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เทศบำลนครล ำปำง

1. รำยนำมผู้ช้ีแจง
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2. เอกสารประกอบค าช้ีแจง



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครล าปางได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 362,946,300 บาท จ าแนกเป็น เงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 344,160,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 18,786,300 บาท โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สนับสนุนอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม (นม) มีการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้แก่โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย จ านวน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้น าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปด าเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ด าเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ยังชีพคนพิการ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้ด าเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และได้น าเงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน
ไปด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ตลอดจนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. นักเรียนทีม่ีความต้องการทุนปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจนมีจ านวนมากกว่าทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. การจัดสรรเงินอุดหนุนบางรายการได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน
แนวทางแก้ไข
1. ควรเพิม่จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับงบประมาณปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน โดยอาจให้อ านาจการตัดสินใจแก่โรงเรียน ทัง้นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อาจก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนทีค่วรได้รับทุนปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
2. ควรจัดสรรงบประมาณต่อ 1 ทุน ส าหรับนักเรียนยากจนเพิม่ขึ้น โดยอาจก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย เป็นต้น
3. ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
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ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 สรปุผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรปุปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข



1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

338.7739 338.7739 334.0912 98.62

362.9463 362.9463 223.4063 61.55

หมายเหตุ :  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ทีไ่ด้รับจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 - ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2563
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ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

2.2 แผนและผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ



งปม. ปี 2564 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.)  (1) 359,241,600 บาท เงินนอกงบประมาณ  บาท

แผนงานพ้ืนฐาน - แผนงานยทุธศาสตร์ 
(2) งบด าเนินงาน -                    บาท  
(3) งบลงทุน -                    บาท 
(4) งบเงินอดุหนุน 359,241,600 บาท  
(5) งบรายจ่ายอื่น -                    บาท  
(6) รวมทัง้สิ้น 359,241,600 บาท

งปม. ปี 2564 วงเงินทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 359,241,600 บาท  (7) 
เพิม่/(ลด) จาก ปี 2563 -3,704,700 บาท  (8) = (7) - (9)

ร้อยละ -1.02  
ภาพรวมการเบิกจา่ย งปม. ปี 2563

(9) พรบ. ปี 2563 362,946,300 บาท
โอนเปล่ียนแปลง -                    บาท
พรบ. โอน ปี 2563 -                    บาท
เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2563) 61.55 % 223,406,333.62 บาท ( ณ 31 ก.ค. 63 )
จ่ายจริง+PO 223,406,333.62 บาท ( ณ 31 ก.ค. 63 )
เงินกนัเหล่ือมปี (30 ก.ย. 62) -                    บาท
เบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี -                    บาท ( ณ 31 ก.ค. 63 )

รวมเงินงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 359,241,600       บาท
 เป็นเงิน -                  บาท

แผนงานยทุธศาสตร์  เป็นเงิน 359,241,600       บาท
หน่วย : บาท

งปม. ปี 2563 คณะอนุฯ
( ข้ัน พรบ.) แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยทุธศาสตร์ ปรับลด

362,946,300 -                      359,241,600 359,241,600 -3,704,700 -1.02
344,160,000 -                      359,241,600 359,241,600 15,081,600 4.38

 - งบเงินอดุหนุน รายการเงินอดุหนุนทั่วไป 344,160,000 -                        359,241,600 359,241,600 15,081,600 4.38
18,786,300 -                      -                         -                        -18,786,300 -100

 - งบเงินอดุหนุน รายการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 18,786,300 -                        -                           -                          -18,786,300 -100
92,100 -                        -                           -                          -92,100 -100

-                    -                        -                           -                          -                       -                  
18,694,200 -                        -                           -                        -18,694,200 -100
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ร้อยละ

หน่วยรบังบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง

เฉพาะส่วนทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา

อนุฯ ปรับลด ปี 63 จ านวน…….. ล้านบาท 

 2. ที่ดิน
 3. ส่ิงกอ่สร้าง

 1. ครุภัณฑ์

คณะอนุกรรมาธิการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา 
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

รายจา่ยประจ า

รายจา่ยลงทุน

รวมทัง้สิ้น

(เฉพาะแผนงานพืน้ฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

แผนงานพ้ืนฐาน 

รายการ
งปม. ปี 2564 (ข้ันอนุกรรมาธิการฯ)

รวมทัง้สิ้น (เพ่ิม/ลด)



