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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีรายได้ จ านวน 733.76 ล้านบาท รายจ่าย (รวมรายจ่าย          
จากเงินสะสม) จ านวน 775.17 ล้านบาท โดยมดีุลการคลังในงบประมาณเกินดุล จ านวน 29.00 ล้านบาท 
และขาดดุลการคลังนอกงบประมาณ (รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) จ านวน 70.41 ล้านบาท ท าให้มีงบประมาณ
ขาดดุลการคลัง รวมทั้งสิ้นจ านวน 41.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของรายจ่ายทั้งหมด โดยมี 
ประเด็นส าคัญและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 
ประเด็นส าคัญ 

 

- ด้านรายได้ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ จ านวน 291.46 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก           
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.59 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.72 ของรายได้ทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง
สูงข้ึน โดยเฉพาะเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากมีสัญญาเช่าจ านองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งเป็นอาคารของ 
ห้างเซ็นทรัลล าปาง ครบระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงสัญญาเช่าจ านองมีมูลค่าสูง ประกอบกับเดือนกันยายน 2564 
มีการซื้อขายที่ดินของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ล าปางที่มีมูลค่าสูง เทศบาลจึงได้รับการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 

- ด้านรายจ่าย ในส่วนของรายจ่ายตามงบประมาณ จ านวน 646.43 ล้านบาท ปรากฏว่า
เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา จ านวน 81.81 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.49 แยกเป็น งบกลาง จ านวน 
131.42 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา จ านวน 7.84 ล้านบาท รายจ่ายประจ า จ านวน 395.29 ล้านบาท 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 21.24 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อการลงทุน จ านวน 119.72 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
จากปีที่ผ่านมา จ านวน 95.21 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 388.45 เนื่องจากมีการใช้จ่าย                
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มข้ึน เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2564 และในส่วนของรายจ่ายพิเศษ (รายจ่ายที่ไม่ต้องน ามาตั้งงบประมาณ) จ านวน 128.74 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 52.11 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.01 แยกเป็น รายจ่าย
จากเงินอุดหนุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 58.16 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
จ านวน 5.45 ล้านบาท และรายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 70.58 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา จ านวน 
57.56 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 442.14 เน่ืองจากเทศบาลได้น าเงินสะสมไปจ่ายเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ในช่วงระยะเวลาที่เทศบาลมีเงนิรายได้เข้ามาไม่เพียงพอที่จะจ่ายได้ อีกทัง้ น าไปจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
นครล าปาง รวมถึง จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค่าปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า และระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบฯ และแนวทางหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้ 

 

- ด้านดุลการคลัง ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีงบประมาณขาดดุลรวมทั้งสิ้น จ านวน 
41.41 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.34 ของรายจ่ายทั้งหมด แยกเป็น เกินดุลการคลังในงบประมาณ จ านวน 
29.00 ล้านบาท จากการมีรายได้ในงบประมาณสูงกว่ารายจ่ายในงบประมาณ และขาดดุลการคลัง            
นอกงบประมาณ (รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) จ านวน 70.41 ล้านบาท เน่ืองจากมีรายจ่ายจากเงินสะสม            
เป็นจ านวนมาก เทศบาลจึงมีงบประมาณขาดดุลในภาพรวม  
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- ด้านหนี้สินและภาระหนี้ ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมียอดหนี้สินคงค้าง จ านวน 15.71 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของรายจ่ายตามงบประมาณ และภาระหนี้สิน จ านวน 7.90 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.22 ของรายจ่ายตามงบประมาณ ส าหรับรายการหนี้สินและภาระหน้ีของเทศบาล ในปีงบประมาณ 
2564 มีจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ เงินกู้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือก่อสร้างตลาดสด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2566 จะเป็นการจ่ายช าระปีสุดท้าย 

 

- ด้านเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมียอดเงินสะสมรวม (ไม่รวมทุนส ารอง          
เงินสะสม) จ านวน 833.79 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จ านวน 56.16 ล้านบาท มีอัตรา            
การเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 6.31 เมื่อหัก เงินฝาก ก.ส.ท. จ านวน 136.94 ล้านบาท หัก เงินสะสมรูปแบบอื่น ๆ 
จ านวน 69.62 ล้านบาท และ หัก ยอดเงินที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว (แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย) จ านวน 
85.80 ล้านบาท ดังนั้น เทศบาลจะเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 
541.43 ล้านบาท ส าหรับเงินทุนส ารองเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
จ านวน 337.57 ล้านบาท  
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ความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

- เทศบาลควรติดตามให้ความส าคัญกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยังทวีความรุนแรงยืดเย้ือและกลายพันธุ์อย่างต่อเน่ือง ท าให้
เกิดความไม่แน่นอนสูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินการคลัง          
ของเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้เผชิญกับปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงจ านวนมาก จากค าสั่ง
รัฐบาลให้ลดการจัดเก็บภาษี จาก 100% คงเหลือเพียง 10% เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาผู้ประกอบการ ประชาชน 
ในช่วงภาวะวิกฤต ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน            
ต้องปรับกระบวนการท างานใหม่ ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้ลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด เทศบาลควรด าเนินการวิเคราะห์
งบประมาณด้านรายได้ และด้านรายจ่ายอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมการรับเงิน และการ             
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

- เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหา         
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส าคัญ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภายใต้สถานการณ์           
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไปด้วย ทั้งนี้ การด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การใช้จ่ายงบประมาณ             
ให้ด าเนินการตามเป้าหมายหรือแผนที่ก าหนดไว้ และควรให้ความส าคัญกับความพร้อมของโครงการ             
ก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

