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******************************** 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว นั้น บัดนี้        
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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ของ 
 
 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง   
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังต่อไปนี้ 
 

 1.  สถานะการคลัง 
                   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลยางเนิ้ง           
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
                           1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 51,120,617.72 บาท 
                           1.1.2  เงินสะสม                                                          40,968,464.90 บาท 
                           1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม                                              11,309,489.48     บาท 
                           1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      
                                     จ านวน   2  โครงการ  โครงการรวม    3,449,583.33   บาท 
                           1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                
                                     จ านวน   -  โครงการ โครงการรวม     -    บาท 
                           1.1.6  เงินกู้คงค้าง                  8,967,960.24     บาท
                  
 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2560   
               (ณ วันที่ 30 กันยายน  2560) 
                    (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น 93,006,122.39  บาท  ประกอบด้วย 
                          • หมวดภาษีอากร 7,609,967.80      บาท 
                          • หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 1,523,616.70 บาท 
                          • หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,349,575.66 บาท 
                          • หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      707,081.54     บาท 
                          • หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               1,005,042.00 บาท 
                          • หมวดรายได้จากทุน                - บาท 
                          •  หมวดภาษีจัดสรร                                                    41,981,254.69    บาท 
                          • หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     38,829,584.00    บาท 
                    (2)  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์          43,750.00     บาท 
                    (3)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                     96,400.00     บาท 



    
                     

 

                    (4)  เงินกู้ กสท.                         -     บาท 
(5)  รายจ่ายจริง  จ านวน  88,378,200.71  บาท  ประกอบด้วย 

                           • งบกลาง                                                                 21,066,788.33   บาท 
                           • งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 27,028,517.00 บาท  
                           • งบด าเนินงาน       20,873,142.42 บาท                                                        
                           • งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)       12,569,452.96 บาท                                                        
                           • งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                                          6,150.00     บาท                                                        
                           • งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     6,694,000.00 บาท 
                    (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 43,750.00 บาท 
                    (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 96,400.00 บาท 
                    (8)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ กสท.                                                              -     บาท                                            
                     

๓.  งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 

• มีรายรับจริง               7,928,047.83     บาท  
• รายจ่ายจริง               5,640,816.00     บาท 
• ก าไรสะสม                                                            2,287,231.83     บาท 
• เงนิสะสม           -     บาท 
• ทุนส ารองเงินสะสม          -     บาท 
• กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ                                    31,751,855.71    บาท 
• ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                                  -      บาท 
• เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560        1,465,966.96     บาท 
• ทรัพย์รับจ าน า            50,519,350.00     บาท
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.1  รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 7,609,967.80 7,200,000.00 7,600,000.00 
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต 1,523,616.70 876,500.00 1,700,000.00 
     หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1,349,575.66 1,230,500.00 1,257,500.00 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 707,081.54 900,000.00 1,050,000.00 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,005,042.00 1,029,000.00 964,500.00 
     หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 12,195,283.70 11,236,000.00 12,572,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  
 

     หมวดภาษีจัดสรร 41,981,254.69 39,964,000.00 42,428,000.00 
รวมรายได้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41,981,254.69 39,964,000.00 42,428,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

  
 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,829,584.00 40,800,000.00 43,000,000.00 
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอดุหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 38,829,584.00 40,800,000.00 

 
43,000,000.00 

 
รวม 93,006,122.39  92,000,000.00 98,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2.2  รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
ประมาณการ 

ปี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ    
  งบกลาง 21,066,788.33 23,308,020.00 23,338,989.00 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 27,028,517.00 29,626,820.00 30,392,400.00 
  งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 20,873,142.42 23,231,360.00 25,953,061.00 
  งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 12,569,452.96 9,274,300.00 11,789,550.00 
  งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 6,150.00 55,000.00 55,000.00 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนนุ) 6,694,000.00 6,504,500.00 6,471,000.00 

