เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

1

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองผง
ตามที่สภาเทศบาลตาบลหนองผงไดพิจารณาอนมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

1 ไปแลว

นัน
บัดนีปรากฎว่า องคกรปกครองส่วนทองถิ่นมีความจาเป็นตองตังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขน เน่องจากมีรายรับบางประเภท
เพิ่มมากขน ประกอบกับ เทศบาลตาบล มีรายรับเกินยอดรวมทังสินของประมาณการรายรับ เป็นเงินทังสิน , 00,000 บาท ทาให
มีความจาเป็นตองตังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทังสิน , 00,000 บาท
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

108,950

รวม

108,950

ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะพับหน้าเหล็ก

75,900

75,900

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์

ไดโว่ไฟฟ้า ขนาด 2
นิ้ว

9,300

9,300

5,850

5,850

ครุภัณฑ์โรงงาน
ปัมน้า ขนาด 1 นิ้ว
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างหมู่บ้าน
เศกสุรินทร์ หมู่ที่ 6

265,000

265,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสามแยก ซอย
5 ไปถึงวัดพระอุด หมู่
ที่ 5

354,000

354,000

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over lay) ถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2

454,000

454,000

โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลาเหมือง
เด็กชาย หมู่ที่ 6

100,000

100,000

1,110,000

1,110,000

โครงการก่อสร้างผนัง
กันตลิ่งพัง (เสาเข็ม)
ลาเหมืองหนองผึ้ง หมู่
ที่ 1
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้าง
โรงเรียนวัดพระนอน
หนองผึ้ง หมู่ที่ 4

201,000

201,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่
ที่ 6

515,000

515,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบตัวยู
ลาเหมืองร้องเดื่อ
ตลอดสาย หมู่ที่ 2

1,061,000

1,061,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่บ้าน
จินดาวิลล่า หมู่ที่ 5
(ต่อโครงการเดิม)

699,000

699,000

โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7

332,000

332,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า แบบเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป (Box
culvert) ลาเหมืองป่า
กล้วยหน้าวัดพระนอน
หนองผึ้ง หมู่ที่ 4

156,000

156,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 10 หมู่ที่ 8

153,000

153,000

รวม

108,950

5,400,000

15,150

75,900

5,600,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

75,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

15,150

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

5,400,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

108,950
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

5,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลหนองผึง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รวม

75,900

ค่าครุภัณฑ์
รวม

75,900

75,900

75,900

75,900

75,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

15,150

15,150

15,150

15,150

15,150

15,150

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบลงทุน

งานไฟฟ้าถนน

งานบาบัดนาเสีย

1,405,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

3,995,000

งาน

งบกลาง
งบกลาง
รวม

5,400,000

1,405,000

3,995,000

5,400,000

1,405,000

3,995,000

5,400,000

แผนงานงบกลาง
งบ

รวม

งบกลาง

รวม
108,950

108,950

108,950

108,950

108,950

108,950

เทศบัญญัติ
บประมาณราย ายเพิมเติม บับท 1
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2561
อ เทศบาลตาบลหนอ ผ
อาเภอสารภ

ั หวัดเ ย ใหม

โดยทม วาม าเปนตอ ตั บประมาณราย ายเพิม น า เดิม เนอ า มรายรับบา ประเภทเพิมมา
ยอดรวมทั สิน อ ประมาณ ารรายรับ
วารา าร ั หวัดเ ย ใหม ดั ตอ ปน

น ประ อบ ับมรายรับเ ิน

ตรา เทศบัญญัติ บับน น ว โดย วามเหน อบ อ สภาเทศบาลตาบลหนอ ผ และโดยอนมัติ อ ผ

อ 1 เทศบัญญัติ นเรย วา เทศบัญญัติ บประมาณราย ายเพิมเติม ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2561 บับท 1
อ 2 ใหใ เทศบัญญัติ นภายหลั ท ดประ าศ เทศบัญญัติ
อ 3 ใหเพิมราย ายใน บประมาณราย ายทัว ปอ เปน านวน 5,600,000 บาท าแน เปน รายละเอยดปรา ฏตามเอ สาร
บประมาณทเสนอมาพรอมน
อ 4 ใหเพิมราย ายใน บประมาณราย ายเ พาะ ารอ เปน านวน 0 บาท าแน เปน รายละเอยดปรา ฏตามเอ สาร
บประมาณทเสนอมาพรอมน
อ 5 ให นาย เทศมนตรตาบลหนอ ผ มหนาทรั ษา ารใหเปน ปตาม เทศบัญญัติ และมหนาทปฏิบัติ ารเบิ
บประมาณท ดรับอนมัติตามระเบยบ ารเบิ ายเ ิน

ายเ ิน

ประ าศ ณ วันท............เดอน................................พ.ศ......................

