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ส่วนที่  1 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
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ของ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง 
    ตามที่สภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น  
   บัดนีป้รากฏว่า เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,131,530.21 บำท (สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนสำมหม่ืนหนึ่งพัน
ห้ำร้อยสำมสิบบำทยี่สิบเอ็ดสตำงค์)  ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เป็นเงินทั้งสิ้น 
17,130,300.00 บำท (สิบเจ็ดล้ำนหนึ่งแสนสำมหม่ืนสำมร้อยบำทถ้วน) 
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ส่วนที่ 2  
 
 

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      รวมยอด  17,130,300 บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานเคหะและชุมชน 16,843,300 
  
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน       
     แผนงานงบกลาง 287,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  17,130,300 
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แผนงานเคหะและชมุชน
งาน

งบ

งบลงทุน  16,843,300 16,843,300

ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  16,843,300 16,843,300


รวม  16,843,300 16,843,300


แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง 287,000              287,000           

งบกลาง 287,000                287,000            
รวม 287,000              287,000           

งบกลาง รวม

งานไฟฟ้าถนน

รายจา่ยตามแผนงานและงบรายจา่ยเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  อ าเภอสันทราย  จงัหวัดเชยีงใหม่ 

รวม
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

*************************** 

   โดยที่มีความจ าเป็นต้องตั้ งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับ 
บางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติ 
ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ  
จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

     ข้อ 1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า  “เทศบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  

  ข้อ 2  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศเทศบัญญัต ิ

   ข้อ 3  ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็น จ านวน 17,130,300 บาท  
(-สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน-) จ าแนกเป็น  
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานเคหะและชุมชน 16,843,300 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน     
     แผนงานงบกลาง 287,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 17,130,300 

  ข้อ 4  ให้ นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ 
และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

    (ลงนาม) 

(นายนที   ด ารงค์) 
นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง 

 
     เห็นชอบ 
 
(ลงนาม) 
        (นายอดุลย์  ฮวกนิล) 
      นายอ าเภอสันทราย ปฏิบัติราชการแทน 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  



ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปี

7,000,000 8,092,786.41

200,000 187,334.30

2,200,000 3,039,976.20

0 0.00

0 0.00

9,400,000 11,320,096.91

0 0.00

0 0.00

0 0.00

20,000 19,894.70

1,000 760.00

0 0.00

40,000 55,335.00

2,000,000 2,169,600.00

0 0.00

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง อ ำเภอสันทรำย  จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

รายการ รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

      ภำษปีำ้ย 839,976.20 839,000

      อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 0.00 0

      ภำษโีรงเรือนและที่ดิน 1,092,786.41 1,081,100

      ภำษบี ำรุงทอ้งที่ -12,665.70 0

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

      ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 0.00 0

      อำกรรังนกอีแอ่น 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร 1,920,096.91 1,920,100

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ -105.30 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรพนัน -240.00 0

      ค่ำธรรมเนียมโรงพกัสัตว์ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมประทบัตรำรับรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 169,600.00 150,000

      ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏกิูล 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรจัดระเบยีบจอดยำนยนต์ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 15,335.00 15,000
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ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปีรายการ รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

30,000 36,650.00

50,000 58,000.00

0 0.00

20,000 37,290.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

      ค่ำธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำร                      
       โฆษณำ

0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนรำษฎร 17,290.00 17,000

      ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร

6,650.00 6,000

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรต้ังสุสำนและฌำปนสถำน 8,000.00 8,000

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบำ้ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยประจ ำตัวสัตว์ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับบตัรประจ ำตัวประชำชน 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมกำรฉีดวคัซีน / ใบรับรองกำรฉีดวคัซีน 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเปน็ผู้มีสิทธทิ ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับใบอนุญำตเปน็ผู้ควบคุม 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยที่ดินมำตรำ 9 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเปน็ผู้มีสิทธทิ ำรำยงำนผลกระทบ                   
      ส่ิงแวดล้อม

0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเปน็ผู้รับจ้ำงใหบ้ริกำร 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเปน็ผู้ควบคุม 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับใบอนุญำตเปน็ผู้รับจ้ำงใหบ้ริกำร 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม                       
       แหง่ชำติ

