เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบำลตำบลสันทรำยหลวง
อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่

1

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลสันทรำยหลวง
ตามที่สภาเทศบาลตาบลสันทรายหลวงได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น
บัดนีป้ รากฏว่า เทศบาลตาบลสันทรายหลวงมีความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาลตาบลสันทรายหลวง มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,131,530.21 บำท (สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นหนึ่งพัน
ห้ำร้อยสำมสิบบำทยี่สิบเอ็ดสตำงค์ ) ทาให้มีความจาเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งสิ้น
17,130,300.00 บำท (สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นสำมร้อยบำทถ้วน)
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

รวมยอด 17,130,300 บาท

ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

16,843,300

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

287,000
17,130,300

4
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบลงทุน
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานไฟฟ้าถนน
16,843,300
16,843,300
16,843,300

รวม
16,843,300
16,843,300
16,843,300

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง
287,000
287,000
287,000

รวม
287,000
287,000
287,000

5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
***************************
โดยที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม เนื่ อ งจากมี ร ายรั บ
บางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้ งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติ
ฉบั บ นี้ ขึ้ น ไว้ โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลต าบลสั น ทรายหลวง และโดยอนุ มั ติ ข องผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศเทศบัญญัติ
ข้อ 3 ให้ เพิ่ มรายจ่ ายในงบประมาณรายจ่ายทั่ว ไปอี กเป็น จานวน 17,130,300 บาท
(-สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-) จาแนกเป็น
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

16,843,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

287,000
17,130,300

ข้อ 4 ให้ นายกเทศมนตรีตาบลสันทรายหลวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ
และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม)
(นายนที ดารงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลสันทรายหลวง
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายอดุลย์ ฮวกนิล)
นายอาเภอสันทราย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลตำบลสันทรำยหลวง อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
รายการ

ยอดประมาณการเดิม

หมวดภาษีอากร
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ภำษีบำรุงท้องที่
ภำษีปำ้ ย
อำกรกำรฆ่ำสัตว์
อำกรรังนกอีแอ่น
รวมหมวดภาษีอากร

รับจริงระหว่างปี

รับจริงเกินประมาณการ

ยอดประมาณการ

7,000,000
200,000
2,200,000
0
0
9,400,000

8,092,786.41
187,334.30
3,039,976.20
0.00
0.00
11,320,096.91

1,092,786.41
-12,665.70
839,976.20
0.00
0.00
1,920,096.91

1,081,100
0
839,000
0
0
1,920,100

0
0
0
20,000
1,000
0
40,000
2,000,000
0

0.00
0.00
0.00
19,894.70
760.00
0.00
55,335.00
2,169,600.00
0.00

0.00
0.00
0.00
-105.30
-240.00
0.00
15,335.00
169,600.00
0.00

0
0
0
0
0
0
15,000
150,000
0

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์
ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่ำธรรมเนียมประทับตรำรับรองให้จำหน่ำยเนื้อสัตว์
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล
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รายการ
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรตั้งสุสำนและฌำปนสถำน
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำร
โฆษณำ

ยอดประมาณการเดิม
30,000
50,000
0

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชำชน
ค่ำธรรมเนียมกำรฉีดวัคซีน / ใบรับรองกำรฉีดวัคซีน
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำ
ค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยประจำตัวสัตว์
ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยที่ดินมำตรำ 9
ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิทำรำยงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิทำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ค่ำธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม
ค่ำธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำร
ค่ำธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำร
ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรบำบัดน้ำเสีย
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รับจริงเกินประมาณการ
รับจริงระหว่างปี
36,650.00
6,650.00
58,000.00
8,000.00
0.00
0.00

ยอดประมาณการ
6,000
8,000
0

20,000
0
0
0
0
0
0

37,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17,290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0

0.00

0.00

0

รายการ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรบำบัดน้ำทิ้ง
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์
ค่ำธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั

0
10,000
0
0
0
20,000
0
200,000
0
0

0.00
9,210.00
0.00
0.00
0.00
19,680.00
0.00
93,900.00
0.00
0.00

รับจริงเกินประมาณการ
0.00
-790.00
0.00
0.00
0.00
-320.00
0.00
-106,100.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
200,000
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
913,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
713,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ยอดประมาณการเดิม

ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยบัตรประจำตัวประชำชน
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยโรคพิษสุนัขบ้ำ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยทะเบียนพำณิชย์
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยหอพัก
ค่ำปรับอื่น ๆ
ค่ำใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
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รับจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
617,000
0
0
0
0

รายการ
ค่ำใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

ยอดประมาณการเดิม
0
150,000
0

ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งตลำดเอกชน
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่ำเช่ำที่ดิน
ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่
ดอกเบี้ย
เงินปันผลหรือเงินรำงวัลต่ำงๆ
ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยกำหนด
รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่ำขำยแบบแปลน

รับจริงเกินประมาณการ
0.00
0.00
139,700.00
-10,300.00
0.00
0.00

รับจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ
0
0
0

0
5,000
5,000
500
12,000
2,763,500

0.00
7,000.00
6,120.00
2,810.00
10,200.00
3,580,127.70

0.00
2,000.00
1,120.00
2,310.00
-1,800.00
816,627.70

0
2,000
1,000
2,000
0
818,000

0
20,000
2,000,000
500
0
0
2,020,500

0.00
33,000.00
2,040,413.82
0.00
0.00
0.00
2,073,413.82

0.00
13,000.00
40,413.82
-500.00
0.00
0.00
52,913.82

0
12,000
40,000
0
0
0
52,000

100,000

97,000.00

-3,000.00

0
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รายการ

รับจริงเกินประมาณการ
รับจริงระหว่างปี
3,300.00
-1,700.00
100,300.00
-4,700.00

ยอดประมาณการ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ยอดประมาณการเดิม
5,000
105,000

รวมหมวดรายได้จากทุน

1,000
0
1,000

100,500.00
0.00
100,500.00

99,500.00
0.00
99,500.00

99,500
0
99,500

1,200,000
38,000,000
12,000,000
1,500,000
5,500,000
13,000,000
0
0
0
0
200,000
150,000
0
25,000,000

2,263,614.11
44,355,332.69
12,476,596.67
1,521,367.11
0.00
19,991,152.17
0.00
0.00
0.00
0.00
203,143.67
170,899.36
0.00
26,999,239.00

1,063,614.11
6,355,332.69
476,596.67
21,367.11
-5,500,000.00
6,991,152.17
0.00
0.00
0.00
0.00
3,143.67
20,899.36
0.00
1,999,239.00

1,060,000
6,355,000
476,000
21,000
0
1,491,000
0
0
0
0
3,000
20,000
0
1,999,000

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
รำยได้จำกทุนอื่นๆ
หมวดภาษีจัดสรร
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
ภำษีธรุ กิจเฉพำะ
ภำษีสุรำ
ภำษีสรรพสำมิต
ภำษีกำรพนัน
ภำษียำสูบ
อำกรประมง
ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้
ค่ำภำคหลวงแร่
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
เงินที่เก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน

- 10 -

0
0

รายการ
อำกรประทำนบัตรและอำชญำบัตรประมง
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ำบำดำล
ภำษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

0
0
0
96,550,000

0.00
0.00
0.00
107,981,344.78

รับจริงเกินประมาณการ
0.00
0.00
0.00
11,431,344.78

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

0
56,930,000
56,930,000
167,770,000

0.00
59,745,747.00
59,745,747.00
184,901,530.21

0.00
2,815,747.00
2,815,747.00
17,131,530.21

ยอดประมาณการเดิม
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รับจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ
0
0
0
11,425,000
0
2,815,700
2,815,700
17,130,300