(ล นาม)............................................
(ปัญญา หลาดว ด)
ตาแหน นาย เทศมนตรตาบลหนอ ผ
เหน อบ
(ล นาม)............................................
(นา สภาพร บญถนอม)
ตาแหน นายอาเภอสารภ ปฏิบัติรา ารแทนผวารา
เ ย ใหม

าร ั หวัด
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รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองผึง
อาเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่
รายการ

ยอดประมาณการเดิม

จ่ายจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะพับหน้าเหล็ก

0

0

75,900

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

75,900

รวมงบลงทุน

0

0

75,900

รวมงานบริหารทั่วไป

0

0

75,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

75,900

0

9,300

9,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ไดโว่ไฟฟ้า ขนาด 2 นิว
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รายการ

ยอดประมาณการเดิม

จ่ายจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ

ครุภัณฑ์โรงงาน
ปัมนา ขนาด 1 นิว

0

5,850

5,850

รวมค่าครุภัณฑ์

0

15,150

15,150

รวมงบลงทุน

0

15,150

15,150

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0

15,150

15,150

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

15,150

15,150

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง
หมู่บ้านเศกสุรินทร์ หมู่ที่ 6

0

0

265,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สามแยก ซอย 5 ไปถึงวัดพระอุด หมู่ที่ 5

0

0

354,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over
lay) ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

0

0

454,000

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

0

0

332,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

1,405,000

รวมงบลงทุน

0

0

1,405,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0

0

1,405,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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รายการ

ยอดประมาณการเดิม

จ่ายจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ

งานบาบัดนาเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างประตูระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลาเหมืองเด็กชาย หมู่ที่ 6

0

0

100,000

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง (เสาเข็ม) ลาเหมือง
หนองผึง หมู่ที่ 1

0

0

1,110,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึง หมู่ที่ 4

0

0

201,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8 หมู่ที่ 6

0

0

515,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบตัวยู ลาเหมืองร้องเดื่อ ตลอดสาย หมู่ที่ 2

0

0

1,061,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ 5 (ต่อโครงการเดิม)

0

0

699,000

โครงการวางท่อระบายนา แบบเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กสาเร็จรูป (Box culvert) ลาเหมืองป่ากล้วย
หน้าวัดพระนอนหนองผึง หมู่ที่ 4

0

0

156,000

โครงการวางท่อระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
10 หมู่ที่ 8

0

0

153,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

3,995,000

รวมงบลงทุน

0

0

3,995,000

รวมงานบาบัดนาเสีย

0

0

3,995,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0

0

5,400,000
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รายการ

ยอดประมาณการเดิม

จ่ายจริงระหว่างปี

ยอดประมาณการ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

1,150,000

1,242,148

108,950

รวมงบกลาง

1,150,000

1,242,148

108,950

รวมงบกลาง

1,150,000

1,242,148

108,950

รวมงบกลาง

1,150,000

1,242,148

108,950

รวมแผนงานงบกลาง

1,150,000

1,242,148

108,950

รวมทุกแผนงาน

1,150,000

1,257,298

5,600,000

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:15:41

หน้า : 1/5

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองผึง
อาเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่
รายการ

ยอดประมาณการเดิม

รับจริงระหว่างปี

รับจริง
เกินประมาณการ

ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

6,780,000

7,398,931.25

618,931.25

613,500

320,000

419,117.20

99,117.20

99,000

1,150,000

1,178,662.00

28,662.00

28,500

อากรการฆ่าสัตว์

0

0.00

0.00

0

อากรรังนกอีแอ่น

0

0.00

0.00

0

8,250,000

8,996,710.45

746,710.45

741,000

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรอง
ให้จาหน่ายเนือสัตว์

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา

6,000

7,595.10

1,595.10

0

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน

1,000

0.00

-1,000.00

0

0

0.00

0.00

0

50,000

154,936.60

104,936.60

100,000

780,000

1,236,040.00

456,040.00

456,000

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ
สิ่งปฏิกูล

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

5,000

6,200.00

1,200.00

0

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตังสุสาน
และฌาปนสถาน

24,000

32,700.00

8,700.00

8,000

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

0

0.00

0.00

0

25,000

28,250.00

3,250.00

0

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจา
ตัวประชาชน

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบ
รับรองการฉีดวัคซีน

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจา
ตัวสัตว์

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา 9

0

0.00

0.00

0

ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบจอดยานยนต์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้า
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ยอดประมาณการเดิม
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รับจริง
เกินประมาณการ