 

- เทศบาลควรพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ า เพื่อชะลอ ปรับลด 
หรือยกเลิกการด าเนินโครงการที่มีความส าคัญในระดับต่ าหรือหมดความจ าเป็น และพิจารณาด าเนินการ
โครงการที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล โครงการที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นล าดับแรก เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ตลอดจนการรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

- เทศบาลควรวางแผนการใช้จ่ายเงินสะสมให้เหมาะสมสอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังและ
เสถียรภาพระยะยาว เพื่อก ากับดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 

- เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ได้             
จัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
ด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์และสอบทานการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อลดโอกาส            
และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และ                   
ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ             
และประชาชนเป็นส าคัญ 
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สารบาญ 

 
                หน้า 

 
บทสรุปผู้บริหาร          ก 
สถานการณ์ด้านรายได้            1 
สถานการณ์ด้านรายจ่าย        8 
ดุลการคลัง                  13 
หนี้สินและภาระหนี้                 14 
เงินสะสม                  16 
ความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย               17 
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สารบาญตาราง 

 
                หน้า 

 
ตารางที่  1  โครงสร้างรายได้ของเทศบาล      2  
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เทศบาลนครล าปาง 

บทวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. สถานการณ์ด้านรายได ้
    ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีรายได้จริงรวมทั้งสิ้น จ านวน 733.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก              
ปีที่ผ่านมา จ านวน 25.04 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.53 
(ตารางที่ 1) ประกอบด้วย 

- รายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 69.08 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.39 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.41 ของรายได้ทั้งหมด เน่ืองจากประเทศไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยืดเยื้อและการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
รัฐบาลพยายามก าหนดนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีข้อสั่งการ              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือบรรเทาและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์       
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เป็นปีที่ 2 เทศบาลนครล าปางจึงอาศัยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีมติลดอัตราค่าเช่าลงร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือน
เมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564) ส าหรับผู้เช่าอาคารพาณิชย์ แท่น แผง ล็อค ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
หลักเมือง) ประกอบกับรัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้งตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต     หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่
กฎกระทรวงใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการว่าด้วยการสาธารณสุขที่ต้องปิดกิจการ ตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกัน              
การแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บเองลดลงจากปีที่ผ่านมา 

- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ จ านวน 291.46 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 
8.59 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.72 ของรายได้ทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลได้รับจัดสรร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดล าปางสูงข้ึน  โดยเฉพาะ           
เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากมีสัญญาเช่าจ านองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารของห้างเซ็นทรัลล าปาง    
ครบระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสัญญาเช่าจ านองมีมูลค่าสูง ประกอบกับเดือนกันยายน 2564 มีการซื้อขายที่ดิน
ของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ล าปางที่มีมูลค่าสูง เทศบาลจึงได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียม           
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เพิ่มข้ึน 
จากปีที่ผ่านมา 

- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ จ านวน 373.22 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.99 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.87 ของรายได้ทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลนครล าปาง เร่ิมมีฐานะเป็น           
หน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ 
ตามวงเงินงบประมาณ รายการ และรายละเอียดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ตารางที่ 1  โครงสร้างรายได้ของเทศบาล 
 
 

ประเภทรายได ้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  1. รายได้ที่จัดเก็บเอง (บาท) 119,932,475.86 126,761,567.90 127,510,642.14 70,765,276.03 69,076,609.62 

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) -0.88 5.69 0.59 -44.50 -2.39 

   สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ) 16.75 16.34 16.82 9.99 9.41 

2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 
   องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท) 

273,800,512.63 290,591,345.37 292,332,305.37 268,392,149.52 291,459,329.27 

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 3.26 6.13 0.60 -8.19 8.59 

   สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ) 38.25 37.46 38.57 37.87 39.72 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท) 

322,135,441.32 358,415,780.51 338,056,179.92 369,558,770.51 373,222,408.45 

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 3.90 11.26 -5.68 9.32 0.99 

   สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ) 45.00 46.20 44.60 52.14 50.87 

รวมรายได้ทั้งหมด (บาท) 715,868,429.81 775,768,693.78 757,899,127.43 708,716,196.06 733,758,347.34 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2.83 8.37 -2.30 -6.49 3.53 

 
ตารางที่ 2  โครงสร้างรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

 

หมวดรายได ้
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ภาษีอากร 75,466,968.72 76,685,695.96 79,335,691.62 20,173,851.49 23,663,701.04 

ค่าธรรมเนียม คา่ปรับ 
และใบอนุญาต 

16,373,315.31 24,902,815.24 20,792,352.78 22,864,206.01 23,985,839.52 

รายได้จากทรัพย์สิน 17,262,304.23 16,366,493.39 17,479,843.25 17,009,613.85 12,628,335.11 

รายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย ์

6,157,611.58 5,815,940.31 6,627,702.54 6,290,683.93 5,622,052.14 

รายได้เบ็ดเตล็ด 3,388,776.02 2,570,923.00 3,215,011.95 3,714,920.75 2,968,815.64 

รายได้จากทุน 1,283,500.00 419,700.00 60,040.00 712,000.00 207,866.17 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 119,932,475.86 126,761,567.90 127,510,642.14 70,765,276.03 69,076,609.62 
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แผนภาพที่ 1  รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
 

 
 

