
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อ.กันทรลักษ  จ.ศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 69,414,291   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 258,900 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 43,500 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 6,585 บาท เนื่อง
จากคาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 50,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 145,600 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 22 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 145,600 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 17,500 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 98 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 17,500 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว ครั้งแรก 50,000 บาท เนื่องจากเปนป
งบประมาณแรกที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายภาษีฉบับใหม ของพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ตั้งรายรับ
ไว 50,000 บาท 

อากรการฆาสัตว จํานวน 2,300 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 25 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 2,300 บาท
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 78,100 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 316 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 70 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 200 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 51,500 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 375 บาท ตั้งรับ
ไว เนื่องจากไมสามารถคาดไดวาจะมีคาปรับผิดสัญญาเกิดขึ้น
หรือไม จึงตองตั้งรับไวและคาดการณอาจมีคาปรับเกิดขึ้นใน
อนาคต ตั้งรายรับไว 51,500 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว เทากับปที่ผาน
มา จํานวน 3,000 บาท เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการจัด
เก็บภาษีไดเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 21,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 100 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 21,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 60 บาท เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น ตั้งรายรับ
ไว 100 บาท
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 402,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 1,239 บาท เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยสูงกวาปที่ผานมา ตั้งรายรับ
ไว 400,000 บาท

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว ต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไมจัดเก็บรายไดลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 121,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปงบ
ประมาณ 2563 จํานวน 14,800 บาท เนื่องจากปงบ
ประมาณ 2563 กลุมผูใชน้ําประปาหมูบานบานกระมอล หมู
ที่ 7 และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน ฯ ไม
สามารถดําเนินกิจการประปาใหบรรลุวัตถุประสงคตามระเบียบ
ได เนื่องจากขาดทุน ไมมีงบประมาณที่จะดําเนินการตอไปได จึง
ประชุมกลุมฯ และมีมติเห็นชอบให อบต.เปนผูบริหารกิจการ
ประปาใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได เพื่อใหประชาชนสมาชิก
ผูใชน้ําประปามีน้ําอุปโภคบริโภคอยางตอเนื่องและเพียงพอ ณ
 เดือนมิถุนายน 2563 เก็บคาธรรมเนียมใชน้ํา
ได จํานวน 83,608 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดเก็บคา
ธรรมเนียมการใชน้ําประปาไดมากกวาปแรก ตั้งรายรับ
ไว 120,000 บาท

รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว 1,000 บาท เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในปงบประมาณ 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 154,710 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถ จัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา ตั้งรายรับไว 4,500 บาท
(ณ เดือนกรกฎาคม 2563 เก็บได 4,380 บาท)

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:06:04 หนา : 3/11



เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 500 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาอาจ
จะไดมีผูอุทิศเงินใหมากกวาปที่ผานมา ตั้งรายรับไว 500 บาท

คาขายแบบแปลน จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา 200 เนื่องจากคาด
วาจะสามารถ จัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา ตั้งรายรับ
ไว 7,000 บาท (ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได 6,800 บาท)

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 142,710 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถ จัดเก็บไดเทาเดิม ตั้งรายรับไว 142,710 บาท (ณ เดือน
กรกฎาคม 2563 เก็บได 142,710.99 บาท)

หมวดรายได้จากทุน รวม 13,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 13,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถ จัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา ตั้งรายรับไว 13,000
 บาท (ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 12,817 บาท)

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,924,290 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 350,000 บาท

(คําชี้แจง) ประมาณการรายรับ

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต (รหัส 42100001) รับจริง ณ สิ้นป
งบประมาณ 2562 จํานวน 342,386 บาท และในปงบ
ประมาณ 2563 ณ วันที่ 2 ก.ค. 63 ไดรับการจัด
สรร จํานวน  259,382.34 บาท และปงบประมาณ 2564 คาดวา
จะไดรับการจัดสรรมากขึ้น
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,770,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผาน
มา จํานวน 11,770,000 บาท (รับจริง ณ สิ้นปงบ
ประมาณ 2562 ไดรับการจัดสรร 11,220,181 บาท และในปงบ
ประมาณ 2563 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัด
สรร จํานวน 8,408,330.87 บาท)

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,600,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผาน
มา จํานวน 4,600,000 บาท (รับจริง ณ สิ้นปงบ
ประมาณ 2562 ไดรับการจัดสรร 4,320,377 บาท และในปงบ
ประมาณ 2563 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัด
สรร จํานวน 3,197,562.24 บาท)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 67,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา จํานวน 67,000 บาท (รับ
จริง ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 ไดรับการจัด
สรร 65,203 บาท และในปงบประมาณ 2563 ณ วัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัดสรร จํานวน 24,529.24 บาท)

