
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลห้วยยอด

อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 115,970,060   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 4,806,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,700,000 บาท
     เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน จาก
อาคารหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืน ซึงนําออกหาประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้เช่า  ประกอบการค้า  หรือให้ผู้อืนอยู่อาศัย   ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน
และทีดิน  ตังรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 35,500 บาท
  เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบํารุงท้องที ตามพ.ร.บ
.ภาษีบํารุงท้องทีตังรับไว้เท่าเดิม เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่าน
มา
ภาษีป้าย จํานวน 1,000,000 บาท
     เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้ายตาม พ.ร.บ. ภาษี
ป้าย ตังรับไว้เท่าเดิมเพือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ  และใกล้เคียง
กับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 60,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้จากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ผ่านโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล
ตังรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 11,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตังรับไว้เท่า
เดิม  เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,650,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 80,000 บาท
        เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากการฆ่าสัตว์ของเทศบาล  โดยมีทังโค กระบือ
และสุกร  ตังรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 16,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการฆ่าสัตว์ของเทศบาล  โดยมี โค ควาย และ
สุกร  ตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท
       เป็นรายได้ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง  เป็นใบอนุญาตขายสุรา
ในเขตเทศบาล ตังรับไว้เพิมขึน    เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รบจริงในปีที
ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางสําหรับการอนุญาตให้
เล่นการพนันในเขตเทศบาล ตังรับไว้เท่าเดิมเพือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 11,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการตรวจแบบก่อสร้างทีประชาชนมาขอ
อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล  ตังรับไว้เท่าเดิม เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้
รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท
       เป็นรายได้ทีได้รับจากการเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารต่างๆ ทีอยู่ใน
เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลทีมาขอรับบริการจากเทศบาลในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ซึงจัดเก็บตามอัตราทีกําหนดในเทศบัญญัติตังรับไว้เพิมขึน
เพือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีที
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 250,000 บาท
        เป็นรายได้รับจากการให้บริการเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูลจาก
ผู้มาขอรับบริการทังในเขตและนอกเขตเทศบาล ซึงจัดเก็บตามอัตราที
กําหนดในเทศบัญญัติ ตังรับไว้เท่าเดิม เพือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ และเพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 30,000 บาท

        เป็นรายได้ทีได้รับจากการออกหนังสือรับรองแก่ผู้ประกอบการจัด
ตังสถานทีสะสมอาหารในอาคาร หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีไม่
เกิน  200  ตารางเมตร ตังรับไว้เท่าเดิมเพือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและเพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 17,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการให้บริการใช้ฌาปนสถาน        ตังรับไว้
เท่าเดิม  ตามปริมาณทีมีการใช้บริการในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 10,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการปิดแผ่นป้ายประกาศ  โฆษณา  ตามที
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึงออกตามความแห่ง พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตังรับไว้เท่าเดิม เพือ
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่าน
มา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากค่าธรรมเนียมจากการมาขอรับบริการของ
ประชาชน   ตามทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึงออกตามความ
แห่ง          พ.ร.บ.  การทะเบียนราษฎร   ตังรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียง
กับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 40,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากค่าธรรมเนียมจากการมาขอรับบริการของ
ประชาชน  ตามทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึงออกตาม ความแห่ง พ.ร.บ
. บัตรประจําตัวประชาชน ตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริง
ในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
       เป็นรายได้ทีได้รับจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จากผู้จด
ทะเบียนประกอบการในเขตเทศบาล  ตังไว้เท่าเดิม  เพือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ  
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกซึง
สถานีตํารวจภูธรเป็นผู้ปรับแล้วนําส่งให้เทศบาล ตังรับไว้เท่าเดิมเพือให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน    เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีที
ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียน
ราษฎร ตังรับไว้เท่าเดิม   เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท
    เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัว
ประชาชน ตังรับไว้เพิมขึน   เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 2,500 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข ตังรับ
ไว้เท่าเดิม   เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 14,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย  เช่น  พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและทีดิน  พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที   พ.ร.บ.ภาษีป้าย   ตังรับไว้
เท่าเดิม  เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้ทีกระทําผิดสัญญากับ
เทศบาล  เช่น การรับเหมางานก่อสร้าง เป็นต้น  ตังรับไว้ลดลง  เพือให้
ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการปรับผู้ทีกระทําความผิดตาม พ.ร.บ
.ทะเบียนพาณิชย์  ตังรับไว้เท่าเดิม เพือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 65,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติ ตังรับไว้เท่าเดิม   เพือให้ใกล้เคียงกับ
ทีได้รับในปีทีผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,000 บาท

