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สวนที่  1 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เทศบาลตาํบลสันทรายหลวง 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

    ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลสันทรายหลวงไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแลวนั้น  

   บัดนี้ปรากฏวา เทศบาลตําบลสันทรายหลวงมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ เทศบาลตําบล สันทรายหลวง  มีรายรับเกินยอดรวม
ท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ เปนเงินท้ังส้ิน 8,045,474.79 บาท (แปดลานสี่หม่ืนหาพันส่ีรอยเจ็ดสิบส่ีบาท
เจ็ดสิบเกาสตางค)  ทําใหมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เปนเงินท้ังส้ิน 8,000,000.00 
บาท (แปดลานบาทถวน) 
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เรื่อง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

 

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน      รวมยอด  8,000,000 บาท  

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

ดาน รวม 
ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,995,000 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 8,000,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

           งาน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

รวม 
 

งบ 
  

     

       

 งบดําเนินงาน 2,400 2,400 

     คาวัสด ุ 2,400 2,400 

 งบลงทุน 2,600 2,600 

     คาครุภัณฑ 2,600 2,600 

 รวม 5,000 5,000 

         
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

           งาน 

งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน 

รวม 
 

งบ 
  

     

       

 งบลงทุน 7,995,000 7,995,000 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 7,995,000 7,995,000 

 รวม 7,995,000 7,995,000 

  





รายงานประมาณการรายรับ (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

รับจริงถึงวันท่ี 14/9/2564   
   

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

หมวดภาษีอากร       

      ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 8,500,000 861,459.65 0 

      ภาษีบํารุงทองท่ี 0 0.00 0 

      ภาษีปาย 2,680,000 3,953,423.00 0 

      ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 0 0.00 0 

      อากรการฆาสัตว 0 0.00 0 

      อากรรังนกอีแอน 0 0.00 0 

รวมหมวดภาษีอากร 11,180,000 4,814,882.65 0 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต       

      คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2,800,000 2,802,730.00 0 

      คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 74,000 56,414.00 0 

      คาธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 50,000 22,000.00 0 

      คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 6,000 8,960.00 0 

      คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 23,000 11,630.00 0 

      คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 20,000 21,107.20 0 

      คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 500 50.00 0 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

      คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  40,000 4,350.00 0 

      คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 500 48,415.00 0 

      คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,000 6,800.00 0 

      คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,000 1,035.00 0 

      คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 130,000 9,500.00 0 

      คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 5,000 0.00 0 

      คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 12,000 15,608.00 0 

      คาปรับการผิดสัญญา 300,000 755,918.00 0 

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 70,000 132,350.00 0 

      รายไดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 0 1,000.00 0 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 3,537,000 3,897,867.20 0 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       

      ดอกเบี้ย 1,260,000 1,531,234.50 0 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,260,000 1,531,234.50 0 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       

      คาขายแบบแปลน 60,000 94,000.00 0 

      รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 11,000 2,813.14 0 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 71,000 96,813.14 0 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

หมวดรายไดจากทุน       

      คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,000 0.00 0 

รวมหมวดรายไดจากทุน 1,000 0.00 0 

หมวดภาษีจัดสรร       

      คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 22,000,000 22,767,172.00 0 

      คาภาคหลวงปโตรเลียม 200,000 122,865.12 0 

      คาภาคหลวงแร 150,000 165,735.95 0 

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,400,000 1,429,722.83 0 

      ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 39,200,000 37,716,785.90 0 

      ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 14,000,000 14,326,684.94 0 

      ภาษียาสูบ 0 0.00 0 

      ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 2,000,000 2,317,374.04 0 

      ภาษีสรรพสามิต 20,000,000 20,839,876.72 0 

      ภาษีสุรา 0 0.00 0 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 98,950,000 99,686,217.50 0 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       

      เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 65,000,000 78,017,459.80 8,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 65,000,000 78,017,459.80 8,000,000 

รวมทุกหมวด 179,999,000 188,044,474.79 8,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  8,000,000.00   บาท  แยกเปน  
 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 8,000,000.00 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 8,000,000.00 บาท 

    
 

ประมาณการตั้งรับไว ประมาณการตั้งไว 65,000,000.00 บาท 
รับจริง 78,017,459.80 บาท สูงกวาประมาณการรายรับ 
13,017,459.80 บาท นํามาตั้งเปนประมาณการรายรับเพ่ิมเติม 
8,000,000.00 บาท  

      

 

  

 

 



รายงานประมาณการรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

 
 

