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ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้ บาท   แยกเป็น

หมวดภาษีอากร รวม 390,000       บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จ านวน 270,000       บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากมีการเปดิกิจการร้านค้า เพิ่มขึ้น 

จึงท าใหก้ารประมาณการปงีบประมาณ 2559  เพิ่มขึ้น
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 55,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากได้ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบยีน

ทรัพย์สิน ใหเ้ปน็ปจัจุบนั
1.3 ภาษีป้าย จ านวน 40,000         บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากมีการเปดิกิจการร้านค้า มากขึ้นและมีการ

ประชาสัมพันธ์กิจการ  จึงท าใหร้ายได้เพิ่มขึ้น
1.4 อากรฆ่าสัตว์ จ านวน 25,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากมีการขออนญุาตการฆา่สัตว์เพิ่มขึ้น 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 362,000       บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ จ านวน 36,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากมีการขออนญุาตการฆา่สัตว์เพิ่มขึ้น      
1.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,700          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณที ่2557 เนือ่งจากสถานประกอบการเปิดกจิการใหม่ มีการ

จ าหนา่ยเพิ่มขึ้น จึงท าใหม้ีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
1.3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากมีการก่อสร้างอาคารลดนอ้ยลง

จึงคาดว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมตามขนาดแบบแปลนที่ประมาณการก่อสร้างอาคาร ตึกแถวในเขตเทศบาล นอ้ยลง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ  2559

เทศบาลต าบลเวียง
อ าเภอเชยีงค า  จังหวัดพะเยา

รายไดจ้ัดเก็บเอง

35,306,000            
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1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งมลูฝอย จ านวน 250,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากในปทีี่ผ่านมามีการเก็บค่าขยะไม่ทั่วถึง   

 จึงท าใหป้ระมาณการลดลง
1.5 ค่าใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารฯ จ านวน 7,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากในปทีี่ผ่านมามีการเก็บค่าขยะไม่ทั่วถึง 

จึงท าใหป้ระมาณการลดลง
1.6 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร จ านวน 2,000           บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากในเขตเทศบาลมีประชากรที่มาใช้บริการ

ในการปรับเปล่ียนทางงานทะเบยีนราษฎรนอ้ยราย
1.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 500             บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากมีนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับจราจร 

โอกาสกระท าผิดกฎหมายจราจรต่ า  จึงคาดว่าค่าปรับจะลดลง
1.8 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากมีโครงการก่อสร้างพื้นฐานนอ้ยลง จึงมี

ท าใหเ้กิดค่าปรับลดลงตามไปด้วย
1.9 ค่าใบอนุญาตตัง้ตลาดเอกชน จ านวน 6,000          บาท
ค าชี้แจง  ประมาณการรับไว้เท่ากับรายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากไม่มีการต้ังตลาดเพิ่มขึ้น  
1.10 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500             บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากผู้ขอรับใบอนญุาตลดลง
1.11 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง จ านวน 300             บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   เนือ่งจากมีกิจการทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่ง คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ จ านวน 1,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 เนือ่งจากมีการเปดิร้านค้าเพิ่มขึ้น 
1.13 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 35,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  คาดว่ามีการขอใบอนญุาตเพื่อด าเนนิกิจการใน

พื้นที่เพิ่มขึ้น



29
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน รวม 410,000       บาท

1. ดอกเบี้ย จ านวน 410,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557คาดว่ามีจ านวนเงินฝากประจ าเพิ่มขึ้นไม่มาก

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 124,000       บาท
1.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   คาดว่ามีโครงการก่อสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
1.2 ค่าค าร้องและแบบพิมพ์ จ านวน 4,000          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  เนือ่งจากมีรายได้เพิ่ม 2 ป ีต่อเนือ่ง
1.3 รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 20,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปงีบประมาณ 2557  คาดว่าสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง

หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,020,000   บาท
1.1 ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ) จ านวน 15,500,000   บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา
1.2 ภาษีมลูค่าเพ่ิม (1 ใน 9 ) จ านวน 2,100,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา
1.3 ภาษีธรุกิจเฉพาะ จ านวน 150,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา 
1.4 ภาษีสุรา จ านวน 1,100,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา
1.5 ภาษีสรรพสามติ จ านวน 2,000,000    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

1.6 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 40,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา

รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปทีี่ผ่านมา
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1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 80,000         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา
2556
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิตกิรรมที่ดนิ จ านวน 850,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา

1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 200,000       บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงปงีบประมาณ 2557   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปทีี่ผ่านมา

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,000,000   บาท
1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 12,000,000   บาท
ค าชี้แจง ประมาณการรับไว้ต่ ากว่ารับจริงปงีบประมาณ 2557 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา 

 

รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน


















