รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

85,700,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

5,800,000

บาท

จำนวน

4,700,000

บำท

จำนวน

200,000

บำท

จำนวน

900,000

บำท

รวม

1,397,000

บาท

จำนวน

100,000

บำท

จำนวน

400,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำร
หรือสะสมอำหำร
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะมีกำรเก็บรำยได้เพิ่ม
จำกกำรตรำข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับ พรบ.สำธำรณสุขฯ

จำนวน

5,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์

จำนวน

5,000

บำท

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีบำรุงท้องที่
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีป้ำย
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559

ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก

จำนวน

600,000

บำท

จำนวน

5,000

บำท

จำนวน

5,000

บำท

จำนวน

200,000

บำท

ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะมีกำรเก็บรำยได้เพิ่ม
จำกกำรตรำข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับ พรบ.สำธำรณสุขฯ

จำนวน

60,000

บำท

ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ

จำนวน

10,000

บำท

จำนวน

2,000

บำท

จำนวน

5,000

บำท

รวม

300,000

บาท

จำนวน

300,000

บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่จัดเก็บจริง
ในปีงบประมำณ 2559
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ค่ำใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่จัดเก็บจริง
ในปีงบประมำณ 2559
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะมีกำรเก็บรำยได้เพิ่ม
จำกกำรตรำข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับ พรบ.สำธำรณสุขฯ

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะมีกำรเก็บรำยได้เพิ่ม
จำกกำรตรำข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับ พรบ.สำธำรณสุขฯ
ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งตลำดเอกชน
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะมีกำรเก็บรำยได้เพิ่ม
จำกกำรตรำข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับ พรบ.สำธำรณสุขฯ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

110,000

บาท

จำนวน

30,000

บำท

จำนวน

80,000

บำท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม 34,070,000

บาท

ค่ำขำยแบบแปลน
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
หมวดภาษีจัดสรร

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน

400,000

บำท

จำนวน

9,000,000

บำท

จำนวน

5,000,000

บำท

จำนวน

200,000

บำท

จำนวน

2,600,000

บำท

จำนวน

5,500,000

บำท

ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีสุรำ
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
ภำษีสรรพสำมิต
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่จัดเก็บจริง
ในปีงบประมำณ 2559

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้

จำนวน

20,000

บำท

จำนวน

250,000

บำท

จำนวน

100,000

บำท

จำนวน 11,000,000

บำท

ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่จัดเก็บจริง
ในปีงบประมำณ 2559
ค่ำภำคหลวงแร่
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่จัดเก็บจริง
ในปีงบประมำณ 2559
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่จัดเก็บจริง
ในปีงบประมำณ 2559
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรจำกรำยได้ที่
จัดเก็บจริงในปีงบประมำณ 2559
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอน
เลือกทำ
ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยประมำณกำรเงินอุดหนุนที่ได้รับจริง
ในปีงบประมำณ 2559 และประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมำตั้งรับใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่องกำรซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี 2561 ของ อปท.

รวม 44,023,000

บาท

จำนวน 44,023,000

บำท

