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-  สําเนา  - 
 

 
 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พุทธศักราช  2554 

 

ของ 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 



 

 
สวนที่  1 

 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 



ด

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

บัดน้ี      ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหาร      จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผูบริหารจึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิก

ทุกทาน    ไดทราบถึงสถานะการคลัง       ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554  ดังตอไปน้ี

1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบดวย

ก.  านรายรับ
ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เทศบาลไดประมาณการรายรับไวท้ังสิ้น

350,042,000 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได  ดังน้ี

หมวดภาษีอากร 227,880,000              บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 16,934,580                บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 9,221,500                 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 3,900,000                 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,857,000                 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 90,248,920                บาท

ข. ดานรายจาย
ตนปงบประมาณ  พ.ศ.  2554    เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจายไวท้ังสิ้น

350,039,532 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายจาย  ดังน้ี

รายจายงบกลาง 23,393,222                บาท

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 114,329,180              บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 142,403,230              บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค 12,921,100                บาท

หมวดรายจายอ่ืน 60,000                     บาท

หมวดเงินอุดหนุน 16,356,400                บาท

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 40,576,400                บาท



          2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน

              2.1  รายรับ

รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554
ก. รายไดภาษีอากร (ยอดรวม) 200,580,335.06 209,530,000 227,880,000

     1.  หมวดภาษีอากร (รวม) 200,580,335.06 209,530,000 227,880,000

         ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 35,019,480.21 33,500,000 34,000,000

         ภาษีบํารุงทองท่ี 838,059.56 830,000 830,000

         ภาษีปาย 10,040,178.90 9,500,000 10,000,000

         ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 117,181,955.71 - -

         ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ - 110,000,000 118,000,000

         ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 - 15,000,000 15,000,000

         ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 200,000 200,000

         ภาษีสุรา 7,572,330.88 7,000,000 8,500,000

         ภาษีสรรพสามิต 14,850,049.64 13,000,000 19,000,000

         คาภาคหลวงแร 3,646,844.06 2,200,000 4,000,000

         คาภาคหลวงปโตรเลียม 506,178.05 300,000 350,000

         คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

         นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 10,925,258.05 18,000,000 18,000,000

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร (ยอดรวม) 34,541,849.09 25,522,300          31,913,080          

     1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ

         และใบอนุญาต (รวม) 12,160,795.18 10,454,800 16,934,580

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต

         การขายสุรา 42,631.50 30,000 35,000

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต

         การพนัน 30.00 5,000 2,000

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

         จอดยานยนต 3,105,660.00 3,000,000 3,000,000

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 61,040.00 100,000 100,000

         คาธรรมเนียมเก็ ู ยบและขนขยะมลฝอ - 2,400,000 2,400,000



รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554

         คาธรรมเนียมเก็บขนอุ ื ิ่ ิกูลจจาระหรอสงปฏ - 217,800 239,580

         คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

         การแจงสถานที่จําหนายอาหาร

         หรือสะสมอาหาร - 300,000 350,000

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,043,876.14  -  -

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ

         ฌาปนสถาน 49,800.00 60,000 60,000

         คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผน

         ประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา - 160,000 500,000

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษา

         ความสะอาดและความเปนระเบียบ

         เรียบรอยของบานเมือง 351,870.00  -  -

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 24,580.00 10,000 10,000

         คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัว

         ประชาชน 254,380.00 100,000 120,000

         คาธรรมเนียมการแพทย - 15,000 15,000

         คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 17,780.00 1,000,000 900,000

         คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 696,850.00 700,000 7,000,000

         คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ

         ขอบังคับทองถิ่น 201,505.00 130,000 150,000

         คาปรับการผิดสัญญา 1,785,917.54 700,000 400,000

         คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล

         หรือมูลฝอย - 5,000 5,000

         คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

         หรือมูลฝอย - 5,000 5,000

         คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 

         กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ - 1,400,000 1,500,000

         คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนาย

         อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว

         หรือพื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน .ม. 200 ตร - 90,000 110,000



รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554

         คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 1,509,850.00  -  -

         คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน - 12,000 18,000

         คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา

         โดยใชเคร่ืองขยายเสียง 15,025.00 15,000 15,000

     2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 17,150,146.15 9,601,500 9,221,500

         คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 9,733,168.50 4,000,000 4,220,000

         ดอกเบี้ย 7,415,727.65 5,600,000 5,000,000

         เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 1,250.00 1,500 1,500

     3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

         และการพาณิชย (รวม) 2,628,096.05 3,600,000 3,900,000

         เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,628,096.05 3,600,000 3,900,000

    4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม) 2,602,811.71 1,866,000 1,857,000

         คาจําหนายเวชภัณฑ - 240,000 300,000

         คาจําหนายเศษของ - 50,000 50,000

         คาขายแบบแปลน 725,500.00 850,000 600,000

         คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 132,095.00 100,000 100,000

         คาสมัครสมาชิกหองสมุด 7,470.00 6,000 7,000

    รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,737,746.71 620,000 800,000

ค. เงินชวยเหลือ (ยอดรวม) 149,392,512.76 91,991,890 90,248,920

     1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (รวม) 149,392,512.76 91,991,890 90,248,920

         เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการ

         ตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน

         เลือกทํา 149,392,512.76 91,991,890 90,248,920

รวมรายรับท้ังส้ิน 384,514,696.91 327,044,190        350,042,000        



              2.2  รายจายตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน
จายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ป 2552 ป 2553 ป 2554
ดานบริหารทั่วไป (ยอดรวม) 74,352,714.61      75,674,500          78,674,160          

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,522,865.82      61,088,550          63,122,390          

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,829,848.79      14,585,950          15,551,770          

ดานบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 255,765,828.64    212,109,150        233,129,380        

1. แผนงานการศึกษา 112,006,766.45    55,931,930          59,276,200          

2. แผนงานสาธารณสุข 16,487,043.93      18,322,780          19,425,930          

3. แผนงานสังคมสงเคราะห 10,997,743.60      4,057,650           3,229,220           

4. แผนงานเคหะและชุมชน 97,998,695.98      111,814,580        115,887,480        

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6,172,108.45        6,365,000           6,193,470           

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

    และนันทนาการ 12,103,470.23      15,617,210          29,117,080          

ดานการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 14,577,004.18      13,788,570          14,842,770          

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,358,666.45      10,694,570          11,102,090          

2. แผนงานการพาณิชย 4,218,337.73        3,094,000           3,740,680           

ดานการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 15,258,503.56      25,465,097          23,393,222          

1. แผนงานงบกลาง 15,258,503.56      25,465,097          23,393,222          

รวมรายจายทั้งส้ิน 359,954,050.99    327,037,317        350,039,532        



 2.3  รายจายตามหมวดรายจาย

จายจริง
ป 2552

งบประมาณ
ป 2553

งบประมาณ
ป 2554

15,258,503.56 24,946,197 23,393,222

124,919,620.04 109,455,860 114,329,180

35,043,184.59  -  -

132,017,322.12 129,885,520 142,403,230

11,355,795.47 10,963,700 12,921,100

6,138,800.00 12,497,600 60,000

14,114,039.52 17,857,200 16,356,400

21,106,785.69 21,431,240 40,576,400

359,954,050.99 327,037,317 350,039,532

จายจริง ป 2552 จายจริง ป 2553
(เปนเงิน / บาท) (เปนเงิน / บาท)

1. เงินอุดหนุน 1. แผนงานการศึกษา

   ท่ัวไปท่ีระบุ 5,419,499.36  -

   วัตถุประสงค

17,339,500.00  -

 - 1,269,300.00

22,758,999.36 1,269,300.00

    1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. แผนงานสังคมสงเคราะห

3. แผนงานเคหะและชุมชน

    3.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีระบุวัตถุประสงค

 8. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมรายจายทั้งส้ิน

 6. หมวดรายจายอ่ืน

 2.4  รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม

จายจาก รายการ

(รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน  2553)