หน่วยรับงบประมาณ   เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 711.3550         818.0636        818.0636        785.8509        829.5673        893.8434        

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ 769.5565         774.5263        756.2722        845.3697        879.7593        915.6666        

2.1 เงินรายได้ 127.5106          117.1600         99.9631           104.9613         110.2093         115.7198         

2.2 เงินท่ีรัฐบาลอดุหนุนหรือจดัสรรให้ 631.1063          657.3663         656.3091         740.4084         769.5500         799.9468         

2.3 ทุนหมุนเวียน -                      -                     -                     -                     -                     -                     

2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ -                      -                     -                     -                     -                     -                     

2.5 เงินอดุหนุนและบริจาค -                      -                     -                     -                     -                     -                     

2.6 เงินกู้ในประเทศ -                      -                     -                     -                     -                     -                     

2.7 เงินกู้ต่างประเทศ -                      -                     -                     -                     -                     -                     

2.8 อื่น ๆ 10.9396            -                     -                     -                     -                     -                     

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) 1,480.9115       1,592.5899      1,574.3358      1,631.2206      1,709.3266      1,809.5100      

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -                   -                  -                  -                  -                  -                  

4.1 งบบุคลากร -                    -                   -                   -                   -                   -                   

4.2 งบด าเนินงาน -                    -                   -                   -                   -                   -                   

4.3 งบลงทุน -                    -                   -                   -                   -                   -                   

4.4 งบเงินอดุหนุน -                    -                   -                   -                   -                   -                   

4.5 งบรายจา่ยอื่น -                    -                   -                   -                   -                   -                   

5. คงเหลอืหลงัหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 1,480.9115       1,592.5899      1,574.3358      1,631.2206      1,709.3266      1,809.5100      

6. แผนการใช้จ่ายอ่ืน 662.8479         774.5263        788.4849        801.6533        815.4832        830.0343        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 399.1312          462.6760         468.7000         473.3670         478.0800         482.8400         

6.1.1 รายจา่ยประจ า 394.8933          462.0516         466.7000         471.3670         476.0800         480.8400         

6.1.2 รายจา่ยลงทุน 4.2379             0.6244             2.0000             2.0000             2.0000             2.0000             
6.2 ภารกจิเพื่อการพัฒนา 263.7167          311.8503         319.7849         328.2863         337.4032         347.1943         

6.2.1 รายจา่ยประจ า 188.3046          258.2731         260.8500         263.4580         266.0920         268.7520         

6.2.2 รายจา่ยลงทุน 75.4121            53.5772           58.9349           64.8283           71.3112           78.4423           

7. คงเหลอื (5.-6.) 818.0636         818.0636        785.8509        829.5673        893.8434        979.4757        
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4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ปี 2562
ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ



หน่วยรับงบประมาณ   เทศบาลนครล าปาง

เริ่มต้น สิ้นสุด
วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี

9

 -ไม่ม-ี

5. โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ

เหตุผลทีล่่าช้า

5.1 โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ แหล่งเงิน เลขทีส่ัญญา ผลการด าเนินงานวงเงิน



หน่วยรับงบประมาณ   เทศบาลนครล าปาง

เริ่มต้น สิ้นสุด
วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี
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 -ไม่ม-ี

5. โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ

โครงการ แหล่งเงิน วงเงิน เลขทีส่ัญญา
ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการด าเนินงาน เหตุผลทีล่่าช้า

5.2 โครงการก่อสร้างทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



หน่วยรับงบประมาณ   เทศบาลนครล าปาง

เริ่มต้น สิน้สุด
วนั เดือน ปี วนั เดือน ปี

1. กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เงินอดุหนุน 9,535,386.80      52/2563 1 ก.ค. 2563 10 ม.ิย. 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ -
12 ห้องเรียน (ตอกเสาเขม็) เฉพาะกจิ
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 
(บ้านศรีบุญเรือง)
2. กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เงินอดุหนุน 6,999,000          53/2563 1 มิ.ย. 2563 26 ม.ค. 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ -
ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเขม็) เฉพาะกจิ
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 
(ศิรินาวินวิทยา)
3. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินอดุหนุน 642,000             54/2563 30 พ.ค. 2563 11 ก.ย. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ -
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 2-0397 เฉพาะกจิ
สายถนนวังขวา ซอยขา้งบ้านเลขที่
28/45 ถงึถนนเลียบแม่น้ าวังฝ่ังซ้าย
กว้าง 4-6 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม.
4. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินอดุหนุน 722,300             55/2563 30 พ.ค. 2563 11 ก.ย. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ -
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 2-0404 เฉพาะกจิ
สายถนนวังขวา ซอยขา้งบ้านเลขที่
28/247 ถงึถนนเลียบแม่น้ าวังฝ่ังซ้าย
กว้าง 4-6 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม.
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5. โครงการก่อสร้างที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