รายการ ยอดประมาณการเดิม จายจริงระหวางป ยอดประมาณการ 
แผนงานเคหะและชุมชน       
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
  งบดําเนินงาน       
  คาวัสดุ       
    วัสดุสนาม 0 0 2,400 

รวมคาวัสดุ 0 0 2,400 
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,400 

  งบลงทุน       
  คาครุภัณฑ       
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
      คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 0 2,600 

รวมคาครุภัณฑ 0 0 2,600 
รวมงบลงทุน 0 0 2,600 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 5,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 5,000 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จายจริงระหวางป ยอดประมาณการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน       
  งบลงทุน       
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       
    อาคารตาง ๆ       

      
กอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 1 ชั้น บริเวณภายในสุสาน
บานปาเหมือด หมูท่ี 4 ตําบลปาไผ 

0 0 1,776,000 

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

      
โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยวัดปาเหมือด 
38 ถึงสะพานขามลําน้ําดู หมูท่ี 4 บานปาเหมือด ตําบลปาไผ 

0 0 596,000 

      
โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยสหไท 2 ถึง
หนาบานเลขท่ี 211/1 หมูท่ี 2 บานแมยอยใต ตําบลสันทราย
นอย 

0 0 467,000 

      
โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยสันคะยอมใต 
ซอย 5, ซอย 2, ซอย 4 หมูท่ี 7 บานสันคะยอมใต ตําบลสัน
ทรายนอย 

0 0 270,000 

      
โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยแสวงชัย 13 
ตั้งแตหนาหมูบานบีโฮมถึงแยกซอยไปอนามัยบานทอ หมูท่ี 9 
บานสันทรายกอม ตําบลสันทรายหลวง 

0 0 464,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยสมาคมศูนยรวม
การศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
(ศวท.) หมูท่ี 2 ตําบลสันทรายนอย 

0 0 495,000 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จายจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยสุคันธา (คริสตจักร
ประตูสวรรค) เชื่อมตอถนนเดิมถึงบานเลขท่ี 629 หมูท่ี 4 
ตําบลสันทรายหลวง 

0 0 393,000 

      
โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณศาลาเอนกประสงคหมูบาน
ถึงซอยสันปาสักซอย 3 หมูท่ี 6 บานสันปาสัก ตําบลสันทราย
หลวง 

0 0 457,000 

      
โครงการกอสรางทางเดิน คสล. บริเวณหมูบานสันทรายวิลเล
จถึงสะพานหมูบานพินนาเคิล หมูท่ี 3 ตําบลสันทรายนอย 

0 0 758,000 

      
โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณซอยสัน
ทรายหลวงซอย 1 หนาบานเลขท่ี 108/1 หมูท่ี 4 ตําบลสัน
ทรายหลวง 

0 0 43,000 

      
โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณบานทอ  
หมู 5 ตําบลสันทรายหลวง 

0 0 123,000 

      
โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณบานแมคาว 
หมู 2 ตําบลสันพระเนตร 

0 0 302,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 3 ถึงถนนสมโภชน 700 ป หมูท่ี 2 บาน
แมคาว ตําบลสันพระเนตร 

0 0 501,000 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 6 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูท่ี 4 
ตําบลสันทรายนอย 
 
 

0 0 492,000 
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จายจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 7 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูท่ี 4 
ตําบลสันทรายนอย 

0 0 432,000 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอยเขาหมูบานกาญจนกนกวิลล (ซอยรวมใจ
พัฒนา) ซอย 8 หมูท่ี 4 ตําบลสันทรายนอย 

0 0 115,000 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณถนนสายหลักเขาหมูบานสันทรายวิลเลจ (ซอย
สันทรายวิลเลจ(ถนน ชม.พราว - หนาหมูบาน)) หมูท่ี 3 ตําบล
สันทรายนอย 

0 0 311,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 7,995,000 
รวมงบลงทุน 0 0 7,995,000 

รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 7,995,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 7,995,000 

รวมทุกแผนงาน 0 0 8,000,000 
 

- 13 - 
 



 

 

 

สวนที่ 3 
  
 

รายละเอียดประกอบ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

เทศบาลตาํบลสันทรายหลวง 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 8,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,400 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 2,400 บาท 

   
วัสดุสนาม จํานวน 2,400 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสนาม  เชน วัสดุคงทน  ไดแก เต็นทนอน/เต็นท
สนามขนาดเล็ก  ถุงนอนสนาม  เข็มทิศ  เปลสนาม  มาหิน  ฯลฯ   
วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก หญาสนาม หญาเทียม โครงลวดรูปสัตว ฯลฯ  
ท่ีใชในกิจการของเทศบาล 