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ 88,238,050.71 92,000,000.00 98,000,000.00 
                                   

2.3  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการตามประเภท 
       รายรับงบประมาณรายรับ-เฉพาะการ สถานธนานุบาล 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

หมวดรายได้    
ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด    
    ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย ์ 513,040.00 700,000.00 800,000.00 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    
    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 747.79 5,000.00 5,000.00 
ดอกเบี้ยรับจ าน า    
ดอกเบี้ยรับจ าน า 4,901,371.75 7,000,000.00 7,500,000.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด    
รายได้เบ็ดเตล็ด 4,452.00 5,000.00 5,000.00 
หมวดรายได้อื่น    
เงินบูรณะท้องถิ่น  30 % 707,081.54 900,000.00 1,050,000.00 
เงินรางวัลประจ าปี 20 % 471,387.70 600,000.00 700,000.00 
เงินสมทบทุนหมุนเวยีน 50% 1,178,469.24 1,500,000.00 1,750,000.00 

รวมรายรับ 7,776,550.02 10,710,000.00 11,810,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

งบกลาง 515,175.24 1,770,000.00 2,370,000.00 
งบบุคลากร 1,130,003.43 1,560,000.00 1,560,000.00 
งบด าเนินงาน 852,823.31 1,330,000.00 1,415,000.00 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 2,356,938.48 3,050,000.00 3,550,000.00 

รวมรายรับ 4,854,940.46 7,710,000.00 8,895,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
  



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ด้าน ยอดรวม   

ด้านบริหารงานทั่วไป  
         แผนงานบริหารทั่วไป           20,542,850 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน     1,057,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
         แผนงานการศึกษา    18,183,261 
         แผนงานสาธารณสุข    6,739,000 
         แผนงานสังคมสงเคราะห์    90,000 
         แผนงานเคหะและชุมชน    22,787,500 
         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    2,735,000 
         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     1,735,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
        แผนงานการเกษตร        181,000 
        แผนงานการพาณิชย์ 610,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
         แผนงานงบกลาง      23,338,989 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 98,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

   

งบกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 
 
 

 

 
งบ                            งาน                            งานงบกลาง 

 
รวม 

 
งบกลาง 23,338,989 23,338,989 

    งบกลาง           23,338,989 23,338,989 
รวม 23,338,989 23,338,989 

 
งบ                      งาน งานบริหารทั่วไป 

 
งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ 

 
งานบริหารงานคลัง 

 

 
รวม 

งบบุคลากร 12,002,800 - 3,850,800 15,853,600 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 - - 3,072,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,930,800 - 3,850,800 12,781,600 

งบด าเนินงาน 3,558,400 45,000 557,700 4,161,100 

    ค่าตอบแทน 472,600 - 158,100 630,700 

    ค่าใช้สอย 1,667,300 45,000 288,600 2,000,900 

    ค่าวัสดุ 744,000 - 111,000 855,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 674,500 - - 674,500 
งบลงทุน 488,150 - - 488,150 
    ค่าครุภัณฑ ์ 488,150 - - 488,150 
งบรายจ่ายอื่น 40,000 - - 40,000 
    รายจ่ายอื่น 40,000 - - 40,000 

รวม 16,089,350 45,000 4,408,500 20,542,850 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
แผนงานการศึกษา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
งบ                         งาน                             

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

 
รวม 

งบบุคลากร 538,400 - 538,400 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 538,400 - 538,400 

งบด าเนินงาน 269,000 220,000 489,000 
    ค่าใช้สอย 139,000 220,000 359,000 
    ค่าวัสดุ 130,000 - 130,000 
งบเงินอุดหนุน - 30,000 30,000 
    เงินอุดหนุน - 30,000 30,000 

รวม 807,400 250,000 1,057,400 

 
งบ                         งาน                              

 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศกึษา 

 
รวม 

งบบุคลากร 5,017,600 - 5,017,600 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,017,600 - 5,017,600 

