
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโพธิกระสังข์

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 57,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 145,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 60,000 บาท
  -รายได้จากภาษีโรงเรือนทีดิน ตังไว้  60,000  บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 80,000 บาท
 - รายได้จากภาษีบํารุงท้องที ตังไว้  80,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 2,500 บาท
 - รายได้จากภาษีป้าย ตังไว้  2,500 บาท

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 3,000 บาท
 - รายได้จากภาษีฆ่าสัตว์ ตังไว้ 3,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 150,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา   
ตังไว้  500  บาท    

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร
ตังไว้  500   บาท  แยกเป็น   
     -รายได้จากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง    
     หรือดัดแปลงอาคาร ตังไว้ 200 บาท    
     -รายได้จากค่าธรรมเนียมใบรับรอง ตังไว้ 100 บาท    
     -รายได้จากค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง    
     ตังไว้ 100  บาท    
     -รายได้จากค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ตังไว้ 100 บาท    

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 25,000 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   
ตังไว้  25,000     บาท    

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 15,000 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฎิกูล   
ตังไว้  15,000   บาท    

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตังแผ่นประกาศ   
หรือแผ่นปลิวเพืการโฆษณาตังไว้  500  บาท   
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
 -รายได้จากค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร   
ตังไว้ 5,000  บาท   

ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า   
ตังไว้  500   บาท    

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษา   
คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ ตังไว้ 500  บาท   

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
 -รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   
ตังไว้  500  บาท   

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมเนียมอืนๆ  
ตังไว้ 500  บาท  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
 - รายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   
ตังไว้ 5,000  บาท   

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันอัคคีภัย    
ตังไว้ 500 บาท    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน    
ตังไว้ 500  บาท    

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
 - รายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา  
ตังไว้ 50,000 บาท  

ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
 - รายได้จากค่าปรับอืนๆ 
ตังไว้ 3,000  บาท 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 15,000 บาท
  - รายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการ   
ทีเป็นอัตรายต่อสุขภาพ  ตังไว้ 15,000  บาท   
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ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

 - รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที    
สะสมอาหารในครัวหรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200  เมตร    
ตังไว้ 1,000  บาท    

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 25,000 บาท
 -รายได้ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ    
ตังไว้ 25,000  บาท    

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร
ตังไว้ 500 บาท  แยกเป็น    
     รายได้จากค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง ตังไว้ 100  บาท    
     รายได้จากค่าใบอนุญาตดัดแปลง ตังไว้ 100  บาท    
     รายได้จากค่าใบอนุญาตรือถอน ตังไว้ 100 บาท    
     รายได้จากค่าใบอนุญาตเคลือนย้าย  ตังไว้ 100 บาท    
     รายได้จากค่าใบอนุญาตเปลียนการใช้ ตังไว้ 50 บาท    
     รายได้จากค่าใบอนุญาตโฆษณาทํานองการค้า ตังไว้ 50 บาท    

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 500 บาท
 -รายได้จากค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง    
ตังไว้  500  บาท    

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
 - รายได้ค่าใบอนุญาตอืนๆ  
ตังไว้ 1,000 บาท  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 106,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 20,000 บาท
 - รายได้จากค่าเช่าทีดิน  ตังไว้ 20,000 บาท   

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 15,000 บาท
 - รายได้จากค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที    
ตังไว้ 15,000  บาท  แยกเป็น    
     รายได้จากค่าเช่าตลาด ตังไว้ 3,000  บาท    
     รายได้จากค่าเช่าร้านแผงลอย ตังไว้ 3,000  บาท    
     รายได้จากค่าเช่าทีตังวางขายของในตลาด ตังไว้ 3,000 บาท    
     รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ ตังไว้ 3,000 บาท    
     รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน ตังไว้ 3,000 บาท    

ดอกเบีย จํานวน 70,000 บาท
 - รายได้จากดอกเบีย 
ตังไว้ 70,000 บาท  แยกเป็น    
     รายได้จากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตังไว้ 50,000 บาท    
     รายได้จากดอกเบียเงินฝากกองทุนต่างๆ ตังไว้ 20,000 บาท 
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รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ตังไว้ 1,000 บาท   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
 - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
ตังไว้ 500 บาท  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 64,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 3,000 บาท
 - รายได้จากค่าจําหน่ายเศษของ ตังไว้ 3,000 บาท   

เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท
 - รายได้จากเงินทีมีผู้อุทิศให้  
ตังไว้ 5,000  บาท  

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
 - รายได้จากค่าขายแบบแปลน  
ตังไว้  50,000  บาท  

ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท
 - รายได้จากค่าเขียนแบบแปลน  
ตังไว้ 1,000 บาท  

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
 - รายได้จากค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง   
ตังไว้ 1,000  บาท   

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
 - รายได้จากค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร   
ตังไว้ 1,000  บาท   

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
 - รายได้จากเบ็ดเตล็ดอืนๆ  
ตังไว้ 3,000  บาท  

หมวดรายได้จากทุน รวม 6,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 6,000 บาท
 - รายได้จากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
ตังไว้ 6,000  บาท  
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,827,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 750,000 บาท
 - รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน   
ตังไว้ 750,000  บาท   

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท
 - รายได้จากภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   
ตังไว้ 8,500,000 บาท   

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,700,000 บาท
 - รายได้จากภาษีมูลค่าเพิม1 ใน 9  
ตังไว้ 3,700,000  บาท  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 55,000 บาท
 - รายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ตังไว้ 55,000  บาท  

ภาษีสุรา จํานวน 2,300,000 บาท
 - รายได้จากภาษีสุรา 
ตังไว้ 2,300,000  บาท 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท
 - รายได้จากภาษีสรรพสามิต  
ตังไว้ 5,000,000  บาท  

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
 - รายได้จากค่าภาคหลวงแร่  
ตังไว้ 70,000 บาท  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
 - รายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  
ตังไว้ 80,000 บาท  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 367,500 บาท
 - รายได้จากค่าธรรมนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   
ตามประมวลกฎหมายทีดิน ตังไว้ 367,500  บาท   

ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
 - รายได้จากภาษีจัดสรรอืนๆ  
ตังไว้ 5,000 บาท  
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 36,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 36,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทําฯลฯ  ตังไว้ 36,200,000  บาท    
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