   

    
    

  งบลงทุน รวม 2,600 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 2,600 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร    

    
คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท 

    

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา  
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังน้ี 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4 ไมนอยกวา 18 หนา   
     ตอนาที (ppm) 
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวน 
     ไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
เพื่อใชในการปฏิบัติงานเจาหนาท่ี  สําหรับในการพิมพเอกสาร  
ท่ีเกี่ยวกับงานราชการ  หรืองานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย  
โดยรายละเอียดตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร  
ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 7,995,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 7,995,000 บาท 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 7,995,000 บาท 

   
อาคารตาง ๆ    

    

กอสรางอาคารอเนกประสงค  คสล. 1 ช้ัน บริเวณภายในสุสาน 
บานปาเหมือด หมูท่ี 4 ตําบลปาไผ จํานวน 1,776,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 1 ชั้น  
บริเวณภายในสุสานบานปาเหมือด หมูท่ี 4 ตําบลปาไผ 
- โดยมีขนาดกวาง 6.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2565 หนาท่ี 34 ลําดับ 200 

   

    
 
 

   

   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ    

    

โครงการกอสรางขยายไหลถนน  คสล. บริเวณซอยวัดปาเหมือด 
38 ถึงสะพานขามลําน้ําดู หมูท่ี 4 บานปาเหมือด ตําบลปาไผ จํานวน 596,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอย 
วัดปาเหมือด 38 ถึงสะพานขามลําน้ําดู หมูท่ี 4 บานปาเหมือด 
ตําบลปาไผ 
- โดยมีขนาดความกวาง 0.15-6.70 เมตร ม. ความยาว 715.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 762.00 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 36 ลําดับ 216 
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โครงการกอสรางขยายไหลถนน  คสล. บริเวณซอยสหไท 2  
ถึงหนาบานเลขท่ี 211/1 หมูท่ี 2 บานแมยอยใต  ตําบล 
สันทรายนอย จํานวน 467,000 บาท 

    

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยสหไท 2 
ถึงหนาบานเลขท่ี 211/1 หมูท่ี 2 บานแมยอยใต ตําบลสันทรายนอย 
- โดยมีขนาดความกวาง 0.80-3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 167.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 630.00 
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 29 ลําดับ 167 

   

    
    

    

โครงการกอสรางขยายไหลถนน  คสล. บริเวณซอยสันคะยอมใต 
ซอย 5, ซอย 2, ซอย 4 หมูท่ี 7 บานสันคะยอมใต  ตําบลสัน
ทรายนอย จํานวน 270,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอย 
สันคะยอมใต ซอย 5, ซอย 2, ซอย 4 หมูท่ี 7 บานสันคะยอมใต 
ตําบลสันทรายนอย 
- โดยมีขนาดความกวาง 0.40-1.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 352.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
365.00 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 39 ลําดับ 238 

   

    
    

    

โครงการกอสรางขยายไหลถนน  คสล. บริเวณซอยแสวงชัย 13 
ตั้งแตหนาหมูบานบีโฮมถึงแยกซอยไปอนามัยบานทอ  หมูท่ี 9 
บานสันทรายกอม ตําบลสันทรายหลวง จํานวน 464,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยแสวงชัย 
13 ตั้งแตหนาหมูบานบีโฮมถึงแยกซอยไปอนามัยบานทอ หมูท่ี 9 
บานสันทรายกอม ตําบลสันทรายหลวง 
- โดยมีขนาดความกวาง 1.30-2.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 245.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 600.00 
ตารางเมตร 
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- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 39 ลําดับ 237  

    
    

    

โครงการกอสรางถนน  คสล. บริเวณซอยสมาคมศูนยรวม
การศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย  
(ศวท.) หมูท่ี 2 ตําบลสันทรายนอย จํานวน 495,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บริเวณซอยสมาคมศูนยรวม
การศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศวท.) 
หมูท่ี 2 ตําบลสันทรายนอย 
- โดยมีขนาดความกวาง 6.00-7.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 109 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 692  
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 33 ลําดับ 190 

   

    
    

    