0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรบ ำบดัน้ ำเสีย 0.00 0

- 7 -



ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปีรายการ รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

0 0.00

10,000 9,210.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

20,000 19,680.00

0 0.00

200,000 93,900.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

200,000 913,978.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรบ ำบดัน้ ำทิ้ง 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย์ -790.00 0

      ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ -320.00 0

      ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพกั 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเปน็ระเบยีบ                 
      เรียบร้อยของบำ้นเมือง

0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบยีบจอดยำนยนต์ 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก -106,100.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพษิสุนัขบำ้ 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรทะเบยีนรำษฎร 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยบตัรประจ ำตัวประชำชน 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยทะเบยีนพำณิชย์ 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยหอพกั 0.00 0

      ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบงัคับทอ้งถิ่น 0.00 0

      ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 713,978.00 617,000

      ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 0

      ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏกิูล หรือมูลฝอย 0.00 0
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ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปีรายการ รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

0 0.00

150,000 139,700.00

0 0.00

0 0.00

5,000 7,000.00

5,000 6,120.00

500 2,810.00

12,000 10,200.00

2,763,500 3,580,127.70

0 0.00

20,000 33,000.00

2,000,000 2,040,413.82

500 0.00

0 0.00

0 0.00

2,020,500 2,073,413.82

100,000 97,000.00

      ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย 0.00 0

      ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อสุขภำพ -10,300.00 0

      ค่ำใบอนุญำตใหต้ั้งตลำดเอกชน 2,000.00 2,000

      ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 1,120.00 1,000

      ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร                   
      ในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร

0.00 0

      ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 0.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 816,627.70 818,000

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

      ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 2,310.00 2,000

      ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ -1,800.00 0

      ดอกเบี้ย 40,413.82 40,000

      เงินปนัผลหรือเงินรำงวลัต่ำงๆ -500.00 0

      ค่ำเช่ำที่ดิน 0.00 0

      ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนที่ 13,000.00 12,000

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 52,913.82 52,000

หมวดรายได้เบด็เตล็ด

      ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยก ำหนด 0.00 0

      รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0

      ค่ำขำยแบบแปลน -3,000.00 0
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ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปีรายการ รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

5,000 3,300.00

105,000 100,300.00

1,000 100,500.00

0 0.00

1,000 100,500.00

1,200,000 2,263,614.11

38,000,000 44,355,332.69

12,000,000 12,476,596.67

1,500,000 1,521,367.11

5,500,000 0.00

13,000,000 19,991,152.17

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

200,000 203,143.67

150,000 170,899.36

0 0.00

25,000,000 26,999,239.00

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด -4,700.00 0

หมวดรายได้จากทนุ

      รำยได้เบด็เตล็ดอื่นๆ -1,700.00 0

รวมหมวดรายได้จากทนุ 99,500.00 99,500

หมวดภาษีจัดสรร

      ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 99,500.00 99,500

      รำยได้จำกทนุอื่นๆ 0.00 0

      ภำษมีูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 476,596.67 476,000

      ภำษธีรุกิจเฉพำะ 21,367.11 21,000

      ภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 1,063,614.11 1,060,000

      ภำษมีูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 6,355,332.69 6,355,000

      ภำษกีำรพนัน 0.00 0

      ภำษยีำสูบ 0.00 0

      ภำษสุีรำ -5,500,000.00 0

      ภำษสีรรพสำมิต 6,991,152.17 1,491,000

      ค่ำภำคหลวงแร่ 3,143.67 3,000

      ค่ำภำคหลวงปโิตรเลียม 20,899.36 20,000

      อำกรประมง 0.00 0

      ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยปำ่ไม้ 0.00 0

      เงินที่เก็บตำมกฎหมำยวำ่ด้วยอุทยำนแหง่ชำติ 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 1,999,239.00 1,999,000
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ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปีรายการ รบัจรงิเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

