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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

263,260,270 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

12,880,000 บาท

จานวน

9,700,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

จานวน

2,700,000 บาท

รวม

14,683,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

750,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ภาษีป้าย
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณ
การตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
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จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

9,000,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง

จานวน

10,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการรายรับต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:29:42

หน้า : 3/5

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

2,500 บาท

จานวน

16,000 บาท

รวม

6,250,000 บาท

จานวน

4,350,000 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

รวม

4,800,000 บาท

จานวน

4,800,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

4,300,000 บาท

ค่าจาหน่ายเศษของ

จานวน

500,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ดอกเบี้ย
ประมาณการรายรับไว้สูงว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง

ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณ
การตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณ
การตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม

83,531,000 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

จานวน

58,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณ
การตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
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จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

7,200,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

4,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ภาษีสุรา
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
อากรประมง
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าภาคหลวงแร่
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริง
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณ
การตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการรายรับเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
- เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา จานวน 18,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ) จานวน 17,959,200 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ) จานวน 3,360,000 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 48,000 บาท
- เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 588,820 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา จานวน 36,130,150 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จานวน 60,729,600 บาท

รวม

136,815,770 บาท

จานวน

136,815,770 บาท