หมวด

 1. รายจายงบกลาง

 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

 3. หมวดคาจางช่ัวคราว

 4. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

 5. หมวดคาสาธารณูปโภค

 7. หมวดเงินอุดหนุน

    2.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห



จายจริง ป 2552 จายจริง ป 2553
(เปนเงิน / บาท) (เปนเงิน / บาท)

2. เงินอุดหนุน
    เฉพาะกิจ -       28,411,767.15

1,345,900.00 -
- 42,406.00

3. แผนงานการศึกษา
20,548,088.25 57,266,947.27

50,000.00 -

580,000.00 -
70,000.00 -

5,000.00 5,000.00

4,126,865.94 2,596,579.65

39,440.00 -

278,600.00 -

27,043,894.19 88,322,700.07

3. จายขาดจาก
เงินสะสม     1.1 งานบริหารทั่วไป 940,210.50 32,733.00

- 67,080.00
3,758,247.75 1,058,046.50

- 84,693.00
- 138,320.00

         ความสงบภายใน

รวมจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

    2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

7. แผนงานการพาณิชย

           และการโยธา

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จายจาก

    7.1 งานตลาดสด

    6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    3.2 งานศึกษาไมกําหนดระดับ
    3.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    4.2 งานบําบัดนํ้าเสีย
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายการ

1. แผนงานงบกลาง

    6.2 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

    4.1 งานไฟฟาถนน

    2.1 งานบริหารทั่วไป
    2.2 งานบริหารงานคลัง

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

    5.1 งานกีฬาและนันทนาการ

    1.1 งานงบกลาง

4. แผนงานเคหะและชุมชน

    2.2 งานเทศกิจ

    1.3 งานบริหารงานคลัง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป



จายจริง ป 2552 จายจริง ป 2553
(เปนเงิน / บาท) (เปนเงิน / บาท)

3. แผนงานการศึกษา
2,546,243.72 210,094.50
8,303,400.00 -

4. แผนงานสาธารณสุข
801,716.50 -
251,806.75 -

79,512.00 -

478,209.08 -

1,325,148.25 46,485.00
59,795,071.72 14,206,522.00

10,509.25 26,272.25
770.00 -

         และการโยธา - 15,829.00
759,270.25 892,934.50

79,050,115.77 16,779,009.75

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    7.2 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

    6.4 งานบําบัดนํ้าเสีย

    4.2 งานโรงพยาบาล

    5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
6. แผนงานเคหะและชุมชน

    4.3 งานบริการสาธารณสุข
         และงานสาธารณสุขอื่น

    7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

จายจาก รายการ

รวมจายขาดจากเงินสะสม

5. แผนงานสังคมสงเคราะห

    6.2 งานไฟฟาถนน
    6.3 งานสวนสาธารณะ

    4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

    6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

    3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    3.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา



 2.5  รายการงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

          รายรับ

รับจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

13,205,362.26 13,600,500 15,010,500

11,909,903.75 12,100,000 14,000,000

233.51 500 500

1,295,225.00 1,500,000 1,010,000

8,760,320.17 12,000,000 13,000,000

1,314,048.03 1,800,000 1,950,000

2,628,096.05 3,600,000 3,900,000

4,818,176.09 6,600,000 7,150,000

21,965,682.43 25,600,500 28,010,500

          รายจาย

จายจริง
ป 2552

งบประมาณ
ป 2553

งบประมาณ
ป 2554

795,471.95 1,674,800 2,205,300

1,897,500.00 2,055,600 2,235,900

969,504.23 1,577,110 1,690,340

83,306.08 139,000 159,000

8,827,720.17 12,077,600 13,082,100

46,790.00   -                  44,500

12,620,292.43 17,524,110 19,417,140

     - เงินรางวัลประจําป

     - เงินบูรณะทองถิ่น

     - เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน

 1. รายจายงบกลาง

 4. หมวดคาสาธารณูปโภค

 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

     เงินกําไรสุทธิ

รวมรายรับท้ังส้ิน

     - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หมวด

     - กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด

รายรับ

 1. รายได                                (รวม)

     - ดอกเบี้ยรับจํานํา

 2. เงินไดอ่ืน                             (รวม)

 5. หมวดรายจายอ่ืน

รวมรายจายทั้งส้ิน

 6. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง



 2.6  รายการงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร

          รายรับ

1,805,990.00 1,745,000 1,832,500

559,200.00 559,200 559,200

1,026,000.00 1,026,000 1,026,000

35,304.00 40,000 11,150

6,000.00 - 12,000

3,929.68 12,000 30,000

3,436,423.68 3,382,200 3,470,850

          รายจาย

39,838.00 151,264 151,264

421,495.48 512,640 512,640

1,422,561.10 1,565,000 1,574,000

324,976.05 346,000 396,000

23,900.00 764,000 473,300

2,232,770.63 3,338,904 3,107,204

 5. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

 6. รายไดเบ็ดเตล็ด

 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ
ป 2554

รวมรายจายทั้งส้ิน

รายรับ
รับจริง
ป 2552

หมวด
จายจริง
ป 2552

รวมรายรับท้ังส้ิน

 1. รายจายงบกลาง

งบประมาณ
ป 2553

 4. หมวดคาสาธารณูปโภค

 1. คาบริการสถานีขนสง

 2. คาบริการหองสุขา

 3. คาบริการสถานที่จําหนายสินคา

     ออนไลน

 4. คาปายโฆษณา

 2. หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา

 5. คาบริการสถานที่ติดต้ังตูเติมเงิน

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554



3. ภาระผูกพนัในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจาํป 
 

1. เทศบาลนครลําปางไดกูเงินจากสาํนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จํานวน 1 รายการ เปนคากอสรางหองสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลาํปาง ตามสญัญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 
จํานวนเงินกูทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.10 ตอป มีกําหนด           
สงใชคืนภายใน 15 ป (โดยมีระยะเวลาปลอดหนีเ้งินตน 3 ป ต้ังแต 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 
31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชําระเงินตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนปแรก สาํหรับ                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลนครลาํปางชําระเงนิตน จํานวน 742,000 บาท และ
ดอกเบี้ย จาํนวน 330,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,072,000 บาท เปนการจายชาํระปที่ 6 

  2. เทศบาลนครลําปางไดกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
จํานวน 1 รายการ เปนคากอสรางและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรษัฏา) ตามสญัญา 
เลขที ่ 1848/42/2546 ลงวันที ่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกูทั้งสิ้น 6,440,000 บาท                  
มีกําหนดสงใชคืนภายใน 10 ป ๆ ละ 644,000 บาท โดยไมมีดอกเบี้ย ในปงบประมาณ          
พ.ศ. 2554 เปนการจายชาํระปที่ 7 

 
สําหรบัรายการที่ไดมกีารกอหนี้ผูกพันขามปไว แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้ 
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ภาระผกพนในการกอหนี้ผกพนงบประมาณรายจายประจําป (ที่ไดมีการกอหนี้ผกพนขามปไว)

ที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

1 การจัดระเบียบการจําหนายสนคา การพาณชย ตลาดสด คาใชสอย รายจายคางจาย 347,400.00        347,400.00         - ปงบประมาณ 

ในทสาธารณะ 2552

2 คากอสรางพนังปองกันตลงแมนาวัง เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาทดินฯ รายจายคางจาย 9,900,000.00     9,650,000.00      250,000.00      สงคืนจังหวัด

บรเวณหนาโรงเรยนเคนเน็ตแมคเคนซี สนป

ถึงบรเวณรานปลาเผาผักสด และ

กอสรางพนังปองกันตลงแมนาวังฝงซาย

บรเวณเขื่อนยาง

3 คาพฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 6 ระบบ บริหารงานทั่วไป วางแผนสถิติ คาครภณฑ รายจายคางจาย 1,120,000.00     - 1,120,000.00   ยกเลก

และวิชาการ

4 คาจางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา บริหารงานทั่วไป วางแผนสถิติ คาใชสอย รายจายคางจาย 140,000.00        140,000.00         - -

เทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552 - 2554) และวิชาการ

5 คาจางจัดทาหนงสอรายงานกิจการเทศบาล บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาใชสอย รายจายคางจาย 177,000.00        177,000.00         - -

ประจําป 2551 - 2552 จํานวน 3,000 เลม

6 คาจางประชาสมพนธการจัดนทรรศการ บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาใชสอย รายจายคางจาย 21,000.00          21,000.00           - -

และกิจกรรมการเรียนรเคลอนที่ 

"พพธภณฑติดลอ" ( Muse Mobile )

7 คาจางยายตูสาขาโทรศัพทพรอมติดตั้งใหม บรหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาใชสอย รายจายคางจาย 250,000.00        250,000.00         - -

ณ หองปฏบติงาน งานประชาสมพนธ

อาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน  1  ชุด
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  ีกที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

8 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย สงคมสงเคราะห บรหารทั่วไป คาใชสอย รายจายคางจาย 7,000.00            7,000.00              -  -

อาคารมูลนิธิชัยพฒนา ประจําเดือน เกี่ยวกับสงคม

กันยายน 2552 สงเคราะห

9 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ คาใชสอย รายจายคางจาย 11,800.00          11,800.00            -  -

โรงพัสดุเคนเน็ต ประจําเดือนกันยายน 2552

10 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ คาใชสอย รายจายคางจาย 11,800.00          11,800.00            -  -

สวนสาธารณะเขลางคนคร ประจําเดือน

กันยายน 2552

11 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ คาใชสอย รายจายคางจาย 11,398.00          11,398.00            -  -

สวนสาธารณะเวียงละกอน 

(สนามกีฬากลางเทศบาลนครลําปาง)

ประจําเดือนกันยายน 2552

12 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ คาใชสอย รายจายคางจาย 11,398.00          11,398.00            -  -

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหว เฉลมพระชนมพรรษา

80 พรรษา (พอเจาทพยชาง) ประจําเดือน

กันยายน 2552

13 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย การพาณชย ตลาดสด คาใชสอย รายจายคางจาย 6,500.00            6,500.00              -  -

ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดรษฎา)

ประจําเดือนกันยายน 2552
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  ีกที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

14 คาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาด การพาณิชย ตลาดสด คาใชสอย รายจายคางจาย 17,249.00          17,249.00            -  -

ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดรษฎา)

ประจําเดือนกันยายน 2552

15 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาใชสอย รายจายคางจาย 5,420.00            5,420.00              -  -

สานกงานเทศบาล สวนของงานทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

งวดที่ 6 (งวดสดทาย) ประจําเดือน 

กันยายน 2552

16 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาใชสอย รายจายคางจาย 70,556.40          70,556.40            -  -

สานกงานเทศบาล แบบตอเนองมีพนักงาน

ประจํา งวดที่ 9 (งวดสดทาย)

17 คาจางเหมาเก็บขนมูลฝอยและจัดเก็บ เคหะและชุมชน กําจัดขยะฯ คาใชสอย รายจายคางจาย 1,965,000.00     1,955,423.90      9,576.10           โอนเขาเงนสะสม

คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจําเดือน

กันยายน 2552

18 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย เคหะและชุมชน กําจัดขยะฯ คาใชสอย รายจายคางจาย 1,134,000.00     1,128,473.64      5,526.36           โอนเขาเงนสะสม

ประจําเดือนกันยายน 2552

19 คาจางเหมาดูแลบํารงรกษาไฟฟา เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายคางจาย 94,998.58          94,998.58            -  -

สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครลําปาง

จํานวน 7 ตําบล ประจําเดือนกันยายน 2552
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  ีกที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

20 คาจางซอมแซมบอน้ําพ สวนสาธารณะ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ คาใชสอย รายจายคางจาย 40,000.00          40,000.00            -  -

หาแยกหอนาฬิกา

21 คาจางติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง บรเวณ เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาใชสอย รายจายคางจาย 83,139.00          83,139.00            -  -

ถนนไปรษณีย และศาลากลางจังหวัด

ลาปาง (เดิม)

22 คาพฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลฯ บริหารงานทั่วไป วางแผนสถิติ คาครภณฑ รายจายคางจาย 479,200.00        479,200.00          -  -

เพอบรหารจัดการองคกรฯ จํานวน 2 ระบบ และวิชาการ

23 คาจางติดตั้งระบบกระจายเสียงไรสาย บรหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาครภณฑ รายจายคางจาย 900,000.00        875,800.00         24,200.00        โอนเขาเงนสะสม

ในสวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา และ

บรเวณหนาสานกงานเทศบาลฯ

24 คาจางปรบปรงและพัฒนาโปรแกรม และ การศึกษา ระดับ คาครภณฑ รายจายคางจาย 200,000.00        200,000.00          -  -

จางนกวิเคราะหระบบงานวัดผลและ กอนวัยเรยนฯ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสตร

การศึกษาขนพื้นฐาน ฉบับปรบปรง

(GPA 123) จํานวน 1 ระบบ

25 คาจัดซื้อเตนทสาเรจรป จํานวน 14 หลง การพาณชย ตลาดสด คาครภณฑ รายจายคางจาย 508,720.80        508,720.80          -  -

หลงละ 36,337.20 บาท
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  ีกที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

26 คาจางเหมากอสรางปรบปรงซอมแซม บรหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 348,000.00        348,000.00          -  -

หองนา-หองสวม ชาย-หญิง ชั้นบนและ

ชั้นลาง อาคารหองประชุมสภาเทศบาล

27 คาจางเหมากอสรางปรบปรงหองประกอบ การศึกษา ระดับ คาท นฯ รายจายคางจาย 481,332.08        481,332.08          -  -

อาหารชั้นลางของอาคารเวียงละกอน กอนวัยเรยนฯ

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)

28 คาจางเหมากอสรางซุมไมเลอยคลมพนที่ การศึกษา ระดับ คาทดินฯ รายจายคางจาย 375,400.00        375,400.00          -  -

บรเวณลานหนาอาคารสชาดา โรงเรียน กอนวัยเรยนฯ

เทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล)

29 คาจัดทาหองเรยนอัจฉรยะ จํานวน การศึกษา ระดับ ครภณฑ รายจายคางจาย 1,000,000.00     996,000.00         4,000.00           โอนเขาเงนสะสม

2 หองเรยน โดยติดตั้งทโรงเรียนเทศบาล 1 กอนวัยเรยนฯ

(บานแสนเมืองมูล) และโรงเรยนเทศบาล 7

(ศิรนาวินวิทยา)

30 คากอสรางปรบปรงหองวิชาการ(เดิม) การศึกษา ศึกษา คาทดินฯ รายจายคางจาย 1,440,000.00     1,248,358.50      191,641.50      โอนเขาเงนสะสม

เปนอุทยานการเรียนร หอสมุดประชาชน ไมกําหนดระดับ

เทศบาลนครลาปาง

31 คาจางเหมาปรบปรงซอมแซมโรงอาหาร การศึกษา ระดับ คาทดินฯ รายจายคางจาย 350,000.00        288,000.00         62,000.00        โอนเขาเงนสะสม

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) กอนวัยเรยนฯ
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   ีกที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

32 คาจางเหมาติดตั้งไฟสญญาณกระพริบเตือน เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาทดินฯ รายจายคางจาย 290,000.00        290,000.00          -  -

ภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน 3 จุด

33 คาจางทปรกษาทบทวนรายงานความ เคหะและชุมชน บาบดนาเสย คาท นฯ รายจายคางจาย 1,622,500.00     1,622,500.00       -  -

เหมาะสม (Feasibility Study) และ  -  -

ปรบปรงแบบแปลนรายละเอียดการ

กอสราง (Detailed Design) ระบบระบายน้ํา

และระบบรวบรวมน้ําเสยเทศบาลฯ

สวนท 1 ระยะที่ 2 (พนที่ฝงใต) เฉพาะ

สวนทเหลอ และสวนท 2 (พนที่ฝงเหนือ)