งบด าเนินงาน 3,918,400 2,967,261 6,885,661 
    ค่าตอบแทน 55,000 - 55,000 
    ค่าใช้สอย 381,200 2,581,004 2,962,204 
    ค่าวัสดุ 3,134,200 386,257 3,520,457 
    ค่าสาธารณูปโภค 348,000 - 348,000 
งบลงทุน - 184,000 184,000 
    ค่าครุภัณฑ ์ - 34,000 34,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 150,000 150,000 
งบเงินอุดหนุน 6,096,000 - 6,096,000 
    เงินอุดหนุน 6,096,000 - 6,096,000 

รวม 15,032,000 3,151,261 18,183,261 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
งบ                     งาน                              

 
งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

 
งานบรกิารสาธารณสุข 
และงานสาธารณสขุอื่น 

 
รวม 

งบบุคลากร 4,457,100 - 4,457,100 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,457,100 - 4,457,100 

งบด าเนินงาน 2,101,900 20,000 2,121,900 
    ค่าตอบแทน 148,000 - 148,000 
    ค่าใช้สอย 1,146,900 20,000 1,166,900 
    ค่าวัสดุ 562,000 - 562,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 245,000 - 245,000 
งบเงินอุดหนุน - 160,000 160,000 
    เงินอุดหนุน - 160,000 160,000 

รวม 6,559,000 180,000 6,739,000 

 
งบ                        งาน                           

 
งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห ์

 
รวม 

 
งบด าเนินงาน 80,000 80,000 

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000 

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000 
รวม 90,000 90,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบ                     งาน                              

 
งานบริหาร

ทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะ 
และชมุชน 

 
งานไฟฟ้า

ถนน 

 
งาน

สวนสาธารณะ 

 
งานก าจัดขยะ 
มูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกลู 

 
งานบ าบัด 

น้ าเสีย 

 
รวม 

งบบุคลากร 4,525,700 - - - - 4,525,700 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,525,700 - - - - 4,525,700 

งบด าเนินงาน 1,519,400 - - 6,500,000 220,000 8,239,400 
    ค่าตอบแทน 107,400 - - - - 107,400 
    ค่าใช้สอย 610,000 - - 6,500,000 220,000 7,330,000 
    ค่าวัสดุ 730,000 - - - - 730,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 72,000 - - - - 72,000 
งบลงทุน 201,000 9,512,400 294,000 - - 10,007,400 
    ค่าครุภัณฑ ์ 101,000 - - - - 101,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 9,512,400 294,000 - - 9,906,400 
งบรายจ่ายอื่น 15,000 - - - - 15,000 
    รายจ่ายอื่น 15,000 - - - - 15,000 

รวม 6,261,100 9,512,400 294,000 6,500,000 220,000 22,787,500 

  

 
งบ                           งาน                            

 
งานส่งเสริมและสนับสนนุ

ความเข้มแข็งชุมชน 

 
รวม 

 
งบด าเนินงาน 2,735,000 2,735,000 

    ค่าใช้สอย 2,735,000 2,735,000 
รวม 2,735,000 2,735,000 

10 



 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
งบ                     งาน                                                   

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

 
รวม 

งบด าเนินงาน 40,000 460,000 560,000 1,060,000 

    ค่าใช้สอย 40,000 400,000 560,000 1,000,000 
    ค่าวัสดุ - 60,000 - 60,000 
งบลงทุน - 500,000 - 500,000 

    ค่าครุภัณฑ ์ - 500,000 - 500,000 

งบเงินอุดหนุน - - 175,000 175,000 

    เงินอุดหนุน - - 175,000 175,000 
รวม 40,000 960,000 735,000 1,735,000 

 

