               จ านวน     8,500,000 บาท   
  ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ       รวม   5,610,104   บาท 
     เงินอุดหนุน – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               จ านวน    3,500,000   บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา  
     เงินอุดหนุน – เบี้ยยังชีพผู้พิการ               จ านวน       630,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์               จ านวน         12,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เงินเดือน/ประกันสังคม/สื่อฯ)           จ านวน       475,104  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา              จ านวน            5,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – อาหารกลางวัน                จ านวน         610,000 บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – การจัดการเรียนการสอน               จ านวน          68,000 บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – อาหารเสริม (นม)               จ านวน        250,000 บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด             จ านวน          10,000 บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – ด้านอาชีพผู้ติดยาเสพติด               จ านวน            5,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 
     เงินอุดหนุน – บริการสาธารณสุข (อสม.)              จ านวน         45,000  บาท 
 ประมาณการตั้งรับไว้  ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ผ่านมา 