34 คาจางเหมากอสรางบอรบน้ํา ค.ส.ล. งบกลาง งบกลาง คาทดินฯ รายจายคางจาย 114,300.00        114,300.00          -  -

บรเวณถนนพหลโยธิน ซอย 3 ตําบลชมพ

35 คาจางเหมากอสรางบอรบน้ํา ค.ส.ล. งบกลาง งบกลาง คาทดินฯ รายจายคางจาย 127,000.00        127,000.00          -  -

บรเวณถนนวังเหนือ ซอย 2

36 คาใชจายในโครงการจัดทาผงเมืองรวม อุตสาหกรรม กอสราง คาใชสอย รายจายคางจาย 39,440.00          - 39,440.00        ฝากจังหวัด

ของเทศบาลนครลําปาง และการโยธา โครงสรางพนฐาน

37 คากอสรางปรบปรงหองสานกปลดเทศบาล บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 50,000.00          46,000.00           4,000.00           โอนเขาเงนสะสม

ฝายบรหารงานทั่วไป และฝายอานวยการ

38 คากอสรางปรบปรงหองสาหรบเก็บเอกสาร บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 95,900.00          91,400.00           4,500.00           โอนเขาเงนสะสม

ของงานทะเบียนราษฎรฯ
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   ีกที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจาย
จายจากเงิน

จํานวนเงนิ จายไปแลว คงคางอ
ผกพนถ

ประเภท ปงบประมาณ

39 คากอสรางปรบปรงหองโถงชั้นลาง บรหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 1,200,000.00     1,081,390.00      จายจากเงินรางวัล

อาคารสํานกการชาง - กองคลง บริหารจัดการที่ด

 - คาปรบปรงสานกงานฝายอานวยการ บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 55,000.00           11,810.00        โอนเขาเงนสะสม

สานกปลดเทศบาล

 - คากอสรางปรบปรงหองทางานผบรหาร บริหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 41,800.00           -

 - คาจัดซื้อภาพดอกไมติดตั้งหองประชุม บรหารงานทั่วไป บรหารทั่วไป คาทดินฯ รายจายคางจาย 10,000.00           -

ราชาวดี

40 คากอสรางปรบปรงซอมแซมอาคาร เคหะและชุมชน ไฟฟาถนน คาทดินฯ รายจายคางจาย 580,000.00        580,000.00          -  -

โรงจอดรถ บรเวณโรงพัสดุเคนเน็ตฯ

41 คาปรบปรงซอมแซมอาคารสานกงาน เคหะและชุมชน บาบดนาเสย คาท นฯ รายจายคางจาย 70,000.00          70,000.00            -  -

สวนชางสขาภบาล บรเวณสวนสาธารณะ

เขลางค

42 คากอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น การศึกษา ระดับ คาทดินฯ รายจายคางจาย 10,255,000.00   3,076,500.00      7,178,500.00   เบิกจากจังหวัด

12 หองเรยน ชั้นลางโลง จํานวน 1 หลง กอนวยเรยนฯ

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนาวินวิทยา)

43 คากอสรางอาคารสขานกเรยน ชั้นเดียว การศึกษา ระดับ คาทดินฯ รายจายคางจาย 357,200.00        357,200.00          -  -

10 หอง โรงเรียนเทศบาล 1 กอนวัยเรยนฯ

(บานแสนเมืองมูล)
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44 คาจางเหมากอสรางปรบปรงตอเติมตลาด การพาณิชย ตลาดสด คาทดินฯ รายจายคางจาย 96,600.00          90,880.71           5,719.29           โอนเขาเงนสะสม

เทศบาล 3 (ตลาดรษฎา)

นายกเทศมนตรีนครลําปาง



ั้  ั้ ิ้น

ั้  ั้ ิ้น

4.  คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ท่ีตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)    เงินเดือนพนักงาน ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 51,134,650 บาท

(2)    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 3,298,080 บาท

(3)    เงินประจําตําแหนง ตงจายรวมทงส 897,600 บาท

(4)    คาจางลูกจางประจํา ตงจายรวมทงส 16,382,490 บาท

(5)    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 262,520 บาท

(6)    คาจางพนักงานจาง ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 27,941,520 บาท

(7)    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 7,467,800 บาท

(8)    คาเชาบาน ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 1,625,400 บาท

(9)    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 1,367,450 บาท

(10)  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 2,741,400 บาท

(11)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 5,195,862 บาท

        ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

(12)  เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 1,500,000 บาท

(13)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 3,593,900 บาท

(14)  เงินชวยคาทําศพ ตั้งจายรวมทั้งส้ิน 36,000 บาท

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 123,444,672 บาท

หมายเหตุ  :  คิดเปนรอยละ  35.27  ของรายจายจํานวนทั้งส้ิน  350,039,532  บาท



 
 

 
สวนที่  2 

 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
 

ของ 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ของเทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง

 -----------------------

หลักการ

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ยอดรวม 372,563,876      บาท

ประกอบดวย

งบประมาณรายจายท่ัวไป ยอดรวม 350,039,532      บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได  ดังน้ี

ดานบริหารท่ัวไป ประกอบดวย

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 63,122,390       บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 15,551,770       บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม ประกอบดวย

1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 59,276,200       บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 19,425,930       บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 3,229,220         บาท

4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 115,887,480      บาท

5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 6,193,470         บาท

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 29,117,080       บาท

ดานการเศรษฐกิจ ประกอบดวย

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 11,102,090       บาท

2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 3,740,680         บาท

ดานการดําเนินงานอื่น ประกอบดวย

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 23,393,222       บาท



งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 22,524,344       บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 19,417,140       บาท

1. แผนงานการพาณิ ชย รวม 17,211,840       บาท

2. แผนงานงบกลาง รวม 2,205,300         บาท

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ยอดรวม 3,107,204         บาท

1. แผนงานการพาณิ ชย รวม 2,955,940         บาท

2. แผนงานงบกลาง รวม 151,264           บาท

เหตุผล

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา

 ทองถ่ินตลอดปงบประมาณ    พ.ศ.  2554    จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป

 งบประมาณ  พ.ศ. 2554  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบตอไป

 -----------------------------



 

 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ของเทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง

 -----------------------

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2554    อาศัย

อํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552 

สวนท่ี  5  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และ

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัติน้ีเรียกวา  "เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2554"

ขอ 2. เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ใหตั้งจายเปนจํานวน 

รวมท้ังส้ิน  372,563,876  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป

             4.1 ดานบริหารทั่วไป

             แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 63,122,390    บาท

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 15,551,770    บาท
                      4.2 ดานบริการชุมชนและสังคม

             แผนงานการศึกษา ยอดรวม 59,276,200    บาท

             แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 19,425,930    บาท

             แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 3,229,220      บาท

             แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 115,887,480   บาท

             แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 6,193,470      บาท

             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 29,117,080    บาท
             4.3 ดานการเศรษฐกิจ

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 11,102,090    บาท

             แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 3,740,680      บาท
              4.4 ดานการดําเนินงานอื่น

             แผนงานงบกลาง ยอดรวม 23,393,222    บาท



ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ

        5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 19,417,140    บาท

             แผ ิ นงานการพาณชย รวม 17,211,840    บาท

             แผนงานงบกลาง รวม 2,205,300      บาท

        5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ยอดรวม 3,107,204      บาท

             แผ ิ นงานการพาณชย รวม 2,955,940      บาท

             แผนงานงบกลาง รวม 151,264        บาท

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปาง  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปาง  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี

    ประกาศ    ณ    วันท่ี    24    กันยายน    พ.ศ.  2553 

                (ลงนาม)     นิมิตร  จิวะสันติการ    
                               (นายนิมิตร  จิวะสันติการ)

                            นายกเทศมนตรีนครลําปาง

                  เห็นชอบ

    (ลงนาม)          สุวรรณ  กลาวสุนทร        
                     (นายสุวรรณ  กลาวสุนทร)
          รองผูวาราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน
                     ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

                  สําเนาถูกตอง

                   วิไล  วงศพรม
                              (นางวิไล  วงศพรม)

                       หัวหนางานจัดทํางบประมาณ



 

 

สวนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 



 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
............................................ 