        เป็นรายได้ทีได้รับจากการอนุญาตให้จัดตังสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสถานทีสะสมอาหารในอาคารหรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร  ตังรับไว้เท่าเดิม   เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 25,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาล ตังรับไว้เพิมขึนเพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริง
ในปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากการอนุญาตให้เอกชนตังตลาดตังรับไว้เท่า
เดิม   เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
       เป็นรายได้ทีได้รับจากการอนุญาตให้ผู้ใดทําการก่อสร้าง หรือรือถอน
อาคารหรือสิงปลูกสร้าง  ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  ตังรับไว้เท่า
เดิม    เพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 7,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการอนุญาตให้โฆษณาโดยใช้เครืองขยาย
เสียงตามพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง พ.ศ
.2493 ตังรับไว้เท่าเดิมเพือให้ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 500,000 บาท
        เป็นรายได้ทีได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินทีเป็นของเทศบาล  และที
อยู่ในความดูแลของเทศบาล   เช่น  เต็นท์  ศาลาบําเพ็ญกุศลค่าเช่าติดตังตู้
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยตามทีกําหนดไว้ในเทศบัญญัติ  ตังรับไว้เพิม
ขึน  เพือให้สอดคล้องกับการขอรับบริการทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ดอกเบีย จํานวน 800,000 บาท
      เป็นรายได้ทีได้รับจากดอกเบียเงินฝากธนาคารและดอกเบีย ก.ส.ท
.  ตังรับไว้เท่าเดิม  เพือให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบียทีเกิดขึนจริงใน
ปัจจุบัน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,710,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,710,000 บาท
    เป็นรายได้ทีได้รับจากการจัดสรรกําไรสุทธิจากสถานธนานุ
บาล 30 %  ตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้สอดคล้องกับสภาพการดําเนินงาน
ของสถานธนานุบาลทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
       เป็นรายได้ทีได้รับจากการขายแบบแปลน  ก่อสร้าง  จากการ
ประกาศสอบราคาและประกวดราคา   ตังรับไว้เท่าเดิม   เพือให้สอดคล้อง
กับงบการลงทุนทีเกิดขึนจริงในปัจจุบัน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
      เป็นรายได้ทีได้รับจากการรับรองสําเนาเอกสารของราชการให้แก่
บุคคลทีขอรับเอกสารจากเทศบาล    ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารตังรับไว้
เท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
       เป็นรายได้ทีได้รับจากรายได้อืน ๆ ทีไม่ได้ตังรับไว้ในหมวดใด
หมวดหนึงตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้สอดคล้องกับรายรับทีเกิดขึนจริงใน
ปัจจุบัน 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,150,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 700,000 บาท
      เป็นรายได้ทีคาดว่าจะได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ตามมติคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังรับไว้
เพิมขึน  
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 26,000,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง  ตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้
ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง   ตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้
ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจัดสรรจากส่วนกลางตังรับไว้เพิมขึน   เพือให้ใกล้
เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา และสอดคล้องกับการกระจายอํานาจการ
ปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ภาษีสุรา จํานวน 1,700,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจัดสรรจากส่วนกลางตังรับไว้เพิมขึน  เพือให้ใกล้
เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตังรับไว้เท่าเดิม   เพือให้
ใกล้เคียงกับทีได้รับจริงในปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากสํานักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดตรัง  ตังรับไว้
เท่าเดิม    เพือให้สอดคล้องกับการกระจายอํานาจ การปกครองให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากสํานักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดตรัง ตังรับไว้
เท่าเดิม เพือให้สอดคล้องกับการกระจายอํานาจการปกครองให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,500,000 บาท
     เป็นรายได้ทีได้รับจากสํานักงานทีดินจังหวัดตรัง จากการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม เกียวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตังรับไว้เท่าเดิม  เพือให้สอดคล้องกับทีได้รับ
จริงในปัจจุบัน 
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 68,103,060 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 68,103,060 บาท

 รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  68,103,060  บาท  ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงิน
รวมทีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  ประกอบด้วย
1.  เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน  จํานวน 18,000,000  บาท
2.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,807,950
  บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 5,975,200  บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) จํานวน  23,893,070  บาท
5. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน  จํานวน  1,492,800  บาท
6.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืน
ฐาน จํานวน 3,183,340 บาท
7.  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน       (ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)  จํานวน 68,000  บาท
8.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 863,900
 บาท
9.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จํานวน 60,000 บาท
10.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 9,762,000  บาท
11.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ จํานวน 1,996,800 บาท
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