ยอดประมาณการ

ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทารายงานผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ควบคุม

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมคาขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้รับจ้างให้บริการ

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้
บริการ

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมการแพทย์

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชย์

6,000

4,590.00

-1,410.00

0

ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

2,000

0.00

-2,000.00

0

5,000

3,360.00

-1,640.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการจัด
ระเบียบจอดยานยนต์

0

0.00

0.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
ทางบก

0

0.00

0.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

0

0.00

0.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

0

0.00

0.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร

0

0.00

0.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตร
ประจาตัวประชาชน

0

0.00

0.00

0

1,000

0.00

-1,000.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายโรค
พิษสุนัขบ้า

0

0.00

0.00

0

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อ
บังคับท้องถิ่น

0

0.00

0.00

0

186,000

2,465,040.00

2,279,040.00

1,770,000

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

2,000

0.00

-2,000.00

0

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบ
คุม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบาบัดนา
เสีย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบาบัดนา
ทิง

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการนามันเชือเพลิง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมาย
สาธารณสุข

ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมาย
ทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายหอพัก
ค่าปรับอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:15:41

รายการ

หน้า : 4/5

ยอดประมาณการเดิม

รับจริงระหว่างปี

รับจริง
เกินประมาณการ

ยอดประมาณการ

ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย

0

0.00

0.00

0

ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย

0

0.00

0.00

0

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

102,000

117,640.00

15,640.00

15,000

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

0

0.00

0.00

0

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ

0

0.00

0.00

0

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน

0

0.00

0.00

0

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร

3,000

5,280.00

2,280.00

0

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง

0

0.00

0.00

0

6,000

9,930.00

3,930.00

0

1,204,000

4,071,561.70

2,867,561.70

2,349,000

ค่าเช่าที่ดิน

0

0.00

0.00

0

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

0

0.00

0.00

0

900,000

1,005,679.01

105,679.01

40,000

60,000

0.00

-60,000.00

0

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด

0

0.00

0.00

0

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

0

0.00

0.00

0

960,000

1,005,679.01

45,679.01

40,000

ค่าจาหน่ายเวชภัณฑ์

0

0.00

0.00

0

ค่าจาหน่ายเศษของ

0

0.00

0.00

0

1,000

0.00

-1,000.00

0

60,000

4,500.00

-55,500.00

0

ค่าเขียนแบบแปลน

0

0.00

0.00

0

ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง

0

0.00

0.00

0

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

0

0.00

0.00

0

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด

0

0.00

0.00

0

332,000

374,542.00

42,542.00

0

393,000

379,042.00

-13,958.00

0

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

2,000

2,000.00

0.00

0

รายได้จากทุนอื่นๆ

1,000

0.00

-1,000.00

0

3,000

2,000.00

-1,000.00

0

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบีย
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้จากทุน
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รับจริง
เกินประมาณการ

ยอดประมาณการ

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน

770,000

1,175,528.14

405,528.14

0

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนด
แผนฯ

8,836,000

9,038,789.51

202,789.51

0

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ

6,400,000

5,937,195.59

-462,804.41

0

750,000

549,001.61

-200,998.39

0

ภาษีสุรา

2,700,000

0.00

-2,700,000.00

0

ภาษีสรรพสามิต

5,800,000

9,221,889.61

3,421,889.61

1,270,000

ภาษีการพนัน

0

0.00

0.00

0

ภาษียาสูบ

0

0.00

0.00

0

อากรประมง

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

ค่าภาคหลวงแร่

90,000

77,177.32

-12,822.68

0

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

90,000

86,666.25

-3,333.75

0

0

0.00

0.00

0

21,750,000

23,376,253.00

1,626,253.00

1,000,000

0

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0

4,000

0.00

-4,000.00

0

47,190,000

49,462,501.03

2,272,501.03

2,270,000

0

0.00

0.00

0

35,000,000

35,201,569.00

201,569.00

200,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

35,000,000

35,201,569.00

201,569.00

200,000

รวมทุกหมวด

93,000,000

99,119,063.19

6,119,063.19

5,600,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร
ประมง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับ อปท.ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนิน
การตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะพับหน้าเหล็ก