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ภาพรวมมีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 1.69 ล้านบาท 
(ตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1) เมื่อพิจารณาแยกตามหมวดรายได้ จะเห็นได้ว่า หมวดภาษีอากรมีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 3.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.30  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 4.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
25.76 เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังทวีความรุนแรงยืดเย้ือ
และกลายพันธุ์อย่างต่อเน่ือง เป็นปีที่ 2 เทศบาลนครล าปาง ยังคงใช้มาตรการลดอัตราค่าเช่าลงร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2564) ส าหรับผู้เช่าอาคารพาณิชย์ แท่น แผง ล็อค 
ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ประกอบกับรัฐบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ าและการคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลงจากปีที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 1.12 ล้านบาท            
คิดเป็นร้อยละ 4.90 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลได้รับค่าปรับการผิดสัญญาจากโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีล าปาง) จ านวน 5,391,003.00 บาท 
และค่าปรับการผิดสัญญาจากโครงการอื่น ๆ จ านวนหลายรายการ ส่งผลให้ได้รับค่าปรับการผิดสัญญา
เพิ่มข้ึนจากปีที่ ผ่านมา จ านวน 3.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.07 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
5,348,042.51 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 8,720,985.12 บาท) ประกอบกับรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา จ านวน 0.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.15 
เนื่องจากฝ่ายพัฒนารายได้ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อรับช าระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยไปยัง           
ชุมชนต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดราชการโดยออกหน่วยบริการร่วมกับผู้น าชุมชน 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 4.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.76 
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสามยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรง
มากข้ึน เศรษฐกิจยังเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ภาครัฐต้องใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด
ต่อเนื่อง รัฐบาลมีข้อสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เทศบาลนครล าปาง จึงอาศัยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
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จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีมติให้ลดอัตราค่าเช่าลงร้อยละ 50 เป็นปีที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน 
(ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2564) ส าหรับผู้เช่าอาคารพาณิชย์ แท่น แผง ล็อค ในตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ส่งผลให้รายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 0.21 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.09 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4,138,746.00 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
3,927,940.00 บาท) ประกอบกับรัฐบาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ าและการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 4.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
32.40 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 12,870,867.85 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 8,700,395.11 บาท) 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 0.67 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.63 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 6,290,683.93 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
5,622,052.14 บาท) เน่ืองจากผลประกอบการของสถานธนานุบาลมีก าไรลดลงจากปีที่ ผ่านมา ส่งผลให้                
การจัดสรรเงินรายได้ให้เทศบาลนครล าปางลดลงตามสัดส่วนก าไรสุทธิประจ าปี 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 0.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.08 
เนื่องจากการขายแบบแปลนผู้ซื้อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบกับการ
ขายแบบแปลนค านวณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ท าให้รายได้จากค่าขายแบบแปลน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
จ านวน 0.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.84 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 209,500.00 บาท ปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 59,000.00 บาท) ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดลดลงจากปีที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทุน มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 0.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.80 
(ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 712,000.00 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 207,866.17 บาท) เนื่องจาก                      
ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลได้น าทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ ช ารุด ออกจ าหน่าย โดยวิ ธีขายทอดตลาด              
ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้หมวดรายได้จากทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 
ตารางที่ 3  โครงสร้างรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 

 
 

ประเภท 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเลื่อน 2,457,935.67 2,564,640.86 2,525,963.08 2,544,433.68 2,499,724.87 

ภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะ 201,618,499.16 207,602,666.54 208,472,613.00 194,785,497.14 188,674,011.49 

ภาษีสุรา 11,425,761.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

ภาษีสรรพสามิต 27,534,740.92 43,583,693.71 46,756,476.82 40,180,475.82 41,845,374.30 

ภาษีภาคหลวงแร ่ 4,831,839.70 4,799,832.98 5,158,604.91 4,780,128.32 4,614,152.36 

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 356,970.66 340,803.28 413,207.56 357,772.56 231,154.25 

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิฯ 25,574,765.00 31,699,708.00 29,005,440.00 25,743,842.00 53,594,912.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 273,800,512.63 290,591,345.37 292,332,305.37 268,392,149.52 291,459,329.27 
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แผนภาพที่ 2  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 
 
 

 

 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ภาพรวมมีรายได้เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา โดยใน

ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลได้รับจัดสรร จ านวน 291.46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
23.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.59 เนื่องจากเทศบาลได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ            
และนิติกรรมที่ดิน จากส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา จ านวน 27.85 ล้านบาท               
คิดเป็นร้อยละ 108.18 (ปีงบประมาณ  2563 จ านวน 25,743,842.00 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
53,594,912.00 บาท) โดยได้รับจัดสรรเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญจากสัญญาจ านองเช่าอาคารห้างเซ็นทรัล
ล าปาง ครบระยะ 10 ปีที่ก่อสร้าง ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีมูลค่าการจ านองสูง ประกอบกับมีการซื้อขายที่ดิน              
ของโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ล าปาง ซึ่งมีมูลค่าการซ้ือขายสูง ส่งผลให้เทศบาลนครล าปางได้รับการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจ านวนมาก 
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ตารางที่ 4  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล 

 

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอ านาจหน้าที่ 
   และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า) (บาท) 

275,207,654.00 281,884,698.00 290,790,683.00 305,951,902.00 314,896,000.00 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 47.43 2.43 3.16 5.21 2.92 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
   และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) 