 

ก.  รายไดภาษีอากร     รวมทั้งส้ิน   227,880,000  บาท  แยกเปน 
1. หมวดภาษีอากร    รวม  227,880,000  บาท  แยกเปน 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จาํนวน  34,000,000  บาท โดยคํานวณประมาณการรับ        
ตามเกณฑคางรับ 

1.2 ภาษีบํารุงทองที่  จาํนวน  830,000  บาท  โดยคํานวณประมาณการรับตามเกณฑ   
คางรับ 

1.3 ภาษีปาย  จํานวน  10,000,000 บาท  โดยคํานวณประมาณการรบัตามเกณฑคางรับ 
1.4 ภาษีมลูคาเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ  จาํนวน  118,000,000  บาท  โดยประมาณ

การรบัใหใกลเคียงกบัรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 
1.5 ภาษีมลูคาเพิม่ 1 ใน 9  จาํนวน  15,000,000  บาท  โดยประมาณการรบัใหใกลเคียง

กับรายรับจรงิที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 
1.6 ภาษีธรุกจิเฉพาะ  200,000  บาท  โดยประมาณการรบัใหใกลเคียงกับรายรบัจริง    

ที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา 
1.7 ภาษีสรุา  จาํนวน  8,500,000  บาท  โดยประมาณการรบัใหใกลเคียงกบัรายรับจรงิ

ที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา 
1.8 ภาษสีรรพสามิต  จํานวน  19,000,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียง    

กับรายรับจรงิที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 
1.9 คาภาคหลวงแร  จํานวน  4,000,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียง         

กับรายรับจรงิที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม  จํานวน  350,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียง

กบัรายรับจรงิที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 
1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิต ิกรรมตามประมวลกฎหมายที ่ด ิน       

จํานวน   18,000,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเ คียงกับรายรับจริงที่ ไดรับ              
ในปงบประมาณที่ผานมา 
 
  



ข.  รายไดที่มิใชภาษีอากร  รวมทั้งส้ิน  31,913,080  บาท  แยกเปน 
1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  รวม  16,934,580  บาท  แยกเปน 

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน  35,000  บาท  โดยไดรับ
จัดสรรจากสรรพสามิตอําเภอ ประมาณการรับใหใกลเคียงตามที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ
ที่ผานมา 

1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน 2,000  บาท  โดยไดรับจัดสรร
จากเสมียนตราอําเภอ  ประมาณการรับใหใกลเคียงตามที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมา 

1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต  จํานวน  3,000,000  บาท 
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน  100,000  บาท  โดยประมาณ
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ต้ังไว  2,400,000  บาท  โดยประมาณ           
การรับตามสัญญาจาง 

1.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ต้ังไว  239,580  บาท  โดยประมาณ
การรับตามสัญญาใหสัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

1.7 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสม
อาหาร  ต้ังไว  350,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับ               
ในปงบประมาณที่ผานมา 

1.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน  ต้ังไว  60,000  บาท  โดยประมาณ
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา  ต้ังไว  
500,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา       

1.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  ต้ังไว  10,000  บาท  โดยประมาณการรับ
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  ต้ั งไว   120,000  บาท  
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.12 คาธรรมเนียมการแพทย  ต้ังไว  15,000  บาท  โดยประมาณการรับคาธรรมเนียม
แพทยใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.13 คาธรรมเนียมอื่น ๆ ต้ังไว  900,000  บาท  โดยประมาณการรับคารักษา                
ความสะอาดบนทางเทา  คารักษาความสะอาดสวม  ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับ                 
ในปงบประมาณที่ผานมา 

1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ต้ังไว  7,000,000 บาท โดยประมาณ  
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 



1.15 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น  ต้ังไว  150,000  บาท  
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.16 คาปรับการผิดสัญญา  ต้ังไว  400,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับ
รายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.17 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต้ังไว  5,000  บาท  
โดยประมาณการรับตามจํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง 

1.18 คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต้ังไว  5,000  บาท  
โดยประมาณการรับตามจํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง 

1.19 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ต้ังไว  
1,500,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ                
ที่ผานมา 

1.20 คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  ต้ังไว  110,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.21 คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน  ต้ังไว  18,000  บาท  โดยประมาณการรับ               
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

1.22 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  ต้ังไว  15,000  บาท  
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 
 
     2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  รวม  9,221,500  บาท  แยกเปน 

2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่  จํานวน  4,220,000  บาท  โดยประมาณการรับ             
ตามสัญญาเชา 

2.2 ดอกเบี้ย  จํานวน  5,000,000  บาท  โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ย   
ของธนาคาร 

2.3 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ  จํานวน  1,500  บาท  โดยประมาณการรับ          
ตามเงินปนผลซ่ึงไดรับจริง 
 
     3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  รวม  3,900,000  บาท  แยกเปน 

3.1 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล  จํานวน 3,900,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามรายไดที ่ไดจากผลกําไรจากสถานธนานุบาล   และจัดสรรใหเทศบาล   จํานวน            
รอยละ  30  ของกําไรสุทธิประจําป 
 
 
 



     4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม  1,857,000  บาท  แยกเปน 
4.1 คาจําหนายเวชภัณฑ  จํานวน  300,000  บาท  โดยประมาณการรับจาก              

คารักษาพยาบาลและจําหนายเวชภัณฑของศูนยบริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับ        
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

4.2 คาจําหนายเศษของ  จํานวน  50,000  บาท  โดยประมาณการรับจากการจําหนาย
เศษของ  โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

4.3 คาขายแบบแปลน  จํานวน  600,000  บาท  โดยประมาณการรับจากคาขายแบบ 
ประกวดราคา  และสอบราคาในงานกอสรางของเทศบาล  ซ่ึงคาดวาจะมีในปงบประมาณนี้  

4.4 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร  จํานวน  100,000  บาท  โดยประมาณการรับ      
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

4.5 คาสมัครสมาชิกหองสมุด  จํานวน  7,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียง 
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา 

4.6 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  จํานวน  800,000  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียง  
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา  
 

ค.  เงินชวยเหลือ  รวมทั้งส้ิน  90,248,920  บาท  แยกเปน 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  90,248,920    บาท  แยกเปน 

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจถายโอน  
เลือกทํา  จํานวน  90,248,920  บาท  โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไป    
ที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/       
ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด            
ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2553  



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

…………………………….. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริหารทั่วไป 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหการดําเนินงานเกีย่วกับการบรหิารบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหการดําเนินงานดานการทะเบียนราษฎรใหมคีวามถูกตอง สามารถอํานวยความสะดวก  

และรักษาสิทธิประโยชนของประชาชน 
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแกไขการปฏบิัติที่ไมถูกตอง  

ตามระเบียบฯ ของทุกหนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
4. เพื่อเผยแพรและใหบรกิารขาวสารของเทศบาล เสริมสรางความรูความเขาใจ และ

ความสัมพันธที่ดีกับประชาชนหรือหนวยงาน ใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจน
เปนสื่อกลางรับฟงความคดิเห็นของประชาชนทีม่ีตอเทศบาล 

5. เพื่อสนบัสนนุใหการบรหิารงานของกองวชิาการและแผนงานเปนไปดวยดี และมีประสทิธภิาพ 
6. เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณของเทศบาล เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง 

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายไดของเทศบาล ภาษีอากร และคาธรรมเนียมประเภทตาง ๆ 
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในดานงานแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสินของเทศบาล 
 

งานที่ทํา 
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏบิัติงานในหนาที่ของงานธุรการ ของแผนงานบรหิาร        

งานทัว่ไป และการประสานงานตาง ๆ 
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลกูจาง 
3. การบรรจ ุแตงต้ัง โอนยายและเลื่อนระดับ 



4. การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก 
5. จัดทําทะเบยีนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล     