12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลตำบลสันทรำยหลวง อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,130,300.00 บาท
แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
ประมำณกำรตั้งรับไว้ 7,000,000.-บำท
รับจริง 8,092,786.41 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,092,786.41 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,081,100.- บำท
ตำมจำนวนผู้อยู่อำศัยในข่ำยต้องชำระภำษี
และตำมที่ได้รับจริง
ภาษีป้าย
จานวน
ประมำณกำรตั้งรับไว้ 2,200,000.-บำท
รับจริง 3,039,976.20 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 839,976.20 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 839,000.- บำท
ตำมจำนวนผู้อยู่อำศัยในข่ำยต้องชำระภำษีและตำมที่
ได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จานวน
ประมำณกำรตั้งไว้ 40,000.- บำท
รับจริง 55,335.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 15,335.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 15,000.- บำท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จานวน
ประมำณกำรตั้งไว้ 2,000,000.- บำท
รับจริง 2,169,600.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 169,600บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 150,000.- บำท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จานวน
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ประมำณกำรตั้งไว้ 30,000.- บำท
รับจริง 26,650.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 6,650.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 6,000.- บำท

1,920,100.00
1,081,100.00

บาท
บาท

839,000.00

บาท

818,000.00
15,000.00

บาท
บาท

150,000.00

บาท

6,000.00

บาท
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ประมำณกำรตั้งไว้ 50,000.- บำท
รับจริง 58,000.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 8,000.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 8,000.- บำท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ประมำณกำรตั้งไว้ 20,000.- บำท
รับจริง 37,290.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 17,290.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 17,000.- บำท
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมำณกำรตั้งไว้ 200,000.- บำท
รับจริง 913,978.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 713,978.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 617,000.- บำท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ประมำณกำรตั้งไว้ 5,000.- บำท
รับจริง 7,000.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 2,000.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 2,000.- บำท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมำณกำรตั้งไว้ 5,000.- บำท
รับจริง 6,120.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,120.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,000.- บำท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมำณกำรตั้งไว้ 500.- บำท
รับจริง 2,810.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 2,310.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 2,000.- บำท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ประมำณกำรตั้งไว้ 20,000.- บำท
รับจริง 33,000.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 13,000.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 12,000.- บำท

จานวน

8,000.00

บาท

จานวน

17,000.00

บาท

จานวน

617,000.00

บาท

จานวน

2,000.00

บาท

จานวน

1,000.00

บาท

จานวน

2,000.00

บาท

รวม
จานวน

52,000.00
12,000.00

บาท
บาท
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ดอกเบี้ย
ประมำณกำรตั้งไว้ 2,000,000.- บำท
รับจริง 2,040,413.82 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 40,413.82 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 40,000.- บำท
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมำณกำรตั้งไว้ 1,000.- บำท
รับจริง100,500 .- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 99,500.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 99,500.- บำท

จานวน

40,000.00

บาท

รวม
จานวน

99,500.00
99,500.00

บาท
บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 11,425,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จานวน 1,060,000.00
ประมำณกำรตั้งไว้ 1,200,000.- บำท
รับจริง 2,263,614.11 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,063,614.11 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,060,000.- บำท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน 6,355,000.00
ประมำณกำรตั้งไว้ 38,000,000.- บำท
รับจริง 44,355,332.69 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 6,355,332.69 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 6,335,000.- บำท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จานวน
476,000.00
ประมำณกำรตั้งไว้ 12,000,000.- บำท
รับจริง 12,476,596.67 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 476,596.67 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 476,000.- บำท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
21,000.00
ประมำณกำรตั้งไว้ 1,500,000.- บำท
รับจริง 1,521,367.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 21,367.11 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 21,000.- บำท
ภาษีสรรพสามิต
จานวน 1,491,000.00
ประมำณกำรตั้งไว้ 13,000,000.- บำท
รับจริง 19,991,152.17 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 6,991,152.17.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,491,000.- บำท

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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ค่าภาคหลวงแร่
ประมำณกำรตั้งไว้ 200,000.- บำท
รับจริง 203,143.67 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 3,143.67 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 3,000.- บำท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ประมำณกำรตั้งไว้ 150,000.- บำท
รับจริง 170,899.36 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 20,899.36 บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 20,000.- บำท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ประมำณกำรตั้งไว้ 25,000,000.- บำท
รับจริง 26,999,239.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,999,239.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,999,000.- บำท

จานวน

3,000.00

บาท

จานวน

20,000.00

บาท

จานวน

1,999,000.00

บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 2,815,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จานวน 2,815,700.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
ประมำณกำรตั้งไว้ 56,930,000.- บำท
รับจริง 59,745,747.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 2,815,747.- บำท นำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 2,815,700.- บำท