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,679,290 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผาน
มา จํานวน 10,679,290 บาท (รับจริง ณ สิ้นปงบ
ประมาณ 2562 ไดรับการจัดสรร 10,387,066 บาท และในปงบ
ประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัดสรร
จริง จํานวน 6,968,690.86 บาท)

คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา จํานวน 90,000 บาท (รับ
จริง ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 ไดรับการจัด
สรร 83,922 บาท และในปงบประมาณ 2563 ณ วัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัดสรร จํานวน 57,225.57 บาท)
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 95,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา จํานวน 95,000 บาท (รับ
จริง ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 ไดรับการจัด
สรร 91,514.47 บาท และในปงบประมาณ 2563 ณ วัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัดสรร จํานวน   บาท)

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 270,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา จํานวน 270,000 บาท (รับ
จริง ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 ไดรับการจัด
สรร 201,599 บาท และในปงบประมาณ 2563 ณ วัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัดสรร จํานวน 112,491 บาท)

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง : ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรลดลง มากกวาปที่ผาน
มา  จํานวน 3,000 บาท (รับจริง ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 ได
รับการจัดสรร 2,561 บาท และในปงบประมาณ 2563 ณ วัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดรับการจัดสรร จํานวน 3,221.90 บาท)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 40,462,291 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 40,462,291 บาท

(คําชี้แจง) ประมาณการรองรับรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2564
    ตั้งประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรวมไวทั้งปงบ
ประมาณป 2564 ตั้งไว 40,462,291 บาท เหตุผลเพราะ
    1. คาดวาในปงบประมาณ 2564 จะไดรับการจัดสรรเงินอุด
หนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา
    2. ปงบประมาณ 2564 จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และไดรับเบี้ย
ยังชีพสูงขั้นตามระบบขั้นบันใด (ชวงอายุ)
    3. ปงบประมาณ 2564 จํานวนคนพิการเพิ่มมากขึ้น และคาด
วาจะมีผูแจงขอรับสิทธิเพิ่มขึ้นจากปที่ผาน ๆ มา จึงทําใหคาใช
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จายเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นดวย

    สรุปรายละเอียดประมาณการรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แยกเปน
    1.เงินอุดหนุนทั่วไป ใชตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 10,887,739 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (รับจริง ป 2562 
จํานวน 10,321,262 บาท และรับจริง ณ 31 กรกฎาคม 2563
 จํานวน 10,887,739 บาท)
    2.คาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุ จํานวน 13,560,360 บาท             
    คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะจํานวนผูสูงอายุเพิ่ม
มากขึ้น และไดรับเพิ่มขึ้นตามชวงอายุ รวมทั้งป 13,560,360
 บาท
    ขอมูลผูสูงอายุ  จํานวน 1,711 คน แยกเปน
    -ชวงอายุ 60-69 ป จํานวน 1,002 คน ๆ ละ 600
 บาท/เดือน/12เดือน เปนเงิน 601,200 บาท
    -ชวงอายุ 70-79 ป จํานวน    461 คน ๆ ละ 700
 บาท/เดือน/12เดือน เปนเงิน 322,700 บาท
    -ชวงอายุ 80-89 ป จํานวน    208 คน ๆ ละ 800
 บาท/เดือน/12เดือน เปนเงิน 166,400 บาท
    -ชวงอายุ 90 ป ขึ้นไป จํานวน    40 คน ๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน/12เดือน เปนเงิน 40,000 บาท
    รวมเปนเงิน จํานวน 1,130,300 บาทตอเดือน รวม 12
 เดือน เปนเงินทั้งป 13,560,360 บาท
    3.เงินอุดหนุนทั่วไปคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 543 คน เปนเงิน
จํานวน 5,212,800 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะจํานวนผูพิการหรือ
ทุพพลภาพเพิ่มมากขึ้นทุกป ตั้งรวมไว 5,212,800 บาท
    4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เงิน
เดือน คาตอบแทน คาจาง เงินประกันสังคม เงิน
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วิทยฐานะ (ชํานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือนและชํานาญการ
พิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน) สวัสดิการ (คาเชาบาน และคา
การศึกษาของบุตร) จํานวน 1,684,000 บาท