รวม

75,900 บาท

รวม

75,900 บาท

รวม

75,900 บาท

จานวน

75,900 บาท

รวม

15,150 บาท

รวม

15,150 บาท

รวม

15,150 บาท

จานวน

9,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด 75x150x75
ซม. จานวน 23 ตัว ราคาตัวละ 3,300.- บาท รวมเป็นเงิน 75,900
.- บาท เพื่อใช้ในกิจการของสานักปลัด เทศบาลตาบลหนองผึ้ง ครุภัณฑ์ดัง
กล่าว เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กาหนดไว้ แต่มีความจา
เป็นต้องใช้ในการอานวยความสะดวกในการทางานและให้บริการ
ประชาชนซึ่งสามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดาเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)หน้าที่ 210 ลาดับที่ 14
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ไดโว่ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไดโว่ไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2
เครื่องๆ ละ 4,650.- บาท รวมเป็นเงิน 9,300.- บาท เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด ครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กาหนดไว้ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ในการ
อานวยความสะดวกในการทางานและให้บริการประชาชนซึ่งสามารถ จัด
หาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดาเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัด
หานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)หน้าที่ 218 ลาดับที่ 10

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:21:48

หน้า : 2/6

ครุภัณฑ์โรงงาน
ปัมน้า ขนาด 1 นิ้ว

จานวน

5,850 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,405,000 บาท

งบลงทุน

รวม

1,405,000 บาท

รวม

1,405,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านเศกสุรินทร์ หมู่ จานวน
ที่ 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้าน
เศกสุรินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย โดยมีขนาดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร และงานไหล่ทางหิน
คลุก 1 ข้าง กว้าง 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ถ. 017/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 3

265,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยก ซอย 5 ไปถึง จานวน
วัดพระอุด หมู่ที่ 5
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยก ซอย 5
ไปถึงวัดพระอุด หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง โดยมีขนาดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 83.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 501.00 ตารางเมตร และงานไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่น 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ถ. 018/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 2

354,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ดปัมน้า ขนาด 1 นิ้ว ราคา 5,850.- บาท เพื่อใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด ครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กาหนดไว้ แต่มีความจาเป็นต้องใช้ใน
การอานวยความสะดวกในการทางานและให้บริการประชาชนซึ่ง
สามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดาเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่ 25 ลาดับที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:21:48

หน้า : 3/6

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนสายหลักภาย จานวน
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน ประกอบด้วย
• ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาด
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130.00
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ไม่น้อยกว่า 455.00
ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร
• ช่วงที่ 2 งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาด
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ไม่น้อยกว่า 252.00
ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร
• ช่วงที่ 3 งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) โดยมีขนาด
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 156.00
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ไม่น้อยกว่า 546.00
ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.10 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
กาหนด ที่ ถ.031/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561หน้าที่ 34 ลาดับที่ 3

454,000 บาท

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

332,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าเก็ด
ถี่ โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 533.00 ตารางเมตร
• จุดที่ 1 ซอย 1 มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 201.00
ตารางเมตร
- ช่วงที่ 1 โดยมีขนาดไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.40 – 1.70
เมตร ยาว 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 29.00 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 โดยมีขนาดไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 – 9.50
เมตร ยาว 57.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 172.00 ตารางเมตร
• จุดที่ 2 ซอย 1 มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 332.00
ตารางเมตร
- ช่วงที่ 1 โดยมีขนาดไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.70
ยาว 107.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 166.00
ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 โดยมีขนาดไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.20 – 5.30
เมตร ยาว 53.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 160.00 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 3 โดยมีขนาดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
กาหนด ที่ ถ.019/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 1

จานวน

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:21:48

งานบาบัดน้าเสีย

หน้า : 4/6

รวม

3,995,000 บาท

รวม

3,995,000 บาท

รวม

3,995,000 บาท

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาเหมืองเด็กชาย หมู่ จานวน
ที่ 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาเหมืองเด็ก
ชาย หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย โดยมีขนาดประตูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 2.15 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.20 เมตร และบานประตูน้า
เหล็ก ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ช. 009/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 1