โครงการ แหล่งเงิน วงเงิน เลขที่สัญญา
ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการด าเนินงาน เหตุผลที่ล่าช้า

5.3 โครงการก่อสร้างที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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 -ไม่ม-ี

6. แผนงาน/โครงการที่......เทศบาลนครล าปาง....ได้รับการจดัสรรจากจงัหวัด

ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุวงเงิน

หน่วยรับงบประมาณ   เทศบาลนครล าปาง



หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทั้งสิน้               359,241,600

 แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 359,241,600                
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 7. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  

หน่วยรบังบประมาณ   เทศบาลนครล าปาง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น 338,773,900       334,091,185.06    362,946,300      223,406,333.62     359,241,600         

16 (2) 206 ประเภทเงนิอุดหนุนทั่วไป 335,597,400       330,914,685.06    344,160,000      223,329,833.62     359,241,600         

16 (2) 206 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 100,680,000       100,576,765.36    104,799,400      81,253,179.47       108,986,500         
16 (2) 206     (1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

        (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)
93,790,900          93,790,900.00       98,621,300        76,242,600.00        102,566,100          

16 (2) 206     (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) 2,518,200            2,518,200.00         2,746,300          2,175,850.00          2,856,200              
16 (2) 206     (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 

        (เงินเดือนและสวัสดิการ)
4,181,900            4,078,665.36         3,242,800          2,684,729.47          3,372,500              

16 (2) 206     (4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
        แกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)

189,000              189,000.00           189,000             150,000.00            191,700                

16 (2) 206 2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 234,917,400       230,337,919.70    239,360,600      142,076,654.15     250,255,100         
16 (2) 206     (1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

        (บ าเหน็จ บ านาญ)
37,078,100          37,078,069.20       37,715,200        2,014,442.22          37,715,200            

16 (2) 206     (2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 2,204,200            2,071,235.36         1,905,600          2,068,200.00          2,577,600              
16 (2) 206     (3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

        (ค่าการศึกษาของบุตร)
621,400              361,027.00           680,300             348,424.00            680,300                

16 (2) 206     (4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 80,489,500          79,675,800.00       84,898,800        67,617,800.00        85,072,800            
16 (2) 206     (5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 12,345,600          12,345,600.00       12,729,600        10,448,000.00        12,710,400            
16 (2) 206     (6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

        ผู้ป่วยเอดส์
343,500              329,500.00           342,000             280,000.00            336,000                

16 (2) 206     (7) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
        (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

683,500              683,500.00           812,500             326,500.00            812,500                

16 (2) 206      (8) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
         (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)

3,940,300            2,981,302.00         1,900,800          2,176,800.00          7,868,800              

16 (2) 206     (9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
        ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

328,200              173,400.00           260,500             194,190.00            367,900                

16 (2) 206         (9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 173,400              200,600             221,000                
16 (2) 206         (9.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 41,100                15,900              39,000                  
16 (2) 206         (9.3) ค่าหนังสือเรียน 27,400                10,600              26,000                  
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   7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงนิอุดหนุน ประเภทเงนิอุดหนุนทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รบั)

 เบิกจ่าย
(ณ 31 ก.ค. 63)

 งบประมาณ เสนอปรบัลด งบประมาณ
คงเหลือ



หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เล่มที่ หน้าที่
16 (2) 206         (9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 27,400                10,600              26,000                  
16 (2) 206         (9.5) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 58,900                22,800              55,900                  
16 (2) 206    (10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา

         แกเ่ด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)
16,000                8,000.00              16,000              10,000.00              16,000                  

16 (2) 206    (11) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 31,808,400          31,156,030.00       31,642,200        23,369,200.00        32,757,000            
16 (2) 206    (12) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

         จนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
13,201,300          13,201,287.00       12,827,000        12,764,668.00        11,857,400            