    คําชี้แจง : ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเงินเดือน คาตอบ
แทน คาจาง เงินประกันสังคม เงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพิ่มขึ้น ตั้งรวมไว 1,684,000
 บาท
    5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (รายหัว) จํานวน 621,900 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเป้าหมายหรือ
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกป นักเรียน 257 คน ตั้งรวม
ไว 727,300 บาท แยกเปน
    -คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก 2-5 ป จํานวน 257
 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป เปนเงิน 436,900 บาท
    -คาหนังสือเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ป จํานวน 163 คน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป เปนเงิน 32,600 บาท
    -คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ป จํานวน 163
 คน อัตราคนละ 200 บาท/ป เปนเงิน 32,600 บาท
    -คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ป จํานวน 163
 คน อัตราคนละ 300 บาท/ป เปนเงิน 48,900 บาท
    -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ป จํานวน 163
 คน อัตราคนละ 430 บาท/ป เปนเงิน 70,900 บาท
   รวมเปนเงิน จํานวน 621,900 บาท
    6.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น        จํานวน 11,000 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไว เทากับ/สูงกวาปงบประมาณที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเป้าหมาย
หรือจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกป ตั้งรวมไว 11,000 บาท
    7.เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 1,781,833 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเป้าหมายหรือ
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกป ตั้งรวมไว 1,781,833 บาท แยก
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เปน
    -เด็กนักเรียน ศพด. จํานวน 257 คน
    -สนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 245 วัน เปน
เงิน 1,259,300 บาท
    -สนับสนุนอาหารเสริม (นม) จํานวน 260 วัน เปน
เงิน 522,533 บาท
    8. เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา สนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5
 โรงเรียน จํานวน 5,309,218 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเป้าหมายหรือ
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ตั้งรวมไว 5,309,218 บาท แยกเปน
    -เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 200
 วัน ๆ ละ 20 บาท/คน และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จํานวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท/คน (ไมมีนมถุง จึง
ตั้งรับนมกลอง ๆ ละ 7.82 บาท รายละเอียด แยกเปน
    1.1 โรงเรียนบานปะทาย นักเรียน 143 คน รวมเปน
เงิน 862,748 บาท แยกเปน
    - อาหารกลางวัน เปนเงิน 572,000 บาท
    - อาหารเสริม (นม) เปนเงิน 290,748 บาท
    1.2 โรงเรียนบานรองตาซุน นักเรียน 192 คน รวมเปน
เงิน 1,158,375 บาท แยกเปน
    - อาหารกลางวัน เปนเงิน 768,000 บาท
    - อาหารเสริม (นม) เปนเงิน 390,375 บาท
    1.3 โรงเรียนบานทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง) นักเรียน 226
 คน รวมเปนเงิน 1,363,504 บาท แยกเปน
    - อาหารกลางวัน เปนเงิน 904,000 บาท
    - อาหารเสริม (นม) เปนเงิน 459,504 บาท
    1.4 โรงเรียนบานโคก (อสพป.32) นักเรียน 225 คน รวมเปน
เงิน 1,357,470 บาท แยกเปน
    - อาหารกลางวัน เปนเงิน 900,000 บาท
    - อาหารเสริม (นม) เปนเงิน 457,470 บาท
    1.5 โรงเรียนบานกระมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)นัก
เรียน 94 คน รวมเปนเงิน 567,121 บาท แยกเปน
    - อาหารกลางวัน เปนเงิน 376,000 บาท
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    - อาหารเสริม (นม) เปนเงิน 191,121 บาท
    9.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จํานวน 5,000 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเป้าหมายหรือ
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกป ตั้งรวมไว 5,000 บาท
    10.เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 56,000 บาท
    คําชี้แจง : ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น เพราะเป้าหมายหรือ
จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกป ตั้งรวมไว 56,000 บาท
    (รวมรายการขอที่ 1 – 10 เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ
ไว เปนเงิน จํานวน 39,129,850 บาท)

    ขอมูลรายรับจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ของงบ
ประมาณรายจายประจําป 2563
    -เงินอุดหนุนทั่วไป ใชจายตามอํานาจ
หนาที่ จํานวน 10,887,739 บาท (ป 2562 รับจริง 10,321,262
 บาท)
    -เงินอุดหนุนทั่วไป ภารกิจเลือกทํา (จายตามวัตถุ
ประสงค) จํานวน 22,933,048.80 บาท (ป 2562 รับ
จริง 24,689,978.61 บาท)
    -รายไดจัดเก็บเองและไดรับการจัด
สรร จํานวน 20,119,027.81 บาท (ป 2562 รับ
จริง 27,567,460.15 บาท)

    สถิติเปรียบเทียบรายรับจริง วันสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ
. 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31
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 กรกฎาคม 2563
    - รับจริง วันสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวน 62,578,700.76 บาท
    - รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2563 จํานวน 53,939,815.61 บาท

    ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 ขออนุมัติตั้งรับไวทั้งป จํานวน 40,462,291 บาท
    (แหลงที่มา ยอดประมาณการ 3 สวน แยกเปน
    (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรใหใชตามอํานาจ
หนาที่ จํานวน 10,887,739 บาท
    (2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรใหตามภารกิจถายโอนเลือกทํา
หรือเบิกจายตามวัตถุประสงคกําหนด จํานวน 28,242,111 บาท)
    (3) ขออนุมัติตั้งยอดเงินสูงขึ้น เพื่อรองรับ เพราะคาดวาจะได
รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 1,331,711 บาท (3.4 % ของ (1) + (2))
     รวม (1) + (2) + (3) =  40,462,291 .00 บาท   
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