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********************************
ตามที่ เ ทศบาลต าบลยางเนิ้ ง ได้ จั ด ท าร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานขอความเห็ น ชอบจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ปแล้ ว นั้ น บั ด นี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้เทศบาลตาบลยางเนิ้ง ประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552) เทศบาลต าบลยางเนิ้ ง จึ ง ขอประกาศใช้ เ ทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายมนูญ บูรณพัฒนา)
นายกเทศมนตรีตาบลยางเนิ้ง

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางเนิ้ง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้ บริ หารเทศบาลตาบลยางเนิ้ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลตาบลยางเนิ้ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลยางเนิ้ ง จึ ง ขอแถลงให้ ท่ านประธานสภาและสมาชิก สภาทุก ท่า นได้ท ราบถึง สถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลยางเนิ้ ง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
40,811,399.86 บาท
1.1.2 เงินสะสม
34,264,002.04 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
10,117,471.56 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 1 โครงการ โครงการรวม 1,220,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน - โครงการ โครงการรวม - บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
12,148,920.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 72,285,636.67 บาท ประกอบด้วย
• หมวดภาษีอากร
• หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
• หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
• หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
• หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
• หมวดรายได้จากทุน
• หมวดภาษีจัดสรร
• หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,261,632.90
1,828,079.60
1,336,064.90
807,941.34
967,206.00
38,587,612.93
21,497,099.00
15,264,540.00
4,771,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) เงินกู้ กสท.
(4) รายจ่ายจริง จานวน 70,341,956.47 บาท ประกอบด้วย
• งบกลาง
• งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
• งบดาเนินงาน
• งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
• งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
• งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ กสท.
๓. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
• มีรายรับจริง
• รายจ่ายจริง
• กาไรสะสม
• เงินสะสม
• ทุนสารองเงินสะสม
• กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ
• ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
• เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
• ทรัพย์รับจานา

9,825,000.00

บาท

3,677,389.59
25,686,554.00
22,224,894.88
10,569,153.00
35,465.00
8,148,500.00
15,264,540.00
4,771,000.00
9,825,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,168,623.95
5,811,685.47
2,356,938.48
24,957,090.75
3,421,238.14
40,162,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

7,261,632.90
1,828,079.60
1,336,064.90
807,941.34
967,206.00
12,200,924.74

6,800,000.00
1,643,600.00
1,291,500.00
810,000.00
962,400.00
11,477,500.00

7,200,000.00
876,500.00
1,230,500.00
900,000.00
1,029,000.00
11,236,000.00

38,587,612.93
38,587,612.93

36,910,000.00
36,910,000.00

39,964,000.00
39,964,000.00

21,497,099.00

39,612,500.00

40,800,000.00

21,497,099.00

39,612,500.00

40,800,000.00

72,285,636.67

88,000,000.00

92,000,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจาและค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

3,677,389.59
25,686,554.00
22,224,894.88
10,569,153.00
35,465.00
8,148,500.00
70,341,956.47

21,679,570.00
27,763,190.00
23,690,940.00
7,490,300.00
55,000.00
7,321,000.00
88,000,000.00

23,308,020.00
29,626,820.00
23,231,360.00
9,274,300.00
55,000.00
6,504,500.00
92,000,000.00

2.3 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการตามประเภท
รายรับงบประมาณรายรับ-เฉพาะการ สถานธนานุบาล
รายรับจริง
ปี 2559

รายรับ
หมวดรายได้
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจานา
ดอกเบี้ยรับจานา
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้อื่น
เงินบูรณท้องถิ่น 30 %
เงินรางวัลประจาปี
เงินสมทบทุนหมุนเวียน
รวมรายรับ

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

671,080.00

500,000.00

700,000.00

5,580.66

5,000.00

5,000.00

4,774,961.50

6,000,000.00

7,000,000.00

23,864.00

5,000.00

5,000.00

807,941.34
538,627.56
1,346,568.90
8,168,623.96

810,000.00
540,000.00
1,350,000.00
9,210,000.00

900,000.00
600,000.00
1,500,000.00
10,710,000.00
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คาแถลงงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
รวมรายรับ

รายจ่ายจริง
ปี 2559
1,105,546.66
1,058,485.23
814,634.76
2,833,018.82
5,811,685.47

ประมาณการ
ปี 2560
1,470,000.00
1,090,000.00
1,200,000.00
2,750,000.00
6,510,000.00

ประมาณการ
ปี 2561
1,770,000.00
1,560,000.00
1,330,000.00
3,050,000.00
7,710,000.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
19,289,880
1,230,200
20,316,980
5,780,460
90,000
17,575,960
2,625,000
1,573,500
210,000
23,308,020
92,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งบกลาง
งบ

งาน

งานงบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

รวม

23,308,020
23,308,020
23,308,020

รวม

23,308,020
23,308,020
23,308,020

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
11,596,220
3,072,000
8,457,220
3,284,100
513,600
1,375,000
734,000
661,500
606,000
606,000
40,000
40,000
30,000
30,000
15,489,320

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
45,000
45,000
45,000

งานบริหารงานคลัง
3,515,960
3,515,960
239,600
83,000
50,000
106,600
3,755,560

รวม
15,045,180
3,072,000
11,973,180
3,568,700
596,600
1,470,000
840,600
661,500
606,000
606,000
40,000
40,000
30,000
30,000
19,289,880
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย
736,200
736,200
274,000
144,000
130,000
1,010,200