บาท
บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนเดิมซอยนายอะไหล่เชื่อมถึงทางหลวงเชียงใหม่
สันทราย-พร้าว
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ยอ่ ยใต้ หมู่ 2 ตาบลสันทรายน้อย บริเวณทางเข้าบ้านนางอุไร อภิชัย
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรางระบายนา บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตาบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้าน
หลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตาบลสันทรายหลวง บริเวณลาเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามลาเหมือง
โครงการก่อสร้างรางระบายนา ค.ส.ล (รางเปิด) บ้านแม่ยอ่ ยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย บริเวณลาเหมืองสาธารณะต่อพนังเดิมถึง
ด้านหลังสานักงานเทศบาล
โครงการขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ตาบลสันทรายน้อย ช่วงทางแยกทางหลวงหมายเลข 121
ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ ดารงค์
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมูบ่ ้านสันทรายทองช่วงใกล้ร้านขวางตะวัน
ถึงสุดเขตหมู่ 6 บ้านสันทรายทอง
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิว พร้อมระบบตู้ควบคุม ภายในสุสานสันคะยอม หมู่ 10 ตาบลสันทรายน้อย
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ตาบลสันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
ธนาโชค
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ 7 ต.สันทรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้
ที่ทาการผู้ใหญ่บา้ น หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (แม่แก้ดหลวง)
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันคะยอม หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนหน้า
รพ.สต.บ้านท่อ ถึงสะพานข้ามลาเหมืองด้านข้างโฮมโปร
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายนา บ้านแม่คาว หมู่ 2
ตาบลสันพระเนตร ช่วงถนนสามแยกกลางหมู่บ้านถึงหน้าสุสานบ้านแม่คาว
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายนา บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9
ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 ถึงถนนบ้านสันทรายก้อมถึงซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยว
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ยอดประมาณการเดิม

รับจ่ายระหว่างปี

ยอดประมาณการ

0

0

224,000

0

0

84,000

0

0

1,775,290

0

0

896,000

0

0

3,680,000

0

0

123,200

0

0

153,960

0

0

250,000

0

0

931,000

0

0

892,500

0

0

3,080,000

0

0

1,800,000

0

0

1,669,350

รายการ
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายนา บ้านสันป่าสักหมู่ 6
ตาบลสันทรายหลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์)
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายนา หมู่ 5 บ้านโจ้ ตาบลสันทรายน้อย
บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพานข้ามลานาคาว
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานไฟฟ้าถนน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

ยอดประมาณการเดิม

รับจ่ายระหว่างปี

ยอดประมาณการ

0

0

250,000

0

0

1,034,000

0
0
0
0

0
0
0
0

16,843,300
16,843,300
16,843,300
16,843,300

2,216,800
2,216,800
2,216,800
2,216,800
2,216,800
2,216,800

2,125,345
2,125,345
2,125,345
2,125,345
2,125,345
2,125,345

287,000
287,000
287,000
287,000
287,000
17,130,300

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน
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ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