46,927,787.32 76,531,082.51 47,265,496.92 63,606,868.51 58,326,408.45 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) -61.96 63.08 -38.24 34.57 -8.30 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ (บาท) 322,135,441.32 358,415,780.51 338,056,179.92 369,558,770.51 373,222,408.45 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 3.90 11.26 -5.68 9.32 0.99 

 
แผนภาพที่ 3  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล 
 

 

 
ภาพรวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล (ตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 3) จะเห็นได้ว่า                

ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ จ านวน 373.22 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
จ านวน 3.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 โดยเทศบาลได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนนุทั่วไป (ตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า) จ านวน 314.90 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 8.94 ล้านบาท          
คิดเป็นร้อยละ 2.92 และเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 58.33 ล้านบาท 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 5.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.30  

ส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 58.33 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ จ านวน 45.70 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่ผ่านมา จ านวน 0.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 45,782,641.51 บาท 
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 45,700,688.00 บาท) ได้รับจัดสรรเป็นเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการถ่ายโอน เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู เงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการถ่ายโอน เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินเดือนพนักงาน
ถ่ายโอน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าอาหารเสริม (นม) 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 12.63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 5.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
29.16 (ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 17,824,227.00 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12,625,720.45 บาท) 
เป็นการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ของปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45  ถึงถนนเลียบแม่น้ าวัง
ฝ่ังซ้าย จ านวน 0.65 ล้านบาท และสายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ าวังฝ่ังซ้าย 
จ านวน 0.72 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 5  
(บ้านศรีบุญเรือง) จ านวน 4.26 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จ านวน 7.00 ล้านบาท  

 
ตารางที่ 5  ตัวชี้วัดโครงสร้างของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
 
สัดส่วนรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

ประเภท 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 
(ร้อยละ) 

ปี 2563 
(ร้อยละ) 

ปี 2564 
(ร้อยละ) 

รายได้จากภาษีอากร ตอ่รายไดท่ี้เทศบาลจัดเก็บเอง 62.93 60.50 62.22 28.51 34.26 

รายได้จากค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
ต่อรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

13.65 19.64 16.30 32.31 34.72 

รายได้จากทรัพย์สิน ตอ่รายไดท่ี้เทศบาลจัดเก็บเอง 14.39 12.91 13.71 24.04 18.28 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                     
ต่อรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 

5.13 4.59 5.20 8.89 8.14 

รายได้เบด็เตล็ด ตอ่รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 2.83 2.03 2.52 5.25 4.30 

รายได้จากทุน ต่อรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 1.07 0.33 0.05 1.00 0.30 

รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
จากตารางที่ 5 ตัวชี้วัดโครงสร้างของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง พบว่าสัดส่วนรายได้ที่เทศบาล

จัดเก็บเอง ที่มีอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตต่อรายได้ที่เทศบาล
จัดเก็บเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.72 ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 

รองลงมา ได้แก่ รายได้จากภาษีอากร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.26 รายได้จากทรัพย์สิน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.28 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.14 รายได้เบ็ดเตล็ด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.30 และรายได้จากทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.30 ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
ตามล าดับ  
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2. สถานการณ์ด้านรายจ่าย 

ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 775.17 ล้านบาท ภาพรวมเพิ่มข้ึนจาก               
ปีที่ผ่านมา จ านวน 133.92 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า            
มีอัตราการเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 20.88 ทั้งนี้ รายจ่ายของเทศบาล แยกเป็น รายจ่ายตามงบประมาณ 
จ านวน 646.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.39 ของรายจ่ายทั้งหมด และรายจ่ายพิเศษ จ านวน 
128.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของรายจ่ายทั้งหมด (ตารางที่ 6 และตารางที่ 7) 

หากพิจารณารายจ่ายตามงบประมาณ จ านวน 646.43 ล้านบาท ปรากฏว่าเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
จ านวน 81.81 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.49 แยกเป็น งบกลาง จ านวน 131.42 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 7.84 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.34 รายจ่ายประจ า จ านวน 
395.29 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 21.24 ล้านบาท โดยมีอัตราการลดลงร้อยละ 5.10 และ
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน จ านวน 119.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 95.21 ล้านบาท โดยมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 388.45 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายตามงบประมาณ ภาพรวมจะเห็นได้
ว่ารายจ่ายประจ าของเทศบาลอยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.15 รองลงมา คือ งบกลาง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.33 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.52 ของรายจ่ายตามงบประมาณ 
ตามล าดับ ประกอบกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการใช้จ่าย                 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพิ่มข้ึน เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2564 

 ในส่วนของรายจ่ายพิเศษ (รายจ่ายที่ไม่ต้องน ามาตั้งงบประมาณ) จ านวน 128.74 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปีที่ ผ่านมา 52.11 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 68.01 แยกเป็น รายจ่ายจาก                 
เงินอุดหนุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 58.16 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
จ านวน 5.45 ล้านบาท โดยมีอัตราการลดลงร้อยละ 8.56 เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายเพื่อการลงทุน               
(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จะเห็นได้ว่ามีการใช้จ่ายลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 เทศบาล
เริ่มเป็นหน่วยรับงบประมาณ มีหน้าที่ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา          
ที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลไม่ได้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนของรายจ่ายเพ่ือการลงทุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แต่อย่างใด จึงท าให้ไม่ได้รับ     
การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 12.63 ล้านบาท 
เป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45  ถึงถนนเลียบแม่น้ าวัง
ฝ่ังซ้าย จ านวน 0.65 ล้านบาท และสายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ าวัง            
ฝ่ังซ้าย จ านวน 0.72 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 5 
(บ้านศรีบุญเรือง) จ านวน 4.26 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย             
(ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จ านวน 7.00 ล้านบาท 