และลกูจาง 
6. ปรับปรุงประสิทธภิาพในการบรหิารงานบุคคล 
7. การขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอตัรากําลัง 
8. การพัฒนาบคุลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เปนตน 
9. สวสัดิการพนักงานและลกูจาง 
10. การลาพกัผอนประจําปและลาอื่น ๆ 
11. จัดทําทะเบยีนตาม พ.ร.บ. การทะเบยีนราษฎร 
12. ใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท 
13. จัดทําบัญชีผูมีสิทธเิลือกตั้ง 
14. จัดเตรียมประสานงานเกีย่วกับการเลอืกตั้ง 
15. จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน 
16. ตรวจสอบดานการใชงบประมาณ ทั้งทางดานรายรบัและรายจาย 
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรกัษาเอกสารทางการบัญช ีการเงิน การจัดเก็บรายได 
18. ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางพสัดุ รวมถึงการจัดเกบ็รักษาพัสดุ 
19. ตรวจสอบทรัพยสนิของเทศบาล 
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจายเงิน 
21. งานเผยแพรขาวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
22. เผยแพรศลิปและวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น 
23. ศึกษาวเิคราะหวิจยัวางแผนดานการประชาสมัพนัธ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน   

หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวกบังานในหนาที่ของเทศบาล 
24. งานสารนิเทศ 
25. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและวิจัยปญหาดานการปกครอง บริหาร การปฏิบัติงานของ

เทศบาลและการใหบริการขอมูลสถิติตาง ๆ ที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน 
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพจิารณาวางแผนของเทศบาล 
27. จัดทําและเรยีบเรียงแผนพัฒนา กําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผน     

ประจําป 
28. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาล โครงการพิเศษ และตาม

นโยบายของทางราชการ 
29. งานกาํหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน     

ภายในเทศบาล 



30. ประสานงานกับหนวยงานในเทศบาล และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณปูการ เกี่ยวกับ  
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน 

31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติดานการจัดทํางบประมาณ 
32. จัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิม่เติมของเทศบาล 
33. รวบรวมขอมลู สถิติ และวิเคราะหงบประมาณ 
34. งานตรวจสอบการเบกิจายเงินทกุประเภท 
35. จัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน 
36. การจายเงนิและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย 
37. จัดทําบัญชีและทะเบยีนทีเ่กี่ยวของทกุประเภท 
38. จัดทําประกาศการยื่นแบบ 
39. งานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนยีม และรายไดอ่ืน 
40. งานประเมินภาษ ีและตีราคาปานกลางของทรัพยสนิ 
41. เก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานการเสยีภาษ ีคาธรรมเนียม และรายไดอ่ืน  
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล 
43. ศึกษาวิเคราะห วิจัย เสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการจัดเก็บภาษอีากร คาธรรมเนียม และ           

รายไดอ่ืน ๆ  
44. งานเรงรัดรายได 
45. ปรับขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
46. งานสาํรวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
47. ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน 
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
49. การบรกิารขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน 
50. งานประชาสมัพันธงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
51. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม    27,850,800    บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม    12,020,740    บาท 
3. กองคลัง งบประมาณรวม    23,250,850    บาท 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 17,660,800     - 7,822,500       1,806,000       60,000            - 501,500          27,850,800     สํานักปลัดฯ 00111

1,571,980       - 2,639,000       430,000          - - 140,000          4,780,980       กองวิชาการฯ 00111

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,715,150       - 1,619,610       509,000          - - 1,396,000       7,239,760       กองวิชาการฯ 00112

3. งานบริหารงานคลัง 13,687,340     - 5,285,810       80,000            - - 4,197,700       23,250,850     กองคลัง 00113

รวม 36,635,270     - 17,366,920     2,825,000       60,000            - 6,235,200       63,122,390     

ดาน บริหารทั่วไป

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

…………………………….. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริหารทั่วไป 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ระงับหรือ

ลดความเสียหายจากอันตรายและสาธารณภัยที่มีตอสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพยสิน 
ทั้งภาครฐัและเอกชน 

2. เพื่อใหการดาํเนนิงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบ ควบคมุ และดาํเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกีย่วของ ซ่ึงไดกาํหนดใหเปนอาํนาจหนาทีข่องสวนราชการ
ทองถิ่น ในการรกัษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน 

3. เพื่อใหการดําเนินงานดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับเทศบาล         
ใหเปนไปโดยถูกตอง 

 

งานที่ทํา 
1. งานปองกนัและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ  
2. งานวิเคราะห และพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการ             

ดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น 
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั  
4. งานจัดทาํแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานฝกซอมและดําเนินการตามแผนปองกันฯ 
6. งานเกีย่วกับวิทยสุื่อสาร 
7. งานฝกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันฯ 
9. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนนิการใหเปนไปตามเทศบัญญติั ขอบังคับ และกฎหมาย            

ที่เกี่ยวของ 



10. งานศกึษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกบัความมั่นคง        
แหงชาติ 

11. งานประสานงานกับจังหวดัและอําเภอในการรักษาความสงบเรยีบรอยและความมั่นคง 
12. งานมวลชนตาง ๆ เชน การฝกอบรมลกูเสือชาวบาน ฯลฯ 
13. พิจารณาวินจิฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ         

ขอบังคับ  และคําสัง่ที่เกีย่วของ 
14. งานจัดทาํนิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
15. งานสอบสวนตรวจพจิารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินยัพนักงานเทศบาล และการรองทกุข 

หรืออุทธรณ 
16. สอบสวน และเปรียบเทยีบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
17. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม    14,757,970    บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน    งบประมาณรวม        793,800    บาท 
 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

    การรักษาความสงบภายใน 2,999,670       - 426,010          30,000            - 500,000          556,000          4,511,680       สํานักปลัดฯ 00121

2. งานเทศกิจ 1,412,340       - 647,500          - - - 7,000              2,066,840       สํานักปลัดฯ 00122

578,520          - 215,280          - - - - 793,800          กองวิชาการฯ 00122

3. งานปองกันภัยฝายพลเรือน

    และระงับอัคคีภัย 6,182,930       - 1,414,520       115,000          - - 467,000          8,179,450       สํานักปลัดฯ 00123

 

รวม 11,173,460     - 2,703,310       145,000          - 500,000          1,030,000       15,551,770     

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน บริหารทั่วไป



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

………………………………. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศึกษา 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถใหบริการ           

ที่มีคุณภาพสาํหรับเด็กเยาวชนไดอยางทั่วถึง 
3. เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนใหบรกิารทางดานวิชาการและ 

แนะแนวการศึกษา 
4. เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูทั้งวิชาการและวิชาชีพ ใหแกเด็กเยาวชน 

และประชาชนทั่วไป 
5. สงเสริมและเผยแพรความรูที่เปนประโยชน รวมทัง้แนะนํา แกไข ปองกันปญหา 

ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางดานการศึกษา สังคม และปญหาดานอื่น ๆ ใหแกเยาวชนทัว่ไป                
ที่จะเปนกาํลงัของชาต ิ

 

งานที่ทํา 
1. งานธรุการ การเงนิและพัสดุของสํานักการศกึษา ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน 

สํานกัการศกึษา 
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกีย่วกับงานบรหิารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด

และไมสังกัดสถานศึกษา 
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกําหนดตําแหนงพนกังานครูเทศบาล 

และลกูจาง การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันาบุคลากร 
4. งานควบคุมดูแลโรงเรยีนเทศบาล (จํานวนโรงเรียน, จํานวนอาคาร, ครู และนักเรียน) 
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ของโรงเรยีน 
6. งานพิจารณาจัดต้ัง ยุบเลกิโรงเรยีน 
7. งานดูแล จัดเตรียมและใหบริการวสัดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรยีน 



8. งานจัดต้ังและสงเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนธิิตาง ๆ ตลอดจนการจัดต้ัง            
คณะกรรมการศกึษาของโรงเรียนและการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีน 

9. งานเผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ            
อันเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 

10. งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
11. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 
12. งานปลูกฝงวนิัย และถายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
13. งานปลูกฝงประชาธปิไตยใหกับเด็กและเยาวชน 
14. งานสาํรวจความตองการและปญหาทางการศกึษา 
15. งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศกึษา 
16. งานวจิัยทางการศึกษา 
17. งานพัฒนาหลักสูตร 
18. งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไป ดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ 
19. งานเขยีนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 
20. งานคนควาทดลอง และเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา 
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบริการทางดานวิชาการ 
22. งานการวัดผล ประเมินผลการศกึษา 
23. งานประสานงานการดําเนินงานดานวชิาการกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
24. งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
25. งานเกีย่วกับศูนยเยาวชน 
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
27. งานชุมนมุตาง ๆ เชน การอยูคายพกัแรม 
28. งานพัฒนาเด็กกอนวยัเรยีน 
29. งานบรกิารดานวิชาการอ่ืน ๆ 
30. งานติดตอประสานงานกบัสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
31. งานตรวจตราสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรยีน 
32. งานสาํรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใหเขาเรยีนตาม 

พระราชบัญญัติประถมศกึษา 
33. งานเกีย่วกับเด็กที่อยูในเกณฑการศกึษาภาคบังคับ 
34. งานวิเคราะหวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรยีนประพฤติตัวไมเหมาะสม 
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของ 
36. งานติดตามแกไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกบัความประพฤติ

ของนักเรยีนเปนรายบุคคล 



37. งานลกูเสือ ยุวกาชาด และเนตรนาร ี
38. งานจัดทาํรายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ 
39. งานเกีย่วกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธ ิ
40. งานตรวจสอบสถานที่ที่กาํหนดไวในกฎหมาย 
41. งานแนะนาํตักเตือนหามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสม แลวรายงานเสนอ               

ผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนกัเรียนมาสอบสวน 
42. งานการสาํรวจรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรยีน 
43. งานเกีย่วกับการศึกษาผูใหญ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาทีน่อกเหนือจาก          

การศึกษาภาคบังคับ 
44. งานรณรงคเพื่อการรูหนังสือ เผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ แกประชาชนทั่วไป 
45. งานอบรมผูปกครองดูแลแนะนําการศึกษา และแนะแนวอาชพีและแกปญหาตาง ๆ  

แกประชาชนทั่วไป 
46. งานสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ 
47. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักการศึกษา   งบประมาณรวม    59,276,200    บาท 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

    การศึกษา 5,685,070       - 2,147,800       20,000            - - 156,500          8,009,370       สํานักการศึกษา 00211

2. งานระดับกอนวัยเรียนและ

    ประถมศึกษา 2,200,130       - 28,393,280     2,180,000       - 8,954,400       3,959,000       45,686,810     สํานักการศึกษา 00212

3. งานระดับมัธยมศึกษา 539,600          - 853,000          - - - - 1,392,600       สํานักการศึกษา 00213

4. งานศึกษาไมกําหนดระดับ 1,465,820       - 2,414,600       307,000          - - - 4,187,420       สํานักการศึกษา 00214

รวม 9,890,620       - 33,808,680     2,507,000       - 8,954,400       4,115,500       59,276,200     

แผนงาน  การศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

……………………………. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค 
1. ใหบริการดานสาธารณสขุ สงเสริมสขุภาพปองกันและควบคุมโรคแกประชาชนและชุมชน 
2. ควบคุมดูแลดานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานดานสาธารณสขุของเทศบาลเปนไปอยางทั่วถึง 
 

งานที่ทํา 
1. งานธรุการ งานการเงินและพสัดุ ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

และประสานงานตาง ๆ ภายในกอง 
2. การวางแผนดานสาธารณสขุ 
3. การจัดทาํแผนตามโครงการบริการสาธารณสขุใหสอดคลองกบัปญหาสาธารณสุข         

ของทองถิ่น โดยประสานแผนกับสํานกังานสาธารณสขุอําเภอและจังหวัด 
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงาน 

ของกระทรวงสาธารณสุข 
5. การรวบรวมแผนการปฏบิัติงานสาธารณสขุประจาํเดือนของเทศบาล 
6. งานขอมลูขาวสาร จัดทําและสนบัสนนุระเบียบ และรายงานใหหนวยงานตาง ๆ               

ที่เกี่ยวของ 
7. ประเมินผลทางดานการสาธารณสุข 
8. การนิเทศและติดตามผลงานดานสาธารณสขุ 
9. การควบคุมดานสขุาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ 
11. การควบคุมกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 
12. การปองกันและควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
13. งานสขุาภิบาลโรงเรียนและชีวอนามยั 
14. งานเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสขุ 



  

15. การฝกอบรมและศกึษาดูงาน 
16. งานพัฒนาบคุลากรดานสาธารณสุข 
17. งานดานสุขศกึษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแมและเด็ก วางแผนครอบครัว                     

สาธารณสขุมูลฐาน การโภชนาการสุขภาพจิต 
18. การปองกันและสรางภมูิคุมกัน 
19. การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
20. การควบคุมและปองกันโรคติดตอ 
21. การปองกันการติดยาและสารเสพติด 
22. การใหบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที ่
23. ใหบริการคลนีิคทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสขุ และดูแลทนัตสุขภาพในโรงเรยีน 
24. การวางแผนและจัดการในการรกัษาพยาบาลแกผูปวย  ใหสอดคลองกับคําสั่งการรกัษา

ของแพทย 
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมนิผลตามแผน 
26. การสนับสนนุแพทยเกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และใหบรกิารรักษาพยาบาล 
27. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม    19,425,930    บาท 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

    สาธารณสุข 2,359,710       - 1,719,000       20,000            - - 58,000            4,156,710       กองสาธารณสุขฯ 00221

2. งานโรงพยาบาล 4,921,010       - 1,996,110       5,000              - 1,520,000       40,000            8,482,120       กองสาธารณสุขฯ 00222

3. งานบริการสาธารณสุขและ

    งานสาธารณสุขอื่น 1,166,600       - 135,500          - - - 10,000            1,312,100       กองสาธารณสุขฯ 00223

4. งานศูนยบริการสาธารณสุข 4,215,100       - 855,900          89,000            - - 315,000          5,475,000       กองสาธารณสุขฯ 00224

รวม 12,662,420     - 4,706,510       114,000          - 1,520,000       423,000          19,425,930     

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงาน  สาธารณสุข

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

……………………………. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการบริหารงานดานสังคมสงเคราะหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ และไดรับ 

การดูแลอยางทั่วถึง 
2. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานชมุชนไปสูกระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน  

หรือสูกระบวนการเขมแขง็ในชุมชน 
3. เพื่อดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหและสงเสริมสวัสดิภาพประชาชน  ซ่ึงประสบปญหา

ตาง ๆ ใหเปนไปอยางทั่วถึง 
 

งานที่ทํา 
1. ควบคุมงานบริหารงานบคุคล  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับธุรการ  งานสังคมสงเคราะห  

และงานพัฒนาชุมชน 
2. ควบคุมกํากบัดูแลการดําเนินงานธุรการ  งานสังคมสงเคราะห  และงานพัฒนาชุมชน 
3. งานสาํรวจและรวบรวมขอมูลของชุมชน  เกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
4. วางแผนการรวบรวมกลุม  ดานการสงเสริมอาชีพและการพัฒนา 
5. วางแผนการจัดหาวสัดุอุปกรณ  ดานการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสงัคมสงเคราะห  ดานสงเสริมและสนบัสนนุ

ความเขมแขง็ของชุมชน 
7. งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก  ขาดแคลน  ไรที่พึ่ง 
8. งานสงเคราะหผูประสบภยัพิบัติตาง ๆ 
9. งานสงเคราะหคนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ 
10. งานสงเคราะหครอบครัว  และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
11. สงเสริมและสนับสนุนองคการสงัคมสงเคราะหภาคเอกชน 
 



  