 
งบ                     งาน      
                                              

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

รวม 

งบด าเนินงาน 181,000 181,000 

    ค่าใช้สอย 181,000 181,000 
รวม 181,000 181,000 

 
งบ                     งาน      
                                              

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

รวม 

งบลงทุน 610,000 610,000 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 610,000 610,000 
รวม 610,000 610,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความ       
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลยางเนิ้ง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ  2. เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ  3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เปน็จ านวนรวมทั้งสิ้น 106,895,000 บาท     
ข้อ  4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  98,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม   

ด้านบริหารทั่วไป  

         แผนงานบริหารทั่วไป 20,542,850 

         แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,057,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

         แผนงานการศึกษา 18,183,261 

         แผนงานสาธารณสุข 6,739,000 

         แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000 

         แผนงานเคหะและชุมชน 22,787,500 

         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,735,000 

         แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1,735,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

         แผนงานการเกษตร 181,000 

         แผนงานการพาณิชย์ 610,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

         แผนงานงบกลาง 23,338,989 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 98,000,000 
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ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 8,895,000 บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม   

งบกลาง 2,370,000 

งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า   และค่าจ้างชั่วคราว 

1,560,000 

งบด าเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด                  
ค่าสาธารณูปโภค) 

1,415,000 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 3,550,000 

รวมรายจ่าย 8,895,000 
 
ข้อ  6.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ  7.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 

(นายมนูญ  บูรณพัฒนา) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

 
 
        เห็นชอบ 
  
 
 
 
 
 
 

         (นางสุภาพรรณ บุญถนอม) 
   นายอ าเภอสารภี ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  98,000,000.00 บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
    
หมวดภาษีอากร      รวม     7,600,000.00   บาท แยกเป็น 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     จ านวน  5,900,000.00 บาท 
ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องช าระภาษี 
 ภาษีบ ารุงท้องท่ี      จ านวน    200,000.00 บาท 
ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องช าระภาษี 
 ภาษีป้าย จ านวน  1,500,000.00 บาท 
ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องช าระภาษี 
 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  รวม     1,700,000.00   บาท แยกเป็น 
 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน      7,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน          100.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน      40,000.00  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน   1,320,000.00  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล จ านวน      10,000.00   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่   จ านวน       35,000.00 บาท 

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
      ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว     จ านวน          500.00 บาท 
            เพื่อการโฆษณา 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร       จ านวน      20,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน        3,000.00 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก         จ านวน       66,000.00 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                  
ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จ านวน          400.00 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน        1,500.00 บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
     ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน      40,000.00 บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
      ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ จ านวน     140,000.00 บาท  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร/  จ านวน        12,000.00 บาท 
           สถานที่สะสมอาหารในครัว พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ 
          เกิน 200 ตารางเมตร  
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
    ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน    จ านวน        2,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน        2,000.00 บาท      
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน          500.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,257,500.00   บาท แยกเป็น 
 

 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน    996,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน    260,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   ค่าเงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ  จ านวน       1,500.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,050,000.00   บาท แยกเป็น 
 

 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล  จ านวน    1,050,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม    964,500.00   บาท แยกเป็น 
 ค่าจ าหน่ายเศษของ  จ านวน      90,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ค่าขายแบบแปลน  จ านวน      25,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง  จ านวน          400.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จ านวน     849,100.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม  42,428,000.00  บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีจัดสรร      รวม  42,428,000.00  บาท  แยกเป็น 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน    948,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 20,100,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ จ านวน 4,800,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน   500,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 7,080,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมารวมภาษีสุรา  

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน     60,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน     60,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จ านวน  8,880,000.00 บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวม  43,000,000.00  บาท  แยกเป็น 
 

หมวดเงินอุดหนุน               รวม  43,000,000.00  บาท  แยกเป็น 
 

 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 43,000,000.00 บาท 
          และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
ค าช้ีแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผา่นมา โดยประมาณการใกล้เคยีงกับเงินอุดหนุนท่ัวไปที่ได้รับในปี 2561                 
ตามแนวทางจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก                      
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561
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