
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่

อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,146,611   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 646,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 450,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 100,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 90,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 6,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 126,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 15,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 200 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 600 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 270,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 70,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 131,700 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 200 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 130,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,539,317 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,141,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,142,100 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 63,494 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,500,294 บาท
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ภาษียาสูบ จํานวน 6,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 4,100 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,509,329 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,433,494 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,433,494 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน     จํานวนเงิน     5,732,836.-บาท

2.เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก               จํานวนเงิน       32,700.-บาท

3.เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                จํานวนเงิน       46,870.-บาท

4.เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                จํานวนเงิน        21,800.-บาท

5.เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                จํานวนเงิน          21,800.-บาท

6.เงินอุดหนุนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา                  จํานวนเงิน         485,000.-บาท

7.เงินอุดหนุนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ของ ศพด.                                                                           จํานวน
เงิน         185,300.-บาท

8.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก            จํานวนเงิน      291,200.-บาท

9.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน                       จํานวนเงิน     1,466,400.-บาท

10.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                 จํานวนเงิน    539,000.-บาท

11.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน                           จํานวนเงิน    2,440,000.-บาท  

12.เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่
เจริญ                                         จํานวนเงิน    217,750.-บาท  

13.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ)                                                  จํานวนเงิน    4,000,000
.-บาท

14.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์)                    จํานวนเงิน         120,000.-บาท
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15.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ)                                                             จํานวน
เงิน         12,000,000.-บาท

16.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข     
จํานวนเงิน     320,000.-บาท

17.สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตร
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติราชนารี                         จํานวนเงิน        13,224.-บาท

18.สําหรับขับเคลื่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี                                                                                 จํานว
นเงิน     66,120.-บาท
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