ส าหรับรายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 70.58 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 57.56 
ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 442.14 เน่ืองจากเทศบาลได้น าเงินสะสมไปจ่ายเป็นเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2564 จ านวน 30.91 ล้านบาท ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
เทศบาลมีเงินรายได้เข้ามาไมเ่พียงพอที่จะจ่ายได้ อีกทั้ง น าไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครล าปาง จ านวน 1.82 ล้านบาท รวมถึง 
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค่าปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 
37.85 ล้านบาท ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตามระเบียบฯ และแนวทางหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 6  โครงสร้างรายจ่ายในภาพรวม 
 

รายการ 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1. รายจ่ายตามงบประมาณ 602,152,818.25 575,404,911.04 615,582,300.93 564,623,463.72 646,431,204.67 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 15.62 -4.44 6.98 -8.28 14.49 

    1.1 งบกลาง 112,484,564.89 114,807,094.92 121,046,514.03 123,583,830.86 131,421,459.95 

    1.2 รายจ่ายประจ า 396,727,670.36 397,188,466.12 418,062,282.53 416,530,294.21 395,293,456.00 

    1.3 รายจ่ายเพือ่การลงทุน 92,940,583.00 63,409,350.00 76,473,504.37 24,509,338.65 119,716,288.72 

2. รายจ่ายพเิศษ 76,530,348.15 86,289,442.51 56,934,202.49 76,624,776.11 128,735,271.91 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) -39.65 12.75 -34.02 34.58 68.01 

    2.1 รายจ่ายจากเงินอุดหนุน 
         ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
        และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

46,927,787.32 76,531,082.51 47,265,496.92 63,606,868.51 58,160,125.00 

          2.1.1 งบกลาง 30,748,427.16 36,942,417.35 38,926,174.56 40,534,489.51 38,616,486.55 

          2.1.2 รายจ่ายประจ า 5,863,947.16 4,965,220.50 5,162,822.36 5,475,879.00 6,917,918.00 

          2.1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 10,315,413.00 34,623,444.66 3,176,500.00 17,596,500.00 12,625,720.45 

    2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม 29,602,560.83 9,758,360.00 9,668,705.57 13,017,907.60 70,575,146.91 

รายจ่ายทัง้หมด                           
(ไม่รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) 

647,581,005.57 651,935,993.55 662,847,797.85 628,230,332.23 704,591,329.67 

รายจ่ายทัง้หมด                     
(รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) 

678,683,166.40 661,694,353.55 672,516,503.42 641,248,239.83 775,166,476.58 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 4.80 -2.50 1.64 -4.65 20.88 
 

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่าย 
 

รายการ 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 
(ร้อยละ) 

ปี 2563 
(ร้อยละ) 

ปี 2564 
(ร้อยละ) 

1. รายจ่ายตามงบประมาณ 88.72 86.96 91.53 88.05 83.39 

    1.1 งบกลาง 18.68 19.95 19.66 21.89 20.33 

    1.2 รายจ่ายประจ า 65.89 69.03 67.92 73.77 61.15 

    1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 15.43 11.02 12.42 4.34 18.52 

2. รายจ่ายพิเศษ 11.28 13.04 8.47 11.95 16.61 

    2.1 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีก าหนด 
        วัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

61.32 88.69 83.02 83.01 45.18 

          2.1.1 งบกลาง 65.52 48.27 82.36 63.73 66.40 

          2.1.2 รายจ่ายประจ า 12.50 6.49 10.92 8.61 11.89 

          2.1.3 รายจ่ายเพือ่การลงทุน 21.98 45.24 6.72 27.66 21.71 

    2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม 38.68 11.31 16.98 16.99 54.82 
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ตารางที่ 8  สัดส่วนรายจ่ายตามงบรายจ่ายต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ) 
 

ตัวชี้วัด 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 
(ร้อยละ) 

ปี 2563 
(ร้อยละ) 

ปี 2564 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายงบกลางต่อรายจ่ายจริง 18.68 19.95 19.66 21.89 20.33 

รายจ่ายงบบุคลากรต่อรายจ่ายจริง 36.50 38.03 36.80 40.25 31.27 

รายจ่ายงบด าเนนิงานต่อรายจ่ายจริง 25.93 27.04 27.36 29.14 26.35 

รายจ่ายงบเงนิอุดหนุนต่อรายจ่ายจริง 3.46 3.95 3.75 4.37 3.52 

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นต่อรายจ่ายจริง 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

รายจ่ายงบลงทนุต่อรายจ่ายจริง 15.43 11.02 12.42 4.34 18.52 

 
จากตารางที่ 8 สัดส่วนรายจ่ายตามงบรายจ่ายต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ) ที่มีอัตรา

สูงสุด ได้แก่ รายจ่ายงบบุคลากร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) และเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.27 รองลงมา ได้แก่ รายจ่ายงบด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.35 รายจ่าย            
งบกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.33 รายจ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์             
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.52 รายจ่ายงบเงินอุดหนุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.52 
และรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 จะเห็นได้ว่ารายจ่ายงบลงทุนต่อรายจ่ายจริงมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ซึ่งแสดง            
ให้เห็นว่าปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มีจ านวนโครงการและการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร          
ชุดใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในระหว่างปีงบประมาณ 2564 ส าหรับงบรายจ่ายในส่วนอื่น ๆ มีสัดส่วนลดลง                 
ทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะงบบุคลากรมีสัดส่วนลดลงสูงสุด เนื่องจากเทศบาลได้น าเงินสะสมไปจ่ายเป็น           
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2564 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
เทศบาลมีเงินรายได้เข้ามาไม่เพียงพอที่จะจ่ายได้ 
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ตารางที่ 9  สัดส่วนรายจ่ายตามแผนงานต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ) 
 