19

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,130,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
รวม 16,843,300 บาท
งบลงทุน
รวม 16,843,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 16,843,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10
ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนเดิมซอยนายอะไหล่เชื่อม
ถึงทางหลวงเชียงใหม่สันทราย-พร้าว
จานวน 224,000
บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่า ก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล บ้ า นสั นทรายเงิ น หมู่ 10 ต.สั น ทรายน้ อ ย บริ เ วณ
ถนนเดิ ม ซอยนายอะไหล่ เ ชื่ อ มถึ ง ทางหลวงเชี ย งใหม่ สั น ทราย -พร้ า ว ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13
พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 24
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2
ตาบลสันทรายน้อย บริเวณทางเข้าบ้านนางอุไร อภิชัย
จานวน
84,000
บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ก่อสร้ างถนน ค.ส.ล. บ้า นแม่ ย่อ ยใต้ หมู่ 2 ต าบลสั น ทรายน้อ ย บริ เวณ
ทางเข้าบ้านนางอุไร อภิชัย โดยมีความกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 140.00 ตารางเมตร รายละเอี ย ดตามที่ แ บบแปลนกองช่ า งเทศบาลต าบล
สันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏใน
แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1 ห้ ว ง
ปี 2561 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 26
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า
บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตาบลสันทรายน้อย บริเวณช่วง
ถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1,775,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้า บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1
ตาบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
1) งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ความกว้าง 5.00-12.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,524.00 ตารางเมตร
2) งานปรับปรุงรางระบายน้า ความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 265.00 เมตร
รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 2 งาน
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โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 25
โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2
ตาบลสันทรายหลวง บริเวณลาเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิม
ถึงสะพานข้ามลาเหมือง
จานวน 896,000
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งพนั ง ค.ส.ล. บ้ า นป่ า ลาน หมู่ 2 ต าบลสั น ทรายหลวง บริ เ วณ
ล าเหมื อ งแม่ แ ก้ ด ต่ อ พนั ง เดิ ม ถึ ง สะพานข้ า มล าเหมื อ ง ขนาดความสู ง 1.75 เมตร
ความยาว 112.00 เมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เ ทศบาลต าบลสั นทรายหลวงกาหนด
จานวน 1 แห่ง โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 66 ลาดับที่ 118
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล (รางเปิด)
บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย บริเวณลาเหมือง
สาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังสานักงานเทศบาล
จานวน 3,680,000
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า ค.ส.ล (รางเปิ ด ) บ้ า นแม่ ย่ อ ยเหนื อ หมู่ 1
ต.สันทรายน้อย บริเวณลาเหมืองสาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังสานักงานเทศบาล
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความสูง 1.50 เมตร ความยาว 460.00 เมตร ตามรายละเอียด
แปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิ่มเติม /เปลี่ ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 22
โครงการขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2
ตาบลสันทรายน้อย ช่วงทางแยกทางหลวงหมายเลข121
ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ ดารงค์
จานวน 123,200
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ตาบลสันทรายน้อย ช่วงทาง
แยกทางหลวงหมายเลข121 ถึ ง หน้ า บ้ า นนายบุ ญ เลิ ศ ด ารงค์ ขนาดความกว้ า ง
0.20-2.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 220.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 แห่ง โดยถึงปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13
พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ห้วงปี 2561 หน้าที่ 45 ลาดับที่ 11
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง หมู่ 6
ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมู่บ้านสันทรายทอง
ช่วงใกล้ร้านขวางตะวันถึงสุดเขตหมู่ 6 บ้านสันทรายทอง
จานวน 153,960
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนน
ภายในหมู่ บ้ านสั น ทรายทองช่ ว งใกล้ ร้ า นขวางตะวั น ถึง สุ ด เขตหมู่ 6 บ้ า นสั น ทรายทอง
ขนาดความกว้าง 0.20-2.00 เมตร ความยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266.00
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น
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โดยถึ งปฏิบั ติ ตามอ านาจหน้า ที่ต ามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 63 ลาดับที่ 102
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมระบบตู้ควบคุม
ภายในสุสานสันคะยอม หมู่ 10 ตาบลสันทรายน้อย
จานวน 250,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมระบบตู้ควบคุม ภายในสุสานสันคะยอม
หมู่ 10 ตาบลสันทรายน้อย โดยมีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบ
และตู้ควบคุม รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด
จานวน 1 แห่ง โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบั บที่ 13พ.ศ.2552 มาตรา 50 ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 98 ลาดับที่ 274
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ตาบลสันทรายน้อย บริเวณถนน
ภายในหมู่บ้านธนาโชค
จานวน 931,000