220,000
220,000
220,000

รวม
736,200
736,200
494,000
364,000
130,000
1,230,200

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
4,686,920
4,686,920
3,885,390
22,000
368,200
3,217,190
278,000
6,244,000
6,244,000
14,816,310

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
2,249,370
1,907,170
342,200
3,251,300
34,000
3,217,300
5,500,670

รวม
4,686,920
4,686,920
6,134,760
22,000
2,275,370
3,559,390
278,000
3,251,300
34,000
3,217,300
6,244,000
6,244,000
20,316,980
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แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
4,230,560
4,230,560
1,522,900
61,000
779,900
437,000
245,000
5,753,460

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
80,000
80,000
10,000
10,000
90,000

รวม

20,000
20,000
7,000
7,000
27,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

80,000
80,000
10,000
10,000
90,000

รวม
4,230,560
4,230,560
1,542,900
61,000
799,900
437,000
245,000
7,000
7,000
5,780,460
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แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รวม

งานบริหารทั่วไป งานไฟฟ้าถนน
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
4,927,960
4,927,960
1,346,000
136,000
508,000
630,000
72,000
245,000
5,172,000
145,000
100,000
5,172,000
15,000
15,000
6,533,960
5,172,000

งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู
5,700,000
5,700,000
5,700,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
2,585,000
2,585,000
40,000
40,000
2,625,000

รวม
2,585,000
2,585,000
40,000
40,000
2,625,000

งานบาบัด
น้าเสีย
170,000
170,000
170,000

รวม
4,927,960
4,927,960
7,266,000
136,000
6,378,000
630,000
72,000
5,417,000
145,000
5,272,000
15,000
15,000
17,575,960
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
70,000
70,000
70,000

งานกีฬาและ
นันทนาการ
760,000
700,000
60,000
760,000

แผนงานการเกษตร
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม

งาน

งานส่งเสริมการเกษตร
210,000
210,000
210,000

รวม
210,000
210,000
210,000

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
570,000
570,000
173,500
173,500
743,500

รวม
1,400,000
1,340,000
60,000
173,500
173,500
1,573,500
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลยางเนิ้ง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 99,710,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 92,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
19,289,880
1,230,200
20,316,980
5,780,460
90,000
17,575,960
2,625,000
1,573,500
210,000
23,308,020
92,000,000
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 7,710,000 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม

งบกลาง
งบบุคลากร
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
รวมรายจ่าย

1,770,000
1,560,000

1,330,000
3,050,000
7,710,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลยางเนิ้ง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลยางเนิ้ง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายมนูญ บูรณพัฒนา)
นายกเทศมนตรีตาบลยางเนิ้ง
เห็นชอบ

(นางสุภาพรรณ บุญถนอม)
นายอาเภอสารภี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประมาณการรายรับ
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลยางเนิ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 92,000,000.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องชาระภาษี
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องชาระภาษี
ภาษีป้าย
ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องชาระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

7,200,000.00 บาท แยกเป็น
จานวน 5,580,000.00 บาท
จานวน

200,000.00 บาท

จานวน 1,420,000.00 บาท
รวม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
คาชี้แจง ประมาณการตามข่ายผู้ที่ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

876,500.00 บาท แยกเป็น
จานวน

10,000.00 บาท

จานวน

100.00 บาท

จานวน

40,000.00 บาท

จานวน

432,000.00 บาท

จานวน

10,000.00 บาท

จานวน

35,000.00 บาท

จานวน

500.00 บาท

จานวน

20,000.00 บาท
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน

3,000.00 บาท

จานวน

120,000.00 บาท

จานวน

500.00 บาท

จานวน

1,500.00 บาท

จานวน

40,000.00 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ จานวน

150,000.00 บาท

คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร/
สถานที่สะสมอาหารในครัว พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าเงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

จานวน

9,000.00 บาท

จานวน

2,000.00 บาท

จานวน

2,000.00 บาท

จานวน

900.00 บาท

1,230,500.00 บาท แยกเป็น
จานวน

970,000.00 บาท

จานวน

259,000.00 บาท

จานวน

1,500.00 บาท

900,000.00 บาท
จานวน

แยกเป็น

900,000.00 บาท

16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าจาหน่ายเศษของ
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

1,029,000.00 บาท แยกเป็น
จานวน 130,000.00 บาท
จานวน

22,000.00 บาท

จานวน

300.00 บาท

จานวน

876,700.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสุรา
คาชี้แจง ประมาณการไว้ตากว่
่ าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รวม 39,964,000.00 บาท แยกเป็น
รวม 39,964,000.00 บาท แยกเป็น
จานวน 520,000.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 40,800,000.00 บาท แยกเป็น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 40,800,000.00 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

จานวน 40,800,000.00 บาท

จานวน 19,800,000.00 บาท
จานวน 4,680,000.00 บาท
จานวน 500,000.00 บาท
จานวน 1,980,000.00 บาท
จานวน 4,380,000.00 บาท
จานวน

64,000.00 บาท

จานวน

60,000.00 บาท

จานวน 7,980,000.00 บาท