ตัวชี้วัดโครงสร้างรายจ่ายตามแผนงาน  

ตัวช้ีวัด 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 
(ร้อยละ) 

ปี 2563 
(ร้อยละ) 

ปี 2564 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไปต่อรายจ่ายจริง 11.33 13.33 12.36 12.87 11.84 
รายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายในต่อรายจ่ายจริง 3.63 2.62 2.54 2.69 2.05 
รายจ่ายแผนงานการศึกษาต่อรายจ่ายจริง 31.00 31.48 30.04 34.24 29.70 
รายจ่ายแผนงานสาธารณสุขต่อรายจ่ายจริง 3.12 3.09 2.79 3.07 2.06 
รายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ต่อรายจ่ายจริง 0.58 0.61 0.60 0.67 0.44 
รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชนต่อรายจ่ายจริง 24.94 21.95 25.81 18.80 25.32 
รายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อรายจ่ายจริง 0.69 0.62 0.80 0.76 0.36 
รายจ่ายแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการต่อรายจ่ายจริง 3.19 2.34 2.66 2.17 4.99 
รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาต่อรายจ่ายจริง 1.98 2.12 1.94 1.81 2.05 
รายจ่ายแผนงานการพาณิชย์ต่อรายจ่ายจริง 0.86 1.89 0.80 1.03 0.86 
รายจ่ายแผนงานงบกลางต่อรายจ่ายจริง 18.68 19.95 19.66 21.89 20.33 

 

จากตารางที่ 9 สัดส่วนรายจ่ายตามแผนงานต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ) ที่มีอัตราร้อยละ
สูงสุด ได้แก่ แผนงานการศึกษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.70 เนื่องจากเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล จ านวน 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง อุทยานการเรียนรู้นครล าปาง พิพิธภัณฑ์
เทศบาลนครล าปาง (หอปูมละกอน) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) โดยได้ด าเนินโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมในอุทยานการเรียนรู้นครล าปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง 
(มิวเซียมล าปาง) ฯลฯ ส าหรับดา้นอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ไดด้ าเนินการก่อสร้างเสาธง
ชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารเรียน ปรับปรงุถนนภายในโรงเรียน ปรับปรุงโถงชั้นล่างของโรงเรียนเป็นธนาคาร
ออมทรัพย์นักเรียน ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายในอาคารเรียน ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ดี มีความ
สะดวก และความปลอดภัย ให้แก่ ครู นักเรยีน และผู้ปกครอง รวมถึงมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รองลงมา ได้แก่ แผนงานเคหะและชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.32 มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจ านวนมาก
เน่ืองจากการน านโยบายของผู้บริหารชุดใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในระหว่างปีงบประมาณ 2564 น าไปสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือให้นครล าปางเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองต้นไม้ ดอกไม้งาม เมืองปราศจากขยะ เมืองแห่งชีวิต
สาธารณะ เมืองปลอดภัย เมืองน่าเดิน เมืองเทศกาลและวัฒนธรรม เมืองวิถีดิจิตอล เมืองกีฬา เมืองที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เมืองของคนทุกวัยทุกคน ทั้งนี้ ผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ในแผนงานเคหะและชุมชนเพื่อด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า การปรับปรุงถนน ทางเท้า 
และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวดัล าปาง (สวนจีน) สวนสาธารณะประตูเวียง การก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ
เทศบาลนครล าปาง การปรับปรุงห้องท างานส่วนควบคุมการก่อสร้าง การบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ           
การปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม และเกาะกลางถนน การปรับปรุงลานอเนกประสงค์และ
สนามเด็กเล่นภายในชุมชน การปรับปรุงลานและพื้นที่โดยรอบศาลหลักเมือง การเก็บขนขยะมูลฝอย               
การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล การขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง 
อาทิเช่น เครื่องตัดต้นไม้ แบบบรรทุกบนรถเคลื่อนที่ เครื่องย่อยต้นไม้ กิ่งไม้แบบเคลื่อนที่ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน 
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ส าหรับรายจ่ายที่มีอัตราสูงสุดล าดับถัดมา ได้แก่ แผนงานงบกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.33 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
เงินส ารองจ่าย รวมถึงรายจ่ายตามข้อผูกพัน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาล 
นครล าปาง ประกอบกับต้องจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ปีงบประมาณ 
2563 สมทบในอัตราเดิมร้อยละ 2 จ านวน 8,231,600.00 บาท ปีงบประมาณ 2564 สมทบในอัตราใหม่         
ร้อยละ 3 จ านวน 11,793,120.00 บาท เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเปน็กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563) เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เป็นต้น  
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3. ดุลการคลัง 

ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีงบประมาณขาดดุลรวมทั้งสิ้น จ านวน 41.41 ล้านบาท คิดเป็น           
ร้อยละ 5.34 ของรายจ่ายทั้งหมด แยกเป็น เกินดุลการคลังในงบประมาณ จ านวน 29.00 ล้านบาท          
จากการมรีายได้ในงบประมาณสูงกว่ารายจ่ายในงบประมาณ และขาดดุลการคลังนอกงบประมาณ (รวม
รายจ่ายจากเงินสะสม) จ านวน 70.41 ล้านบาท เนื่องจากมีรายจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 70.58 ลา้นบาท 
เทศบาลจึงมีงบประมาณขาดดุลในภาพรวม (ตารางที่ 10) 