16 (2) 206         (12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 7,267,500            7,129,600          6,392,400              
16 (2) 206         (12.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,148,200            1,094,900          1,033,400              
16 (2) 207         (12.3) ค่าหนังสือเรียน 1,956,100            1,871,600          1,793,900              
16 (2) 207         (12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,091,800            1,059,600          1,024,900              
16 (2) 207         (12.5) ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,737,700            1,671,300          1,612,800              
16 (2) 207   (13) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค

        คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
        ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
        เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี 
        กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

175,500              -                      175,500             118,900.00            146,300                

16 (2) 207   (14) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
        ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
        จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
        ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
        อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

35,100                -                      35,100              -                       29,300                  

16 (2) 207   (15) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
        โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

860,000              751,990.00           860,000             740,000.00            860,000                

16 (2) 207   (16) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกจิถ่ายโอน 35,120,300          35,120,300.00       37,047,900        4,712,538.65          40,811,200            
16 (2) 207   (17) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 15,666,500          14,400,879.14       15,511,600        14,886,991.28        15,636,400            

ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,176,500           3,176,500           18,786,300       76,500                 -                     

1) เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

3,147,000            3,147,000.00         -                   -                       

2) ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
    ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

29,500                29,500.00             92,100              -                       

3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการกอ่สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ -                     -                      17,066,200        76,500.00              
4) เงินอุดหนุนส าหรับกอ่สร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น -                     -                      1,628,000          
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ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รบั)
 เบิกจ่าย

(ณ 31 ก.ค. 63)
 งบประมาณ เสนอปรบัลด งบประมาณ

คงเหลือ

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไว้เดิม

                        2.รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท           

                           และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

 แบบ ก. 5
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โอนเปล่ียนแปลงเป็น

  8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 -ไม่ม-ี



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น *ประเภท
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ท่ี ท่ี

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไว้เดิม

                        2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

                           และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  แบบ ก. 6
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  9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 -ไม่ม-ี



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ
รวมทัง้สิ้น

(1) รวมครุภัณฑ์
(2) รวมทีดิ่น
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง
(4) รายจ่ายอ่ืนๆ
ทีไ่ม่ใช่รายจ่ายลงทุน*
แผนงานยุทธศาสตร์
(1) ครุภัณฑ์
(2) ทีดิ่น
(3) ส่ิงกอ่สร้าง
(4) รายจา่ยอื่นๆ
ทีไ่ม่ใช่รายจา่ยลงทุน*
หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไมใ่ช่รายจ่ายลงทนุ 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงครุภัณฑ์กใ็หร้วมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงค่าที่ดินกใ็หร้วมไว้ใน ค่าที่ดิน
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 -ไม่ม-ี

  10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ 

รายการ
งบประมาณปี 2564

ปรับลด
คงเหลือ

คณะกรรมาธิการวสิามัญ หน่วยงานเสนอ รวมปรับลดทัง้สิ้น



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2564 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิน้

 1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท

        แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                      1. รายการ........(Blue ระเบิด)....................

                       ......................................................................

 2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย  1 ล้านบาทข้ึนไป

        แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………………

                   ......................................................................

  หมายเหตุ        1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                     2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563 กับปี 2564  กรณีเป็นรายการที่ได้รับจดัสรรงบประมาณทั้งปี 2563 และปี 2564
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 -ไม่มี-

 11. ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 11.1 รายการครภัุณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2563
เพ่ิม/ลดจากปี 2563



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งปม.ทั้งสิน้ งบประมาณ ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ต้ังแต่เริ่มจนถึงปี 2563 ปี 2564 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ เริ่มต้น-สิน้สุด ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จัดสรรให้ เบิกจ่ายแล้ว ค าขอ เสนอต้ัง ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดือน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

รวมทั้งสิน้
 1. ผูกพันตามสัญญา
      แผนงานยุทธศาตร์
          1. แผนงาน......................................
             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..
                1. งบรายจา่ย……………
                     ประเภทรายการ
                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )……………………… ว/ด/ป  -  ว/ด/ป ........  ..........   ...................
                   ......................................................................
 2. ผูกพันตาม ม. 41
      แผนงานยุทธศาสตร์
          1. แผนงาน......................................
             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..
                1. งบรายจา่ย……………
                     ประเภทรายการ
                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )……………………… เดือน/ปี  -  เดือน/ปี ........  ..........   ...................
                   ......................................................................
 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
      แผนงานยุทธศาสตร์
          1. แผนงาน......................................
             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..
                1. งบรายจา่ย……………
                     ประเภทรายการ
                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )……………………… ปี 2564 - ปี 25..... ........  ..........   ...................
                   ......................................................................

