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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ท�านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ได พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป)งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล วนั้น  

 บัดนี้ปรากฏว�า เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีความจําเป0นต องต้ังงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมี
รายรับบางประเภทเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการ
รายรับประจําป)งบประมาณ  พ.ศ. 2557  เป0นเงินท้ังสิ้น  1,256,773.80.- บาท  ทําให มีความจําเป0นต องต้ัง
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๑ ประจําป)งบประมาณ  พ.ศ. 2557  เป0นเงินท้ังสิ้น  1,256,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส�วนท่ี  ๒ 

 

 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับท่ี ๑ 

 

 

ของ 

 

 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

ด2าน ยอดรวม 
ด2านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน 1,256,000.- 
งบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น 1,256,000.- 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ=าถนน 
งาน

สวนสาธารณะ 
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 

งบลงทุน       
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร6าง - 1,256,000.- - - - 1,256,000.- 

รวม  1,256,000.-    1,256,000.- 
 

 

 

 

 

 



 
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
แผนงาน 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ�าย 
เคหะและชุมชน รวม 

งบลงทุน ค�าครุภัณฑ8 - - 
 ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร6าง 1,256,000.- 1,256,000.- 
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เทศบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของเทศบาลตําบลหาดเสีย้ว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 
 โดยท่ีมีความจําเป9นต6องต้ังงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมข้ึนจากเดิม  เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน
ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว6  โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู6ว�าราชการจังหวัดสุโขทัย  ดังต�อไปนี้ 
 ข6อ ๑  เทศบัญญัติ  นี้เรียกว�า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจํา ป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ข6อ ๒  ให6ใช6เทศบัญญัติ  นี้ภายหลังท่ีได6ประกาศใช6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ข6อ ๓  ให6เพ่ิมรายจ�ายในงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปอีกจํานวน  1,256,000.-  บาท   
 ข6อ 4  ให6นายกเทศมนตรี  มีหน6าท่ีรักษาการให6เป9นไปตามเทศบัญญัติและมีหน6าท่ีปฏิบัติการ       เบิก
จ�ายเงินงบประมาณท่ีได6รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ�ายเงิน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี.....26......เดือน...กันยายน.....พ.ศ….2557..... 
 
 
 
      (ลงนาม)...............รุ�งอรุณ....คําโมง........ 
            (นางรุ�งอรุณ    คําโมง) 
      ตําแหน�ง    นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
   
(ลงนาม)................................................................. 
 (...............................................................) 
ตําแหน�ง.................................................................. 
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รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจําป�งบประมาณ  ๒๕๕๗ 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว�างป� รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดภาษีอากร    
อากรการฆ�าสัตว8 130,000.00 182,207.00 52,207.00 
    ภาษีบํารุงท6องที่ 70,000.00 67,443.35 -2,556.65 
    ภาษีปLาย 390,000.00 450,819.00 60,819.00 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,300,000.00 1,406,636.00 106,636.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,890,000.00 2,107,105.35 217,105.35 
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต    
ค�าปรับการผิดสัญญา 60,000.00 18,800.00 -41,200.00 
    ค�าใบอนุญาตอื่นๆ 16,000.00 20,500.00 4,500.00 
    ค�าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 350,000.00 427,020.00 77,020.00 
    ค�าใบอนุญาตจําหน�ายสินค6าในที่หรือทางสาธารณะ 13,000.00 15,330.00 2,330.00 
    ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,000.00 3,810.00 -2,190.00 
    ค�าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,000.00 12,197.00 2,197.00 
    ค�าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมี
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

50,000.00 58,700.00 8,700.00 

    ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย8 1,000.00 1,788.00 788.00 
    ค�าปรับผู6กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 42,000.00 15,400.00 -26,600.00 



    ค�าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช6เครื่องขยายเสียง 12,000.00 2,960.00 -9,040.00 
    ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว8 250,000.00 326,880.00 76,880.00 
    ค�าธรรมเนียมโรงพักสัตว8 0.00 864.00 864.00 

รวมหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 810,000.00 904,249.00 94,249.00 
หมวดรายได2จากทรัพยJสิน    
ค�าเช�าหรือบริการสถานที่สินอื่นๆ 2,000,000.00 3,695,106.00 1,695,106.00 
    รายได6จากทรัพย8 0.00 6685.00 6685.00 
    ดอกเบี้ย 600,000.00 940,908.29 340,908.29 

รวมหมวดรายได2จากทรัพยJสิน 2,600,000.00 4,642,699.29 2,042,699.29 
หมวดรายได2จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยJ    
ประเภทรายรับ - - - 

รวมหมวดรายได2จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยJ - - - 
หมวดรายได2เบ็ดเตล็ด    
ค�าขายแบบแปลน 140,000.00 76,600.00 -63,400.00 
    รายได2เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 360,000.00 44,079.00 -315,921.00 

รวมหมวดรายได2เบ็ดเตล็ด 500,000.00 120,679.00 -379,321.00 
หมวดรายได2จากทุน    
    ประเภทรายรับ - - - 