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าปรั บปรุ งผิ ว ถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ ม.5
ต.สั น ทรายน้ อย บริ เวณถนนภายในหมู่บ้านธนาโชค ขนาดความกว้าง 5.50-6.50 เมตร
ความยาว 433.00 เมตร หรื อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)
ปรากฏในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นสี่ ปี (พ.ศ.2561–2564) แก้ ไขเพิ่ม เติ ม /เปลี่ ยนแปลง ฉบั บ
ที่ 1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 17
โครงการปรั บปรุ งผิ ว ถนนแบบโอเวอร์ เ ลย์ ด้ว ยแอสฟัล ท์ ติกคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ 7 ต.สันทรายหลวง บริเวณต่อ
ของเดิมใกล้ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ
(แม่แก้ดหลวง)
จานวน 892,500
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าปรับ ปรุ งผิ วถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นซาง
ม.7 ต.สั น ทรายหลวง บริ เ วณต่ อ ของเดิ ม ใกล้ ที่ ท าการผู้ ใ หญ่ บ้ า น ม.7 ถึ ง สุ ด เขต
เทศบาลฯ (แม่ แ ก้ ด หลวง) ขนาดความกว้ า ง 5.00-7.00 เมตร ความยาว 416.00 เมตร
หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2,550.00 ตารางเมตร ตามรายละเอี ย ดแปลนที่ เ ทศบาลต าบล
สันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 75 ลาดับที่ 163
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านสันคะยอม หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย บริเวณ
ถนนหน้ า
รพ.สต.บ้ า นท่ อ ถึ ง สะพานข้ า มล าเหมื อ ง
ด้านข้างโฮมโปร
จานวน 3,080,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันคะยอม
หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนหน้า รพ.สต.บ้านท่อ ถึงสะพานข้ามลาเหมืองด้านข้าง
โฮมโปร ขนาดความกว้ า ง 4.50-11.00 เมตร ความยาว 1,050.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่
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ไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
กาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1 ห้ ว งปี 2561 หน้ า ที่ 9
ลาดับที่ 18
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้า บ้านแม่คาว
หมู่ 2 ตาบลสันพระเนตร ช่วงถนนสามแยกกลางหมู่บ้าน
ถึงหน้าสุสานบ้านแม่คาว
จานวน 1,800,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนนแบบโอเวอร์ เลย์ ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ ติก คอนกรีต พร้ อมงาน
ปรับ ปรุ งรางระบายน้ า บ้ านแม่คาว ม.2 ต.สั นพระเนตร ช่วงถนนสามแยกกลางหมู่บ้าน
ถึ ง หน้ า สุ ส านบ้ า นแม่ ค าว ขนาดความกว้ า ง 3.40-6.00 เมตร ความยาว 556.00 เมตร
หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3,000.00 ตารางเมตรตามรายละเอี ย ดแปลนที่ เ ทศบาลต าบล
สันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี (พ.ศ.2561–2564) แก้ไขเพิ่มเติม /เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่ 1 ห้ ว ง
ปี 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 21
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้า บ้านสันทรายก้อม
หมู่ 9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 ถึงถนน
บ้านสันทรายก้อมถึงซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยว
จานวน 1,669,350 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนนแบบโอเวอร์ เลย์ ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ ติก คอนกรีต พร้ อมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้า บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13
ถึงถนนบ้านสันทรายก้อมถึงซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยว ขนาดความกว้าง 3.80-6.50 เมตร
ความยาว 734.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,590.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 63 ลาดับที่ 103
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้า บ้านสันป่าสัก
หมู่ 6 ตาบลสันทรายหลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์)
จานวน 250,000
บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนนแบบโอเวอร์ เลย์ ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ ติก คอนกรีต พร้ อมงาน
ปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า บ้ า นสั น ป่ า สั ก ม.6 ต.สั น ทรายหลวง บริ เ วณ ซอย 7 (ต้ น โพธิ์ )
ขนาดความกว้าง 3.00- 4.50 เมตร ความยาว 108.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445.00
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวงกาหนด จานวน 1 เส้น
โดยถึ งปฏิบั ติ ตามอ านาจหน้า ที่ต ามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ห้วงปี 2561 หน้าที่ 74 ลาดับที่ 156
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โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้า หมู่ 5 บ้านโจ้
ตาบลสันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพาน
ข้ามลาน้าคาว
จานวน 1,034,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนนแบบโอเวอร์ เลย์ ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ ติก คอนกรีต พร้ อมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้า ม.5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพาน
ข้า มล าน้ าคาว ขนาดความกว้ า ง 5.00-8.70 เมตร ความยาว 329.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่
ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลตาบลสันทรายหลวง
กาหนด จานวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 51 ลาดับที่ 40
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 287,000
งบกลาง
รวม 287,000
งบกลาง
รวม 287,000
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)
จานวน 287,000
เพื่อจ่ายจานวนสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29
ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2560 หนั ง สื อ ส านั ก งานกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบลงทุน

งบกลาง

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

แผนงาน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล บ้ำนสันทรำยเงิน หมู่ 10 ต.สันทรำยน้อย บริเวณถนนเดิมซอยนำยอะไหล่เชื่อมถึงทำงหลวงเชียงใหม่
สันทรำย-พร้ำว
โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บ้ำนแม่ยอ่ ยใต้ หมู่ 2 ตำบลสันทรำยน้อย บริเวณทำงเข้ำบ้ำนนำงอุไร อภิชัย
โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรำงระบำยนำ บ้ำนแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทรำยน้อย บริเวณช่วงถนนด้ำนหลัง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
โครงกำรก่อสร้ำงพนัง ค.ส.ล. บ้ำนป่ำลำน หมู่ 2 ตำบลสันทรำยหลวง บริเวณลำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพำนข้ำมลำเหมือง
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยนำ ค.ส.ล (รำงเปิด) บ้ำนแม่ยอ่ ยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรำยน้อย บริเวณลำเหมืองสำธำรณะต่อพนังเดิมถึง
ด้ำนหลังสำนักงำนเทศบำล
โครงกำรขยำยไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้ำนแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ตำบลสันทรำยน้อย ช่วงทำงแยกทำงหลวงหมำยเลข121
ถึงหน้ำบ้ำนนำยบุญเลิศ ดำรงค์
โครงกำรขยำยไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้ำนสันทรำยทอง หมู่ 6 ต.สันทรำยน้อย บริเวณถนนภำยในหมูบ่ ้ำนสันทรำยทองช่วงใกล้ร้ำนขวำงตะวัน
ถึงสุดเขตหมู่ 6 บ้ำนสันทรำยทอง
โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิว พร้อมระบบตู้ควบคุม ภำยในสุสำนสันคะยอม หมู่ 10 ตำบลสันทรำยน้อย
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนโจ้ หมู่ 5 ตำบลสันทรำยน้อย บริเวณถนนภำยในหมู่บ้ำนธนำโชค
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนต้นซำง หมู่ 7 ต.สันทรำยหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้
ที่ทำกำรผู้ใหญ่บำ้ น หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบำลฯ (แม่แก้ดหลวง)
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้ำนสันคะยอม หมู่ 4 ต.สันทรำยน้อย บริเวณถนนหน้ำ
รพ.สต.บ้ำนท่อ ถึงสะพำนข้ำมลำเหมืองด้ำนข้ำงโฮมโปร
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยนำ บ้ำนแม่คำว หมู่ 2
ตำบลสันพระเนตร ช่วงถนนสำมแยกกลำงหมู่บ้ำนถึงหน้ำสุสำนบ้ำนแม่คำว
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยนำ บ้ำนสันทรำยก้อม หมู่ 9
ต.สันทรำยหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 ถึงถนนบ้ำนสันทรำยก้อมถึงซอยข้ำงร้ำนก๋วยเตี๋ยว
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยนำ บ้ำนสันป่ำสักหมู่ 6 ตำบลสันทรำย
หลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์)
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยนำ หมู่ 5 บ้ำนโจ้ ตำบลสันทรำยน้อย
บริเวณสี่แยกกลำงหมู่บ้ำนถึงสะพำนข้ำมลำนำคำว
รวม
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แผนงาน
งบกลาง
287,000

287,000

แผนงานเคหะ
และชุมชน

รวม
287,000

224,000

224,000

84,000

84,000

1,775,290

1,775,290

896,000

896,000

3,680,000

3,680,000

123,200

123,200

153,960

153,960

250,000
931,000

250,000
931,000

892,500

892,500

3,080,000

3,080,000

1,800,000

1,800,000

1,669,350

1,669,350

250,000

250,000

1,034,000

1,034,000

16,843,300

17,130,300