0 0.00

0 0.00

0 0.00

96,550,000 107,981,344.78

0 0.00

56,930,000 59,745,747.00

56,930,000 59,745,747.00

167,770,000 184,901,530.21

      อำกรประทำนบตัรและอำชญำบตัรประมง 0.00 0

      ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 0.00 0

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

      เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ อปท.ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 0.00 0

      ภำษจีัดสรรอื่นๆ 0.00 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,431,344.78 11,425,000

รวมทกุหมวด 17,131,530.21 17,130,300

      เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 2,815,747.00 2,815,700

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 2,815,747.00 2,815,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง อ ำเภอสันทรำย   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,130,300.00  บาท   แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 1,920,100.00 บาท 
  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 1,081,100.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งรับไว้ 7,000,000.-บำท  

รับจริง 8,092,786.41 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,092,786.41 บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,081,100.- บำท  
ตำมจ ำนวนผู้อยู่อำศัยในข่ำยต้องช ำระภำษี 
และตำมที่ได้รับจริง 

     

  ภาษีป้าย จ านวน 839,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งรับไว้ 2,200,000.-บำท  

รับจริง 3,039,976.20 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 839,976.20  บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 839,000.- บำท  
ตำมจ ำนวนผู้อยู่อำศัยในข่ำยต้องช ำระภำษีและตำมที่
ได้รับจริง 

     

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 818,000.00 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 15,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 40,000.- บำท  

รับจริง 55,335.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 15,335.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 15,000.- บำท 

     

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 150,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 2,000,000.- บำท  

รับจริง 2,169,600.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร 
รำยรับ 169,600บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 150,000.- บำท 

     

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 6,000.00 บาท 

     ประมำณกำรตั้งไว้ 30,000.- บำท  
รับจริง 26,650.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 6,650.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 6,000.- บำท 
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  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 8,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 50,000.- บำท  

รับจริง 58,000.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 8,000.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 8,000.- บำท 

     

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 17,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 20,000.- บำท  

รับจริง 37,290.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 17,290.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 17,000.- บำท 

     

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 617,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 200,000.- บำท  

รับจริง 913,978.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 713,978.- บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 617,000.- บำท 

     

  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 5,000.- บำท  

รับจริง 7,000.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร 
รำยรับ 2,000.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 2,000.- บำท 

     

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 5,000.- บำท  

รับจริง 6,120.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร 
รำยรับ 1,120.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 1,000.- บำท 

     

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 2,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 500.- บำท  

รับจริง 2,810.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 2,310.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 2,000.- บำท 

     

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 52,000.00 บาท 
  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 12,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 20,000.- บำท  

รับจริง 33,000.-บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 13,000.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 12,000.- บำท 
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  ดอกเบี้ย จ านวน 40,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 2,000,000.- บำท  

รับจริง 2,040,413.82 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 40,413.82 บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 40,000.- บำท 

     

 หมวดรายได้จากทุน รวม 99,500.00 บาท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 99,500.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 1,000.- บำท  

รับจริง100,500 .- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 99,500.- บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 99,500.- บำท 
 

     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 11,425,000.00 บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 1,060,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 1,200,000.- บำท  

รับจริง 2,263,614.11 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,063,614.11 บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,060,000.- บำท 

     

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 6,355,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 38,000,000.- บำท  

รับจริง 44,355,332.69 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 6,355,332.69 บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 6,335,000.- บำท 

     

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 476,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 12,000,000.- บำท  

รับจริง 12,476,596.67 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 476,596.67 บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 476,000.- บำท 

     

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 21,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 1,500,000.- บำท  

รับจริง 1,521,367.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 21,367.11 บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 21,000.- บำท 

     

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,491,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 13,000,000.- บำท  

รับจริง 19,991,152.17 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 6,991,152.17.- บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,491,000.- บำท 
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  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 3,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 200,000.- บำท  

รับจริง 203,143.67 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 3,143.67 บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร 
รำยรับเพิ่มเติม 3,000.- บำท 

     

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 20,000.00 บาท 
     ประมำณกำรตั้งไว้ 150,000.- บำท  

รับจริง 170,899.36 บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 20,899.36 บำท น ำมำตั้งเป็นประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 20,000.- บำท 