รวมหมวดรายได2จากทุน - - - 
หมวดภาษีจัดสรร    
ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได6ฯ 2,300,000.00 2,534,239.43 234,239.43 
    ค�าภาคหลวงแร� 36,000.00 34,430.84 -1,569.16 
    ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,000,000.00 15,548,662.78 -451,337.22 
    ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 3,026.40 3,026.40 
    ค�าภาคหลวงปUโตรเลียม 1,400,000.00 1,721,892.59 321,892.59 



    ภาษีสรรพสามิต 2,200,000.00 1,800,582.15 -399,417.85 
    ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 4,300,000.00 2,663,870.00 -1,636,130.00 
    ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต8 0.00 92,626.43 92,626.43 
    ภาษีสุรา 1,200,000.00 1,323,764.54 123,764.54 
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,000.00 0.00 -36,000.00 
    ค�าภาคหลวงและค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด6วยปVาไม6 1,000.00 0.00 -1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร  27,473,000.00 25,723,095.16 -1,749,904.84 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน6าที่และภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา 17,500.00 18,531,946.00 1,031,946.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,500.00 18,531,946.00 1,031,946.00 
รวมทุกหมวด 33,290,500.00 52,029,773.80 1,256,773.80 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจําป�งบประมาณ 2557 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสีชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  52,029,773.80  บาท  แยกเปMน 

รายได2จัดเก็บ 
1. หมวดภาษีอากร     รวม     2,107,105.35 บาท 

1.1   อากรการฆ�าสัตว8     จํานวน  182,207.00 บาท 
        สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
1.2   ภาษีบํารุงท6องท่ี     จํานวน    67,443.35 บาท 
        ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
1.3   ภาษีปLาย      จํานวน  450,819.00 บาท 
        สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
1.4   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน        1,406,636.00  บาท 
        สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

2. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต  รวม          904,249.00 บาท 
2.1   ค�าปรับการผิดสัญญา    จํานวน   18,800.00 บาท 

ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 ๒.๒   ค�าใบอนุญาตอ่ืนๆ     จํานวน   20,500.00 บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 2.3   ค�าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   จํานวน         427,020.00    บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 2.4   ค�าใบอนุญาตจําหน�ายสินค6าในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน  15,330.00 บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 2.5   ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร  จํานวน    3,810.00 บาท 

ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 2.6   ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน           12,197.00 บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
2.7 ค�าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ี  จํานวน 58,700.00 บาท 

สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน200ตารางเมตร 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
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 2.8   ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย8   จํานวน   1,788.00     บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 2.9   ค�าปรับผู6กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน  15,400.00 บาท 
ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

2.10 ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช6เครื่องขยายเสียง จํานวน   2,960.00 บาท 
ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 2.11 ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว8    จํานวน          326,880.00 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 2.12 ค�าธรรมเนียมโรงพักสัตว8    จํานวน       864.00 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

3. หมวดรายได2จากทรัพยJสิน      รวม    4,642,699.29 บาท 
3.1   ค�าเช�าหรือบริการสถานท่ี    จํานวน       3,695,106.00 บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 3.2   รายได6จากทรัพย8สินอ่ืนๆ    จํานวน     6,685.00 บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 3.3   ดอกเบ้ีย      จํานวน  940,908.29 บาท 

สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

4. หมวดรายได2เบ็ดเตลด็               รวม         120,679.00 บาท 
4.1   ค�าขายแบบแปลน     จํานวน   76,600.00 บาท 

ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
 4.2   รายได6เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    จํานวน  44,079.00 บาท 

ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

รายได2ที่รัฐบาลเก็บแล2วจดัสรรให2องคJกรปกครองส�วนท2องถิ่น 
5. หมวดภาษีจดัสรร               รวม    25,723,095.16 บาท 

5.1   ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได6ฯ  จํานวน      2,534,239.43 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.2   ค�าภาคหลวงแร�     จํานวน  34,430.84 บาท 
ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.3   ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน    15,548,662.78 บาท 
ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.4   ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ     จํานวน    3,026.40 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 
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 5.5   ค�าภาคหลวงปUโตรเลียม    จํานวน     1,721,892.59 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

5.6   ภาษีสรรพาสามิต     จํานวน     1,800,582.15 บาท
         ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

5.7   ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน       2,663,870.00 บาท 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.8   ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต8   จํานวน  92,626.43 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.9   ภาษีสุรา      จํานวน       1,323,764.54 บาท 
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน   - บาท 
ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

 5.11 ค�าภาคหลวงและค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด6วยปVาไม6 จํานวน  - บาท 
ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณ 2557 

รายได2ที่รัฐบาลอุดหนุนให2องคJกรปกครองส�วนท2องถิ่น 
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม    18,531,946.00   บาท 

6.1   เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน6าท่ี   จํานวน   18,531,946.00  บาท 
และภารกิจถ�านโอนเลือกทํา    
สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณ  2557 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