 

ตารางที่ 10  ดุลการคลัง 
 

รายการ 
ป ี2560 
(บาท) 

ป ี2561 
(บาท) 

ป ี2562 
(บาท) 

ป ี2563 
(บาท) 

ป ี2564 
(บาท) 

1. ดุลการคลังในงบประมาณ (1 = 1.1-1.2) 66,787,824.24 123,832,700.23 95,051,329.58 80,485,863.83 29,000,734.22 

    1.1 รายได้ 668,940,642.49 699,237,611.27 710,633,630.51 645,109,327.55 675,431,938.89 

    1.2 รายจ่าย 602,152,818.25 575,404,911.04 615,582,300.93 564,623,463.72 646,431,204.67 

2. ดุลการคลังนอกงบประมาณ (ไม่รวม
รายจ่ายจากเงินสะสม) (2 = 2.1-2.2) 

0.00 0.00 0.00 0.00 166,283.45 

    2.1 รายได้เงินอุดหนุนที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และรายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

46,927,787.32 76,531,082.51 47,265,496.92 63,606,868.51 58,326,408.45 

    2.2 รายจ่ายเงินอุดหนุนที่ก าหนด
วัตถุประสงค์และรายจา่ยเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

46,927,787.32 76,531,082.51 47,265,496.92 63,606,868.51 58,160,125.00 

3. ดุลการคลังนอกงบประมาณ  
(รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) (3 = 2-3.1) 

-29,602,560.83 -9,758,360.00 -9,668,705.57 -13,017,907.60 -70,408,863.46 

    3.1 รายจ่ายจากเงินสะสม 29,602,560.83 9,758,360.00 9,668,705.57 13,017,907.60 70,575,146.91 

4. ดุลการคลัง (ไม่รวมรายจา่ยจาก 
เงินสะสม) (4 = 1+2) 

66,787,824.24 123,832,700.23 95,051,329.58 80,485,863.83 29,167,017.67 

5. ดุลการคลัง (รวมรายจา่ยจากเงินสะสม) 
(5 = 1+3) 

37,185,263.41 114,074,340.23 85,382,624.01 67,467,956.23 -41,408,129.24 

6. รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ในงบประมาณ) 
(ร้อยละ) 

11.09 21.52 15.44 14.25 4.49 

7. รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ในงบประมาณ+ 
นอกงบประมาณ ไม่รวมเงินสะสม) (ร้อยละ) 

10.29 18.99 14.34 12.81 4.14 

8. รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ในงบประมาณ+ 
นอกงบประมาณ รวมเงินสะสม) (ร้อยละ) 

5.48 17.24 12.70 10.52 -5.34 
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4. หนี้สินและภาระหนี ้

จากตารางที่ 11 และตารางที่ 12 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมียอดหนี้สินคงค้าง จ านวน 
15.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของรายจ่ายตามงบประมาณ และภาระหนี้สิน จ านวน 7.90 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของรายจ่ายตามงบประมาณ ส าหรับรายการหนี้สินและภาระหนี้ของเทศบาล                   
ในปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ เงินกู้ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์  

ทั้งนี้ เมื่อคาดการณ์ในปีงบประมาณ 2565 เทศบาลมีภาระหนี้สินที่จะต้องช าระ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 7.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 703.00 ล้านบาท เป็นการจ่ายช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ เป็นการจ่ายช าระปีที่ 2              
โดยในปีงบประมาณ 2566 จะเป็นการจ่ายช าระปีสุดท้าย 

 
ตารางที่ 11  หนี้สินและภาระหน้ี 
 

รายการ 
ป ี2560 
(บาท) 

ป ี2561 
(บาท) 

ป ี2562 
(บาท) 

ป ี2563 
(บาท) 

ป ี2564 
(บาท) 

หนี้สินคงค้าง 47,150,173.18 39,062,665.54 31,308,306.56 23,525,720.09 15,709,101.78 

หนี้สินคงค้างต่อรายจ่าย                
ตามงบประมาณ (รอ้ยละ) 

7.83 6.79 5.09 4.17 2.43 

ภาระหนี้สิน 8,702,379.88 8,275,986.14 7,904,222.58 7,904,222.58 7,904,222.58 

- คืนเงินต้น 8,442,346.52 8,087,507.64 7,754,358.98 7,782,586.47 7,782,586.47 

- รายจ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้ 260,033.36 188,478.50 149,863.60 121,636.11 121,636.11 

ภาระหนี้สินตอ่รายจ่าย                
ตามงบประมาณ (รอ้ยละ) 

1.45 1.44 1.28 1.40 1.22 
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 ตารางที่ 12  รายการหนี้สินและภาระหน้ี 
 

รายการ 
สัญญา
เลขท่ี 

ปท่ีีส้ินสุด
สัญญา 

เงินต้นค้างช าระ 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1. เงินกู้จากธนาคารออมสิน 
(กองทุนพัฒนาเมอืงในภูมภิาค) 
เพื่อก่อสรา้งหอ้งสมุดประชาชน 
จ านวน 9,264,554 บาท  
ก าหนดระยะเวลาการกูย้ืม 15 ป ี
โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินกู้  
3 ป ีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก 
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.10 ต่อป ี
 