     

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 1,999,000.00 บาท 

     ประมำณกำรตั้งไว้ 25,000,000.- บำท  
รับจริง 26,999,239.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 1,999,239.- บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 1,999,000.- บำท 
 

      

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 2,815,700.00 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 2,815,700.00 บาท 

     ประมำณกำรตั้งไว้ 56,930,000.- บำท  
รับจริง 59,745,747.- บำท สูงกว่ำประมำณกำร
รำยรับ 2,815,747.- บำท น ำมำตั้งเปน็ประมำณกำร
รำยรับเพิ่มเติม 2,815,700.- บำท 
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รายงานประมาณการรายจา่ย (เพิ่มเตมิ) ฉบบัที่ 1 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายการ ยอดประมาณการเดมิ รับจ่ายระหว่างป ี ยอดประมาณการ 
แผนงานเคหะและชมุชน       
งานไฟฟ้าถนน       
  งบลงทุน       
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนเดิมซอยนายอะไหล่เชื่อมถึงทางหลวงเชียงใหม่ 
สันทราย-พร้าว 

0 0 224,000 

      โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ยอ่ยใต้ หมู ่2 ต าบลสันทรายน้อย บริเวณทางเข้าบ้านนางอุไร อภิชัย 0 0 84,000 

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน  า บ้านแมย่่อยเหนือ หมู่ 1 ต าบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้าน 
หลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

0 0 1,775,290 

      โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณล าเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานขา้มล าเหมือง 0 0 896,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ค.ส.ล (รางเปิด) บ้านแม่ยอ่ยเหนือ หมู ่1 ต.สันทรายน้อย บริเวณล าเหมืองสาธารณะตอ่พนังเดิมถึง
ด้านหลังส านักงานเทศบาล 

0 0 3,680,000 

      
โครงการขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้านแมย่่อยใต้ หมู่ 2 ต าบลสันทรายนอ้ย ชว่งทางแยกทางหลวงหมายเลข 121  
ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ ด ารงค์ 

0 0 123,200 

      
โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง หมู ่6 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมูบ่้านสันทรายทองช่วงใกล้ร้านขวางตะวัน
ถึงสุดเขตหมู่ 6 บ้านสันทรายทอง 

0 0 153,960 

      โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ ว พร้อมระบบตู้ควบคุม ภายในสุสานสันคะยอม หมู ่10 ต าบลสันทรายน้อย 0 0 250,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บา้นโจ ้หมู ่5 ต าบลสันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 
ธนาโชค 

0 0 931,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บา้นต้นซาง หมู่ 7 ต.สันทรายหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ 
ที่ท าการผู้ใหญ่บา้น หมู ่7 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (แม่แก้ดหลวง) 

0 0 892,500 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บา้นสันคะยอม หมู ่4 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนหน้า  
รพ.สต.บ้านท่อ ถึงสะพานข้ามล าเหมอืงด้านข้างโฮมโปร 

0 0 3,080,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน  า บ้านแม่คาว หมู่ 2  
ต าบลสันพระเนตร ช่วงถนนสามแยกกลางหมู่บ้านถึงหน้าสุสานบ้านแม่คาว 

0 0 1,800,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน  า บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9  
ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 ถึงถนนบ้านสันทรายก้อมถึงซอยขา้งร้านก๋วยเต๋ียว 

0 0 1,669,350 
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รายการ ยอดประมาณการเดมิ รับจ่ายระหว่างป ี ยอดประมาณการ 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน  า บ้านสันปา่สักหมู ่6  
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์) 

0 0 250,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน  า หมู่ 5 บ้านโจ ้ต าบลสันทรายน้อย 
บริเวณส่ีแยกกลางหมู่บ้านถึงสะพานข้ามล าน  าคาว 

0 0 1,034,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 16,843,300 
รวมงบลงทุน 0 0 16,843,300 

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 16,843,300 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 16,843,300 

แผนงานงบกลาง       
งบกลาง       
  งบกลาง       
  งบกลาง       
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 2,216,800 2,125,345 287,000 

รวมงบกลาง 2,216,800 2,125,345 287,000 
รวมงบกลาง 2,216,800 2,125,345 287,000 
รวมงบกลาง 2,216,800 2,125,345 287,000 

รวมแผนงานงบกลาง 2,216,800 2,125,345 287,000 
รวมทุกแผนงาน 2,216,800 2,125,345 17,130,300 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
  
 

รายละเอียดประกอบ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  อ าเภอ สันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่  
 

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 จ านวน 224,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านสันทรายเงิน หมู่ 10 ต.สันทรายน้อย บริเวณ 
ถนนเดิมซอยนายอะไหล่ เชื่อมถึงทางหลวงเชียงใหม่สันทราย -พร้าว  ขนาดความ 
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  
พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 24  

 

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2  
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณทางเข้าบ้านนางอุไร อภิชัย จ านวน 84,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ต าบลสันทรายน้อย บริเวณ
ทางเข้าบ้านนางอุไร อภิชัย โดยมีความกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ห้วง
ปี 2561 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 26 

 

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า 
บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ต าบลสันทรายน้อย บริเวณช่วง
ถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1,775,290 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณช่วงถนนด้านหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
               1) งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ความกว้าง 5.00-12.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,524.00 ตารางเมตร  
                2) งานปรับปรุงรางระบายน้ า ความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 265.00 เมตร 
รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด  จ านวน 2 งาน  
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โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 25 

    โครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2  
ต าบลสันทรายหลวง บริเวณล าเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิม 
ถึงสะพานข้ามล าเหมือง จ านวน 896,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. บ้านป่าลาน หมู่ 2 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ 
ล าเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพานข้ามล าเหมือง  ขนาดความสูง  1.75 เมตร 
ความยาว 112.00 เมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 66 ล าดับที่ 118 

 

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล (รางเปิด)  
บ้านแม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย บริเวณล าเหมือง
สาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังส านักงานเทศบาล จ านวน 3,680,000 บาท 

    เ พ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล  (รางเปิด )  บ้านแม่ย่อยเหนือ  หมู่  1  
ต.สันทรายน้อย บริเวณล าเหมืองสาธารณะต่อพนังเดิมถึงด้านหลังส านักงานเทศบาล 
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ความสูง 1.50 เมตร ความยาว 460.00 เมตร ตามรายละเอียด
แปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 22  

 

    โครงการขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2  
ต าบลสันทรายน้อย ช่วงทางแยกทางหลวงหมายเลข121  
ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ ด ารงค์ จ านวน 123,200 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้านแม่ย่อยใต้ หมู่ 2 ต าบลสันทรายน้อย ช่วงทาง
แยกทางหลวงหมายเลข121 ถึงหน้าบ้ านนายบุญเลิศ  ด ารงค์  ขนาดความกว้าง 
0.20-2.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 แห่ง โดยถึงปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  
พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  
ห้วงปี 2561 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 11 

 

    โครงการขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง หมู่ 6  
ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมู่บ้านสันทรายทอง 
ช่วงใกล้ร้านขวางตะวันถึงสุดเขตหมู่ 6 บ้านสันทรายทอง จ านวน 153,960 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้านสันทรายทอง หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนน
ภายในหมู่บ้านสันทรายทองช่วงใกล้ร้านขวางตะวันถึงสุดเขตหมู่  6 บ้านสันทรายทอง 
ขนาดความกว้าง 0.20-2.00 เมตร ความยาว 270.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 266.00 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น 
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โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 –
 2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 63 ล าดับที่ 102 

    โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมระบบตู้ควบคุม 
ภายในสุสานสันคะยอม หมู่ 10 ต าบลสันทรายน้อย จ านวน 250,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมระบบตู้ควบคุม ภายในสุสานสันคะยอม 
หมู่ 10 ต าบลสันทรายน้อย โดยมีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบ
และตู้ควบคุม รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13พ.ศ.2552 มาตรา 50 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 98 ล าดับที่ 274 

 