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                    2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2564  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี ้     1. ผูกพันตามสัญญา          2. ผูกพันตาม ม. 41          3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)

                    3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจา่ย ดังนี้

                            ( 1 ) ยังไม่ได้ด าเนินการ         ( 2 ) ก าลังก าหนดคุณลักษณะ          ( 3 ) ก าหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ          ( 4 ) อยู่ระหว่างการจดัซ้ือจดัจา้ง         ( 5 ) จดัซ้ือจดัจา้งแล้ว        ( 6 ) ลงนามแล้ว         ( 7 ) ยกเลิก
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  11.2 รายการครุภัณฑ์ผูกพันงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าช้ีแจง

  11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 -ไม่มี-



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2564 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ลา้นบาท

     แผนงานยทุธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                      1. รายการ........(Blue ระเบิด)....................  .............

                       ......................................................................

 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ลา้นบาทข้ึนไป

     แผนงานยทุธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………………  .............

                   ......................................................................

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการที่ดิน ส่ิงกอ่สร้าง  (กรอกขอ้มลูระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบขา่ยการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                     2. รายการที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มวีงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563 กบัปี 2564  กรณีเป็นรายการที่ได้รับจดัสรรงบประมาณทั้งปี 2563 และปี 2564
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 -ไม่ม-ี

 12.ค่าใช้จา่ยด้านทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12.1 รายการทีดิ่นและสิง่ก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน - ผลผลติ/โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2563
เพ่ิม/ลดจากปี 2563



หน่วยรับงบประมาณ     เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ต้ังแต่เริม่จนถึงปี 2563 ปี 2564 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ เริม่ต้น-สิ้นสดุ ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จดัสรรให้ เบิกจา่ยแลว้ ค าขอ เสนอต้ัง ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดือน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

รวมทั้งสิ้น

 1. ผูกพันตามสญัญา

     แผนงานยทุธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………… ว/ด/ป  -  ว/ด/ป ........  ..........   ...................

                   ......................................................................

 2. ผูกพันตาม ม. 41

     แผนงานยทุธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………… เดือน/ปี  -  เดือน/ปี ........  ..........   ...................

                   ......................................................................
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12.2 รายการทีดิ่นและสิง่ก่อสร้างผูกพันงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าช้ีแจง

12. ค่าใช้จา่ยด้านทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 -ไม่ม-ี



หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ต้ังแต่เริม่จนถึงปี 2563 ปี 2564 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ  -  งบรายจา่ย  -  รายการ เริม่ต้น-สิ้นสดุ ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จดัสรรให้ เบิกจา่ยแลว้ ค าขอ เสนอต้ัง ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดือน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

ค าช้ีแจง

 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

     แผนงานยทุธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจา่ย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………… ปี 2564 - ปี 25.... ........  ..........   ...................

                   ......................................................................

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการที่ดิน ส่ิงกอ่สร้าง  (กรอกขอ้มลูระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบขา่ยการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                 2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหมป่ี 2564  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้      1. ผูกพันตามสัญญา          2. ผูกพันตาม ม. 41          3. ผูกพันรายการใหม ่ปี 2564 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)

                 3. ให้ระบุหมายเลขก ากบัสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจา่ย ดังนี้

                            ( 1 ) ยังไมไ่ด้ด าเนินการใดๆ ทั้งส้ิน         ( 2 ) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ          ( 3 ) แบบเสร็จ          ( 4 ) อยู่ระหว่างการประกวดราคา         ( 5 ) ประกวดราคาแล้ว        ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว         ( 7 ) ยกเลิกรายการ

23

 -ไม่ม-ี



รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมทั้งสิ้น

เทศบาลนครล าปาง

24

  -ไม่ม-ี

รวม

รวมก่อสรา้งปีเดียว 
(1+2) (1) สัญญา (2) มาตรา 41

(3) รายการใหม่ปี 2564

รวม (3.2) ภารกิจยทุธศาสตร์

13. สรปุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มิติค่าใช้จ่ายด้านทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง )
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เทศบาลนครล าปาง

รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้งผูกพัน

รวมทั้งสิ้น ( ปีเดียว + ผูกพัน)รวมก่อสรา้งผูกพัน 
(1+2+3)

ภารกิจยทุธศาสตร์ รวม ภารกิจยทุธศาสตร์

(1) วงเงนิต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท (2) วงเงนิต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป


