
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 203,950,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,387,700 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา 10,000.- บาท โดยตั้ง
ตามผู้ค้างชําระภาษี

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 2,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา 1,000.- บาท โดยตั้ง
ตามผู้ค้างชําระภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,594,500 บาท

      ประมาณการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886
  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

ภาษีป้าย จํานวน 1,750,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา  550,000.-บาท โดยตั้ง
ตามผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 31,200 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งจากจํานวนสัตว์
ที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ณ ปัจจุบัน 
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 3,214,370 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา  14,000.-บาท โดยตั้ง
ไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ําปที่ผ่านมา 500.-บาท โดยตั้งไว้ใกล้
เคียงกับรายรับในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 800,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 60,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา 3,000.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 27,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา 4,000.-บาท โดยตั้งไว้
ใกล้เคียงกับรายรับในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 96,500 บาท

      ประมาการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา  500.-บาท โดยตั้งใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,110 บาท

      ประมาณการรับสูงกว่าปที่ผ่านมา 110.-บาท  โดยตั้งใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1,058,500 บาท

      ประมาณการรับไว้  โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่าน
มา (เฉลี่ยวันละ 2,900.-บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 56,160 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา 1,058,500.-บาท โดย
ตั้งจากค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 46,800.-บาทและค่าธรรมเนียม
โรงพักตว์ 9,360.-บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา   60,000.-บาท   โดย
ตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 500 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

     ประมาณการรับไว้  โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่าน
มา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 4,500 บาท

      ประมาณการรับไว้   โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่
ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 500 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 800,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา  200,000.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 160,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งตามจํานวน
สถานประกอบการค้าที่มีอยู่ปัจจุบัน
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 25,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งตามจํานวน
สถานประกอบการค้าที่มีอยู่ปัจจุบัน

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 14,600 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา 1,600.-บาท  โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา 2,000.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา  5,000.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,066,730 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,476,480 บาท

      -  ค่าเช่าแท่นขายของในตลาดสด
         ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา   โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา
      - ค่าเช่าสถานที่จําหน่ายตั๋วและที่จอดรถ
         ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา  7,200.-บาท โดยตั้ง
ตามสัญญาเช่าสถานที่จอดรถยนต์
      - ค่าเช่าส้วมสาธารณะ
         ประมาณการรับไว้ต่ํากว่ากับปที่ผ่านมา 1,200
.-บาท เนื่องจากจัดหาผลประโยชน์ส้วมสถานขนถ่ายเดือน
ละ 1,590.- บาท ส้วมตลาดสด 
         เทศบาลเดือนละ 2,500.- บาท
      - ค่าเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
         ประมาณการรับไว้สูงกว่ากับปที่ผ่านมา 14,490.- บาท
โดยจากการจัดหาผลประโยชน์ให้เช่าในอัตราเดือนละ 9,252.24
 บาท
      - ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์
         ประมาณการรับไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่าน
มา  บาท โดยจากเช่าในอัตราเดือนละ 7,100  บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 1,500,000 บาท

      - ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
         ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา
      - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
         ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา  200,000
.-บาท  โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 250 บาท

      - เงินปันผลจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
         ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา
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ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 90,000 บาท

      - ค่าตอบแทนอนุญาตให้ขนสิ่งปฏิกูล
         ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา ( เดือนละ 3,482 )
      - รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
         ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา 1,700.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,250,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 2,250,000 บาท

      - เงินสนับสนุนจากสถานธนานุบาล
         ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา   โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 214,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 5,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา 5,000.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ํากว่าปที่ผ่านมา  50,000 บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 500 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 7,000 บาท

      ประมาณการรับไว้ต่ําปที่ผ่านมา  13,000.-บาท  โดยตั้งใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา
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ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา  50,000.- บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

      - รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน
         ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา  40,000  บาท โดย
ตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 92,457,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 870,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 70,000,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา   โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่าปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับ
จริงในปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา  โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,250,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่าน 250,000.-บาท เนื่อง
จากรวมภาษีสุราเข้าเป็นภาษีสรรพสามิต

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่าน   โดยตั้งใกล้เคียงกับราย
รับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

      ประมาณการรับไว้เท่ากับปที่ผ่านมา   โดยตั้งใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,707,000 บาท

      ประมาณการรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา 207,000.-บาท โดยตั้ง
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 99,309,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 99,309,700 บาท

      ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่  30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย      
         เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่  
จํานวน   14,742,000.00  บาท 
         เงินอุดหนุนด้านการ
ศึกษา                จํานวน   61,987,300.00  บาท 
         เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม 
        จํานวน   21,942,000.00  บาท 
         เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ 
จํานวน         54,000.00  บาท 
         เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข 
        จํานวน        584,400.00  บาท 
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