    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านโจ้ หมู่ 5 ต าบลสันทรายน้อย บริเวณถนน
ภายในหมู่บ้านธนาโชค จ านวน 931,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโจ้ ม.5 
ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนภายในหมู่บ้านธนาโชค ขนาดความกว้าง 5.50-6.50 เมตร 
ความยาว 433.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)  แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที ่1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 17  

 

    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ - 
ติกคอนกรีต บ้านต้นซาง หมู่ 7 ต.สันทรายหลวง บริเวณต่อ
ของเดิมใกล้ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ถึงสุดเขตเทศบาลฯ 
(แม่แก้ดหลวง) จ านวน 892,500 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นซาง 
ม.7 ต.สันทรายหลวง  บริ เวณต่อของเดิมใกล้ที่ท าการผู้ ใหญ่บ้าน  ม.7 ถึงสุด เขต 
เทศบาลฯ (แม่แก้ดหลวง) ขนาดความกว้าง 5.00-7.00 เมตร ความยาว 416.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,550.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 75 ล าดับที่ 163  

 

    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านสันคะยอม หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย บริเวณ 
ถนนหน้า รพ.สต.บ้านท่อ ถึงสะพานข้ามล าเหมือง 
ด้านข้างโฮมโปร จ านวน 3,080,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันคะยอม 
หมู่ 4 ต.สันทรายน้อย บริเวณถนนหน้า รพ.สต.บ้านท่อ ถึงสะพานข้ามล าเหมืองด้านข้าง 
โฮมโปร  ขนาดความกว้าง  4.50-11.00 เมตร  ความยาว  1,050.00 เมตร  หรือมี พ้ืนที่ 
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ไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง
ก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ห้วงปี 2561 หน้าที่ 9  
ล าดับที่ 18  

    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านแม่คาว  
หมู่ 2 ต าบลสันพระเนตร ช่วงถนนสามแยกกลางหมู่บ้าน 
ถึงหน้าสุสานบ้านแม่คาว จ านวน 1,800,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านแม่คาว ม.2 ต.สันพระเนตร ช่วงถนนสามแยกกลางหมู่บ้าน 
ถึงหน้าสุสานบ้านแม่คาว ขนาดความกว้าง 3.40-6.00 เมตร ความยาว 556.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตรตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) แก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ห้วง
ปี 2561 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 21  

 

    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านสันทรายก้อม 
หมู่ 9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 ถึงถนน
บ้านสันทรายก้อมถึงซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยว จ านวน 1,669,350 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านสันทรายก้อม หมู่ 9 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 
ถึงถนนบ้านสันทรายก้อมถึงซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยว ขนาดความกว้าง 3.80-6.50 เมตร  
ความยาว 734.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,590.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 63 ล าดับที่ 103  

 

    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านสันป่าสัก 
หมู่ 6 ต าบลสันทรายหลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์) จ านวน 250,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านสันป่าสัก ม.6 ต.สันทรายหลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์ )  
ขนาดความกว้าง 3.00- 4.50 เมตร ความยาว 108.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 445.00 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนด จ านวน 1 เส้น 
โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ห้วงปี 2561 หน้าที่ 74 ล าดับที่ 156  
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    โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมงานปรับปรุงรางระบายน้ า หมู่ 5 บ้านโจ้ 
ต าบลสันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพาน
ข้ามล าน้ าคาว จ านวน 1,034,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้ า ม.5 บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านถึงสะพาน
ข้ามล าน้ าคาว ขนาดความกว้าง 5.00-8.70 เมตร ความยาว 329.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแปลนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง
ก าหนด จ านวน 1 เส้น โดยถึงปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ห้วงปี 2561 หน้าที่ 51 ล าดับที่ 40 
 

 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 287,000 บาท 
  งบกลาง รวม 287,000 บาท 
   งบกลาง รวม 287,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) จ านวน 287,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายจ านวนสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว29  
ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2560 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
 

 

 
 
 
 
 

********************************************************* 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงาน 
แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

รวม 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 287,000   287,000 

งบลงทุน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล บ้ำนสันทรำยเงิน หมู่ 10 ต.สันทรำยน้อย บริเวณถนนเดิมซอยนำยอะไหล่เชื่อมถึงทำงหลวงเชียงใหม่ 
สันทรำย-พร้ำว 

  224,000 224,000 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. บ้ำนแมย่อ่ยใต้ หมู ่2 ต ำบลสันทรำยน้อย บริเวณทำงเข้ำบ้ำนนำงอุไร อภิชัย   84,000 84,000 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรบัปรุงรำงระบำยน  ำ บ้ำนแมย่่อยเหนือ หมู่ 1 ต ำบลสันทรำยน้อย บริเวณช่วงถนนด้ำนหลัง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 

  1,775,290 1,775,290 

โครงกำรก่อสร้ำงพนัง ค.ส.ล. บ้ำนป่ำลำน หมู่ 2 ต ำบลสันทรำยหลวง บริเวณล ำเหมืองแม่แก้ดต่อพนังเดิมถึงสะพำนขำ้มล ำเหมือง   896,000 896,000 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ ค.ส.ล (รำงเปิด) บ้ำนแม่ยอ่ยเหนือ หมู ่1 ต.สันทรำยน้อย บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะตอ่พนังเดิมถึง
ด้ำนหลังส ำนักงำนเทศบำล 

  3,680,000 3,680,000 

โครงกำรขยำยไหล่ ถนน ค.ส.ล. บ้ำนแมย่่อยใต้ หมู ่2 ต ำบลสันทรำยนอ้ย ชว่งทำงแยกทำงหลวงหมำยเลข121  
ถึงหน้ำบ้ำนนำยบุญเลิศ ด ำรงค์ 

  123,200 123,200 

โครงกำรขยำยไหล่ถนน ค.ส.ล. บ้ำนสันทรำยทอง หมู ่6 ต.สันทรำยน้อย บริเวณถนนภำยในหมูบ่้ำนสันทรำยทองช่วงใกล้ร้ำนขวำงตะวัน 
ถึงสุดเขตหมู่ 6 บ้ำนสันทรำยทอง 

  153,960 153,960 

โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ ว พร้อมระบบตู้ควบคุม ภำยในสุสำนสันคะยอม หมู ่10 ต ำบลสันทรำยน้อย   250,000 250,000 
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บำ้นโจ ้หมู ่5 ต ำบลสันทรำยน้อย บริเวณถนนภำยในหมู่บ้ำนธนำโชค   931,000 931,000 
โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บำ้นต้นซำง หมู่ 7 ต.สันทรำยหลวง บริเวณต่อของเดิมใกล้ 
ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บำ้น หมู ่7 ถึงสุดเขตเทศบำลฯ (แม่แก้ดหลวง) 

  892,500 892,500 

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บำ้นสันคะยอม หมู ่4 ต.สันทรำยน้อย บริเวณถนนหน้ำ  
รพ.สต.บ้ำนท่อ ถึงสะพำนข้ำมล ำเหมอืงด้ำนข้ำงโฮมโปร 

  3,080,000 3,080,000 

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยน  ำ บ้ำนแม่คำว หมู่ 2  
ต ำบลสันพระเนตร ช่วงถนนสำมแยกกลำงหมู่บ้ำนถึงหน้ำสุสำนบ้ำนแม่คำว 

  1,800,000 1,800,000 

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยน  ำ บ้ำนสันทรำยก้อม หมู่ 9  
ต.สันทรำยหลวง บริเวณ ซอยแสวงชัย 13 ถึงถนนบ้ำนสันทรำยก้อมถึงซอยขำ้งร้ำนก๋วยเต๋ียว 

  1,669,350 1,669,350 

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยน  ำ บ้ำนสันปำ่สักหมู ่6 ต ำบลสันทรำย
หลวง บริเวณ ซอย 7 (ต้นโพธิ์) 

  250,000 250,000 

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงำนปรับปรุงรำงระบำยน  ำ หมู่ 5 บ้ำนโจ ้ต ำบลสันทรำยน้อย 
บริเวณส่ีแยกกลำงหมู่บ้ำนถึงสะพำนข้ำมล ำน  ำคำว 

  1,034,000 1,034,000 

รวม 287,000 16,843,300 17,130,300 
 