โครงการกอสรางถนน  คสล. บริเวณซอยสุคันธา (คริสตจักร
ประตูสวรรค) เช่ือมตอถนนเดิมถึงบานเลขท่ี  629 หมูท่ี 4 ตําบล
สันทรายหลวง จํานวน 393,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บริเวณซอยสุคันธา (คริสตจักร
ประตูสวรรค) เชื่อมตอถนนเดิมถึงบานเลขท่ี 629 หมูท่ี 4 ตําบล 
สันทรายหลวง 
- โดยมีขนาดความกวาง 4.00 ม. ความยาวรวม 126.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 505.00 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 36 ลําดับ 215 
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โครงการกอสรางถนน  คสล. บริเวณศาลาเอนกประสงคหมูบาน
ถึงซอยสันปาสักซอย 3 หมูท่ี 6 บานสันปาสัก ตําบล  
สันทรายหลวง จํานวน 457,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. บริเวณศาลาเอนกประสงค
หมูบานถึงซอยสันปาสักซอย 3 หมูท่ี 6 บานสันปาสัก ตําบล 
สันทรายหลวง 
- โดยมีขนาดความกวาง 2.60-5.40 เมตร ความยาว 155.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 574.00 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 36 ลําดับ 221  

   

    
    

    

โครงการกอสรางทางเดิน  คสล. บริเวณหมูบานสันทราย  
วิลเลจถึงสะพานหมูบานพินนาเคิล หมูท่ี 3 ตําบลสันทรายนอย จํานวน 758,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางทางเดิน คสล. บริเวณหมูบานสันทรายวิล
เลจถึงสะพานหมูบานพินนาเคิล หมูท่ี 3 ตําบลสันทรายนอย 
- โดยมีขนาดความกวาง 1.20-4.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาวรวม 395.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
875 ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 30 ลําดับ 168 

   

    
    

    

โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา  บริเวณซอ ย 
สันทรายหลวงซอย 1 หนาบานเลขท่ี 108/1 หมูท่ี 4 ตําบล 
สันทรายหลวง จํานวน 43,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา 
บริเวณซอยสันทรายหลวงซอย 1 หนาบานเลขท่ี 108/1 หมูท่ี 4 
ตําบลสันทรายหลวง จํานวน 1 จุด 
- โดยมีขนาดความยาวรวม 8.50 เมตร ความกวาง 3.70 เมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 36 ลําดับ 210 

   



20 
 

    
    

    

โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา  บริเวณบานทอ  
หมู 5 ตําบลสันทรายหลวง จํานวน 123,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา 
บริเวณบานทอ หมู 5 ตําบลสันทรายหลวง จํานวน 4 จุด 
- โดยมีขนาดความยาวรวม 19.40 เมตร ความกวาง 3.70 เมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 36 ลําดับ 211 

   

    
    

    

โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณบานแมคาว 
หมู 2 ตําบลสันพระเนตร จํานวน 302,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคากอสรางเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา 
บริเวณบานแมคาว หมู 2 ตําบลสันพระเนตรจํานวน 9 จุด  
- โดยมีขนาดความยาวรวม 50.90 เมตร ความกวาง 3.70 เมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 36 ลําดับ 209  

   

    
    

    

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 3 ถึงถนนสมโภชน 700 ป หมูท่ี 2  
บานแมคาว ตําบลสันพระเนตร จํานวน 501,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคางานปรับปรงุผิวจราจรแบบ Overlay  
ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอย 3 ถึงถนนสมโภชน 700 ป  
หมูท่ี 2 บานแมคาว ตําบลสันพระเนตร 
- โดยมีขนาดความหนา 0.05 เมตร ความกวาง 4.00-6.00 เมตร 
ความยาว 184 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 995  
ตารางเมตร  
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 29 ลําดับ 164 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 6 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูท่ี 4 
ตําบลสันทรายนอย จํานวน 492,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคางานปรับปรงุผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอส
ฟลทคอนกรีต บริเวณซอย 6 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูท่ี 4
ตําบลสันทรายนอย 
- โดยมีขนาดความหนา 0.05 เมตร ความกวาง 6.70-7.60 เมตร 
ความยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,100 
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 39 ลําดับ 234  

   

    
 
 

   

    

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอย 7 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูท่ี 4 
ตําบลสันทรายนอย จํานวน 432,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคางานปรับปรงุผิวจราจรแบบ Overlay  
ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอย 7 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล 
หมูท่ี 4 ตําบลสันทรายนอย  
- โดยมีขนาดความหนา 0.05 เมตร ความกวาง 4.30-6.30 เมตร 
ความยาว 173 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 960  
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 39 ลําดับ 233  

   

    
    

    

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณซอยเขาหมูบานกาญจนกนกวิลล   
(ซอยรวมใจพัฒนา) ซอย 8 หมูท่ี 4 ตําบลสันทรายนอย จํานวน 115,000 บาท 

    