11/2545 
ลงวันที่  

31 พ.ค. 2545 

ปีงบประมาณ 
2561 

(28 พ.ย. 2560) 

360,554 0 0 0 0 

2. เงินกู้ส านักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  
เพื่อก่อสรา้งตลาดสดเทศบาล 1 
(ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อม
ครุภัณฑ์ ระยะเวลา 10 ปี 
นับตั้งแต่ไดร้ับเงินกู้ครบถ้วน
ตามสัญญากู้แล้ว 
(รับเงินกู้ครบถ้วนในปีงบประมาณ 
2556 วันท่ี 23 พ.ย. 2555) 
 

732/56/2553 
ลงวันที่        

9 ก.พ. 2553 

ปีงบประมาณ
2566 

46,789,619 39,062,666 31,308,307 23,525,720 15,709,102 

รวม 47,150,173 39,062,666 31,308,307 23,525,720 15,709,102 
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5. เงินสะสม 

จากข้อมูลยอดเงินสะสม (ตารางที่ 13) แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมียอด                
เงินสะสมรวม (ไม่รวมทุนส ารองเงินสะสม) จ านวน 833.79 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จ านวน 56.16 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 6.31 เมื่อหัก เงินฝาก ก.ส.ท. จ านวน 136.94 
ล้านบาท หัก เงินสะสมรูปแบบอื่น ๆ จ านวน 69.62 ล้านบาท และ หัก ยอดเงินที่อนุมัติให้จ่ายขาด                 
เงินสะสมแล้ว (แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย) จ านวน 85.80 ล้านบาท ดังนั้น เทศบาลจะเหลือเงินสะสมที่สามารถ            
จ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 541.43 ล้านบาท  

หากเทศบาลมีความประสงค์จะใช้จ่ายจากเงินสะสม จะต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลตามระเบียบฯ และให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของเทศบาล และเสถียรภาพในระยะยาว ทั้งนี้            
การใช้จ่ายจากเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

ส าหรับเงินทุนส ารองเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 
337.57 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จ านวน 20.76 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.55 

 

ตารางที่ 13  เงินสะสม 
 

รายการ 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

1. เงินสะสมรวม (ไม่รวมทุนส ารอง) 580,625,625.65 711,355,003.05 818,063,600.81 889,955,141.90 833,791,262.16 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 6.09 22.52 15.00 8.79 -6.31 

    หัก 1.1 เงินฝาก ก.ส.ท. 111,433,853.37 116,357,983.08 125,588,246.15 133,534,761.47 136,940,802.09 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 3.52 4.42 7.93 6.33 2.55 

    หัก 1.2 เงินสะสมรูปแบบอื่นๆ 59,765,397.07 57,691,438.37 66,207,163.98 73,706,696.67 69,617,833.91 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 30.66 -3.47 14.76 11.33 -5.55 
1.3 ยอดเงินที่อนุมัติให้        

จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว (แต่ยังไม่ได้
เบิกจ่าย) (1.3 = 1.-1.1-1.2-1.4) 

9,062,400.00 4,604,810.51 33,950,000.00 65,289,529.85 85,799,269.34 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) -76.99 -49.19 637.27 92.31 31.41 

        1.4 เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ 
(1.4 = 1.-1.1-1.2-1.3) 

400,363,975.21 532,700,771.09 592,318,190.68 617,424,153.91 541,433,356.82 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 12.93 33.05 11.19 4.24 -12.31 

2. เงินทุนส ารองเงินสะสม  259,524,679.99 290,482,855.05 304,740,554.49 316,813,434.06 337,573,508.90 

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 6.88 11.93 4.91 3.96 6.55 
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6. ความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- เทศบาลควรติดตามให้ความส าคัญกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยังทวีความรุนแรงยืดเย้ือและกลายพันธุอ์ย่างต่อเน่ือง ท าให้
เกิดความไม่แน่นอนสูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินการคลัง          
ของเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้เผชิญกับปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงจ านวนมาก จากค าสั่ง
รัฐบาลให้ลดการจัดเก็บภาษี จาก 100% คงเหลือเพียง 10% เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาผู้ประกอบการ ประชาชน 
ในช่วงภาวะวิกฤต ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน            
ต้องปรับกระบวนการท างานใหม่ ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้ลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด เทศบาลควรด าเนินการวิเคราะห์
งบประมาณด้านรายได้ และด้านรายจ่ายอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมการรับเงิน และการ             
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

- เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหา         
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส าคัญ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภายใต้สถานการณ์           
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไปด้วย ทั้งนี้ การด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การใช้จ่ายงบประมาณ             
ให้ด าเนินการตามเป้าหมายหรือแผนที่ก าหนดไว้ และควรให้ความส าคัญกับความพร้อมของโครงการ             
ก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยการจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

- เทศบาลควรพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ า เพื่อชะลอ ปรับลด 
หรือยกเลิกการด าเนินโครงการที่มีความส าคัญในระดับต่ าหรือหมดความจ าเป็น และพิจารณาด าเนินการ
โครงการที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล โครงการที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นล าดับแรก เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ตลอดจนการรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

- เทศบาลควรวางแผนการใช้จ่ายเงินสะสมให้เหมาะสมสอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังและ
เสถียรภาพระยะยาว เพื่อก ากับดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

- เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ได้             
จัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ซ่ึงมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
ด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์และสอบทานการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อลด โอกาส            
และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และ                   
ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ             
และประชาชนเป็นส าคัญ 
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