100,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง (เสาเข็ม) ลาเหมืองหนองผึ้ง หมู่ที่ 1

จานวน

1,110,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนวัดพระ
จานวน
นอนหนองผึ้ง หมู่ที่ 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนวัด
พระนอนหนองผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผึ้งใต้ โดยมีขนาดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60
เมตร และงานวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3) จานวน 11 ท่อน และงานบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จานวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ถ
. 017/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 1

201,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง (เสาเข็ม) ลาเหมืองหนองผึ้ง หมู่
ที่ 1 บ้านหนองผึ้งเหนือ โดยมีขนาดผนังกันตลิ่งพัง (เสาเข็ม) สูง 2.00
เมตร ยาว 272.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตาม
แบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ช. 008/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:21:48

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 6

หน้า : 5/6

จานวน

515,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ลาเหมืองร้อง จานวน
เดื่อ ตลอดสาย หมู่ที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู ลา
เหมืองร้องเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน โดยมีขนาดรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบล
หนองผึ้งกาหนด ที่ ถ. 016/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 32 ลาดับที่ 1

1,061,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ จานวน
ที่ 5 (ต่อโครงการเดิม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านจินดาวิ
ลล่า หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง (ต่อโครงการเดิม) โดยมีขนาดรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00
เมตร และงานวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) จานวน 10 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ถ. 016/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 1

699,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 6
บ้านกองทรายโดยมีขนาดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30
เมตร ยาว 337.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และงานวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3
) จานวน 3 ท่อน และงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60
เมตร จานวน 3 บ่อ และงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี
ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1.80
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาล
ตาบลหนองผึ้งกาหนด ที่ ถ.018/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:21:48

หน้า : 6/6

โครงการวางท่อระบายน้า แบบเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูป (Box จานวน
culvert) ลาเหมืองป่ากล้วยหน้าวัดพระนอนหนองผึ้ง หมู่ที่ 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าแบบเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จ
รูป (Box culvert) ลาเหมืองป่ากล้วยหน้าวัดพระนอนหนองผึ้ง หมู่ที่ 4
บ้านหนองผึ้งใต้ โดยวางท่อระบายน้า แบบเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป (Box culvert) มอก. 1166 - 2536 ขนาด 1.20 x 1.20
เมตร ยาว 1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน พร้อมราวกันตกสูง 0.80
เมตร และงานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดกว้าง 2.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาลตาบล
หนองผึ้งกาหนด ที่ ถ. 032/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 2

156,000 บาท

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 8

จานวน

153,000 บาท

รวม

108,950 บาท

รวม

108,950 บาท

รวม
จานวน

108,950 บาท
108,950 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 8 บ้าน
สันคือ โดยวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จานวน 114 ท่อน
และงานบ่อพักท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60
เมตร จานวน 12 บ่อ และงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมี
ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 6.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3.60
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ตามแบบเทศบาล
ตาบลหนองผึ้งกาหนด เลขที่ ถ. 020/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564
)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อนาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท) สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาของเทศบาลตาบลหนอง
ผึ้ง โดยคานวณจากจานวนเงินรายรับเพิ่มขึ้นจริงจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (ไม่ต้องนารายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุนมารวมคานวณ) โดยเทศบาลให้คานวณในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับ ( ประมาณการรายรับเพิ่ม
เติม จานวน 5,400,000.- บาท ร้อยละ 2 เท่ากับ 108,000.- บาท) ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 1/1

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 15:19:23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

5,600,000.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

741,000.00 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

613,500.00 บาท

ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

99,000.00 บาท

ภาษีป้าย

จานวน

28,500.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

2,349,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

100,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

456,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน

จานวน

8,000.00 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

1,770,000.00 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน

15,000.00 บาท

รวม

40,000.00 บาท

จานวน

40,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

2,270,000.00 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จานวน

1,270,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

1,000,000.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา

รวม

200,000.00 บาท

จานวน

200,000.00 บาท

ส่วนที่ 1
คา ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย พิ่ม ติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ของ
ทศบาลตาบลหนองผง
อา ภอสารภี จังหวัด ชียง หม่

1

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2
ของ
เทศบาลตาบลหนองผึง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

1

