
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
อ าเภอป่าบอน    จังหวัดพัทลุง 

 
ประมาณการรายรับรวม ทั้งสิ้น   61,400,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวด ภาษีอากร         รวม   572,000 บาท 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      จ านวน  100,000 บาท 
ประมาณการไว้ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างก าหนด 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       จ านวน  1,000 บาท 
ประมาณการไว้ในช่วงสามเดือนแรกของต้นปีงบประมาณซึ่งยังมีการจัดเก็บอยู่ 

ภาษีบ ารุงท้องที่        จ านวน  1,000 บาท 
ประมาณการไว้ในช่วงสามเดือนแรกของต้นปีงบประมาณซึ่งยังมีการจัดเก็บอยู่ 

ภาษีป้าย        จ านวน  35,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะด าเนินการจัดเก็บภาษีที่
ค้างช าระให้ได้มากข้ึน 

อากรรังนกอีแอ่น       จ านวน  435,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะได้รับการ
จัดสรรมากข้ึน 
 
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      รวม   40,600 บาท 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน  4,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะด าเนินการจัดเก็บให้
มากขึ้น 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  
จ านวน  500 บาท 

ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะด าเนินการ
จัดเก็บได้มากขึ้น 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์     จ านวน  3,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะจัดเก็บได้มากขึ้น 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน  7,600 บาท 



ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะจัดเก็บได้มากขึ้น 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จ านวน  2,000 บาท 

ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะจัดเก็บได้มากขึ้น 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก    จ านวน  10,000 บาท 

ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะได้รับการจัดสรร
ที่มากขึ้น 

ค่าปรับการผิดสัญญา       จ านวน  5,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 

ค่าปรับอื่น ๆ        จ านวน  500 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะจัดเก็บได้มากขึ้น 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  7,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยดูจากสถิติการขออนุญาตประกอบกิจการ 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     จ านวน  1,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะด าเนินการ
จัดเก็บได้มากขึ้น 
 
หมวด รายได้จากทรัพย์สิน        รวม   210,000 บาท 

ดอกเบี้ย        จ านวน  210,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยดูจากยอดเงินฝากในบัญชีธนาคาร 
 
หมวด รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      รวม   1,800,000 บาท 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    จ านวน  1,800,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจะด าเนินการ
จัดเก็บได้มากขึ้น 
 
หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด         รวม   61,000 บาท 

ค่าขายแบบแปลน       จ านวน  55,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์จากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ       จ านวน  6,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้มากข้ึน 
 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวด ภาษีจัดสรร         รวม   26,216,400 บาท 



ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    จ านวน  600,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     จ านวน  10,500,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ    จ านวน  4,857,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน  100,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ภาษีสรรพสามิต       จ านวน  8,500,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 
 

ค่าภาคหลวงแร่        จ านวน  79,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       จ านวน  70,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน  1,500,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล     จ านวน  8,000 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ       จ านวน  2,400 บาท 
ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป         รวม   32,500,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน  32,500,000 บาท 

ประมาณการไว้มากกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรที่มากข้ึน 