- เพ่ือจายเปนคางานปรับปรงุผิวจราจรแบบ Overlay  
ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอยเขาหมูบานกาญจนกนกวิลล
(ซอยรวมใจพัฒนา) ซอย 8 หมูท่ี 4 ตําบลสันทรายนอย 
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- โดยมีขนาดความหนา 0.05 เมตร ความกวาง 5.60-5.90 เมตร 
ความยาว 35 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 200  
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 30 ลําดับ 165 

    
    

    

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณถนนสายหลักเขาหมูบานสันทรายวิลเลจ   
(ซอยสันทรายวิลเลจ(ถนน ชม.พราว - หนาหมูบาน)) หมูท่ี 3 
ตําบลสันทรายนอย จํานวน 311,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคางานปรับปรงุผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณถนนสายหลักเขาหมูบานสันทรายวิลเลจ  
(ซอยสันทรายวิลเลจ(ถนน ชม.พราว - หนาหมูบาน)) หมูท่ี 3 
ตําบลสันทรายนอย 
- โดยมีขนาดความหนา 0.05 เมตร ความกวาง 4.00-8.00 เมตร 
ความยาว 70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 610 
ตารางเมตร 
- ตามแบบแปลนกองชางเทศบาลตําบลสันทรายหลวงกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 หวงป 2564 หนาท่ี 35 ลําดับ 208 

   

 
 
   
 

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



 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

              

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       

          

              

งบดาํเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสนาม 2,400   2,400 

งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 2,600   2,600 

คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง 

อาคารตาง ๆ       

กอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 1 ชั้น บริเวณภายในสุสานบานปาเหมือด หมูที่ 4 ตําบลปาไผ   1,776,000 1,776,000 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยวัดปาเหมือด 38 ถึงสะพานขามลําน้ําดู หมูที่ 4 บานปาเหมือด ตําบลปาไผ   596,000 596,000 

โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยสหไท 2 ถึงหนาบานเลขที่ 211/1 หมูที่ 2 บานแมยอยใต ตําบลสันทรายนอย   467,000 467,000 

โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยสันคะยอมใต ซอย 5, ซอย 2, ซอย 4 หมูที่ 7 บานสันคะยอมใต ตําบลสันทรายนอย   270,000 270,000 

โครงการกอสรางขยายไหลถนน คสล. บริเวณซอยแสวงชัย 13 ต้ังแตหนาหมูบานบีโฮมถึงแยกซอยไปอนามัยบานทอ หมูที่ 9 บานสันทรายกอม ตําบลสันทรายหลวง   464,000 464,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยสมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศวท.)  หมูที่ 2 ตําบลสันทรายนอย   495,000 495,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยสุคันธา (คริสตจักรประตูสวรรค) เชื่อมตอถนนเดิมถึงบานเลขที่ 629 หมูที่ 4 ตําบลสันทรายหลวง   393,000 393,000 

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณศาลาเอนกประสงคหมูบานถึงซอยสันปาสักซอย 3 หมูที่ 6 บานสันปาสัก ตําบลสันทรายหลวง   457,000 457,000 

โครงการกอสรางทางเดิน คสล. บริเวณหมูบานสันทรายวิลเลจถึงสะพานหมูบานพินนาเคิล หมูที่ 3 ตําบลสันทรายนอย   758,000 758,000 

โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณซอยสันทรายหลวงซอย 1 หนาบานเลขที่ 108/1 หมูที่ 4 ตําบลสันทรายหลวง   43,000 43,000 

โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณบานทอ หมู 5 ตําบลสันทรายหลวง   123,000 123,000 

โครงการเนินชะลอความเร็วแบบพาลาโบลา บริเวณบานแมคาว หมู 2 ตําบลสันพระเนตร   302,000 302,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอย 3 ถึงถนนสมโภชน 700 ป หมูที่ 2 บานแมคาว ตําบลสันพระเนตร   501,000 501,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอย 6 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูที่ 4 ตําบลสันทรายนอย   492,000 492,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอย 7 หมูบานสันทรายคันทรีวิลล หมูที่ 4 ตําบลสันทรายนอย   432,000 432,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอยเขาหมูบานกาญจนกนกวิลล (ซอยรวมใจพัฒนา) ซอย 8 หมูที่ 4 ตําบลสันทรายนอย   115,000 115,000 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต บริเวณถนนสายหลักเขาหมูบานสันทรายวิลเลจ (ซอยสันทรายวลิเลจ(ถนน ชม.พราว - หนาหมูบาน)) หมู
ที่ 3 ตําบลสันทรายนอย 

  311,000 311,000 

รวม 5,000 7,995,000 8,000,000 
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