12. งานสาํรวจวจิัยสภาพปญหาตาง ๆ 
13. งานสงเสริมสวสัดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท 
14. งานประสานและรวมมือกบัหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห 
15. งานใหคําปรกึษาแนะนําในดานสงัคมสงเคราะหแกผูมาขอรับ 
16. งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ  
17. งานใหความรูชวยเหลือเด็กนักเรยีนทีย่ากจนทางดานอุปกรณการเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวนั ทนุการศึกษา ฯลฯ 
18. สงเคราะหเด็กกําพรา  อนาถา  ไรทีพ่ึง่  เรรอนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง 
19. งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา 
20. สงเสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน 
21. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม    3,229,220    บาท 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กองสวัสดิการ

    สังคมสงเคราะห 1,216,440       - 445,000          18,000            - - 9,500              1,688,940       สังคม 00231

2. งานสวัสดิการสังคมและ กองสวัสดิการ

    สังคมสงเคราะห 825,280          - 715,000          - - - - 1,540,280       สังคม 00232

รวม 2,041,720       - 1,160,000       18,000            - -                  9,500              3,229,220       

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงาน  สังคมสงเคราะห

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

……………………………. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค 
1.    เพื่อใหการดําเนินงานการสาํรวจออกแบบดานวศิวกรรมเปนไปอยางถูกตอง 
2.    เพื่อใหการดําเนินการบํารงุรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไมอยูในความรบัผิดชอบของงานใด   
       เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 
3.    เพื่อใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะในเขตเทศบาลอยางทัว่ถึง 
4.    เพื่อจัดใหมีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับบริการประชาชน 
      ในเขตเทศบาล 
5.    ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบติังานในหนาที่ของงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล     
      และเฝาระวังคุณภาพน้ําไมใหเกดิการเนาเสยีจนกอใหเกิดมลพิษตอประชาชนและ  
      สิ่งแวดลอมได 
 

งานที่ทํา 
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาทีข่องงานธุรการ ของแผนงานเคหะ

และชุมชน  และการประสานงานตาง ๆ 
2. ออกแบบคํานวณดานวศิวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 
3. งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม 
4. งานใหคําปรกึษาแนะนําและบริการทางดานวิศวกรรม 
5. ออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
6. สํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางดานวศิวกรรม 
7. งานศกึษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม 
8. งานประมาณราคาคากอสรางในดานวศิวกรรม 
9. งานควบคุมการกอสรางในดานวศิวกรรม 
10. งานดานการกอสรางซอมบํารุงรกัษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเทา และสิง่กอสรางอื่น ๆ 
11. วางโครงการและควบคุมการกอสราง 



  

12. ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเกีย่วกับงานกอสรางถนนและสะพาน 
13. งานประมาณราคาเกีย่วกบัการบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 
14. งานควบคุมพัสดุเกีย่วกบัการบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 
15. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ 
16. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีตาง ๆ 
17. ประมาณราคาการบํารุงรกัษาดานสาธารณูปการอืน่ ๆ 
18. งานควบคุมพัสดุเกีย่วกบังานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 
19. ออกแบบเขยีนแบบเกีย่วกับงานไฟฟา 
20. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟา ประมาณราคา การจัดสถานที่ตาง ๆ เกี่ยวกบัไฟฟา 
21. ซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟา และเครื่องอุปกรณตาง ๆ 
22. จัดสถานที ่ควบคุมดูแล และบํารงุรักษาสถานที่พกัผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ 
23. งานกอสราง ซอมบํารุงรักษา อาคารสถานที่เกีย่วกบังานสวนสาธารณะ 
24. งานประมาณราคาดานภูมสิถาปตย 
25. ดูแล บํารุงรกัษาตนไม พันธุไมตาง ๆ 
26. จัดทํา ดูแลรกัษาเรือนเพาะชํา และขยายพนัธุไม 
27. ประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุไม 
28. งานประดับตกแตงสถานที่เกี่ยวกับการใชพันธุไม 
29. งานกาํจัดมลูฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กาํจัดมูลฝอย 
30. การกวาดลาง ทําความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถายขยะมลูฝอย 
31. ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู       

ตามหลกัวิชาการสุขาภิบาล 
32. ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรบัอาคาร  โรงแรม  สถานประกอบการ ฯลฯ 
33. ออกแบบกอสรางระบบการระบายน้ําทั่วไป เชน ทอ รางระบายน้ําฝน ฯลฯ 
34. ควบคุมการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ  สามารถบําบัดน้ําเสีย              

ใหมีคุณภาพมาตรฐานกอนปลอยน้าํทิง้ 
35. การจัดทาํและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกาํจัดน้าํเสีย และการใหบริการขอมูล ฯลฯ 
36. ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร  สถานประกอบการ  มิใหปลอยน้าํเสียทําลาย

สภาพแวดลอมของธรรมชาต ิ
37. งานรับเรื่องราวคํารองขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสยีหรือน้ําทิง้  ตรวจสอบเอกสาร  

สํารวจทาํผังแนวทอ  และประมาณการจํานวนผูขออนุญาต 
38. ประเมินอัตราคาธรรมเนยีมและคาใบอนุญาตขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย-น้ําทิ้ง 
39. ดูแลรักษาบอบําบัดน้ําเสยี 
40. ทําความสะอาด  ลางลอกทอ  รางระบายน้ําเสีย น้ําฝน หรือน้ําทิง้ 



  

41. ตักขยะในบอสูบน้ําเสีย  บอพัก  และบอดักไขมัน 
42. ตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสยีและแหลงน้ําตาง ๆ 
43. ควบคมุการเติมคลอรีนจากบาํบัดน้าํเสยีจากโรงบําบดัน้ําเสยี ในน้าํเสียจากแหลงอ่ืน ๆ  
44. ควบคุมการใชสารเคมีตาง ๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย 
45. ตรวจสอบ วิเคราะห คุณภาพน้ําเสยี-น้ําทิ้ง จากสถานประกอบการในรายที่นาสงสัย        

หรือรายที่ประชาชนรองขอ 
46. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักการชาง    งบประมาณรวม    81,369,630    บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม    34,517,850    บาท 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

    เคหะและชุมชน 1,303,780       - 287,600          17,100            - - - 1,608,480       สํานักการชาง 00241

2. งานไฟฟาถนน 13,180,860     - 13,285,720     1,893,500       - 1,152,000       13,567,000     43,079,080     สํานักการชาง 00242

3. งานสวนสาธารณะ 2,863,910       - 6,605,650       2,364,500       - - 771,000          12,605,060     สํานักการชาง 00243

4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

    สิ่งปฏิกูล 8,885,040       - 25,271,810     90,000            - - 271,000          34,517,850     กองสาธารณสุขฯ 00244

817,200          - 13,496,000     - - - 5,500              14,318,700     สํานักการชาง 00244

5. งานบําบัดน้ําเสีย 3,609,630       - 4,248,680       900,000          - - 1,000,000       9,758,310       สํานักการชาง 00245

รวม 30,660,420     - 63,195,460     5,265,100       - 1,152,000       15,614,500     115,887,480   

แผนงาน  เคหะและชุมชน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

ดาน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

……………………………. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค 
1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนชุมชน  เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นภายในชุมชน    

ในเขตเทศบาล 
2. เพื่อใหการดําเนินงานดานชุมชนเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

งานที่ทํา 
1. งานสํารวจจัดต้ังชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน

ของตนเอง 
2. การฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ไดแก การอบรมอาชีพระยะสั้น 

การประชุมผูนําชุมชน 
3. งานจัดระเบียบชุมชน ไดแก การประกวดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  

ของชุมชน 
4. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย

และสุขาภิบาล 
5. งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน 
6. งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน 
7. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม    6,193,470    บาท 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานสงเสริมและสนับสนุน กองสวัสดิการ

    ความเขมแข็งชุมชน 576,190          - 1,387,280       - - 4,200,000       30,000            6,193,470       สังคม 00252

รวม 576,190          - 1,387,280       - - 4,200,000       30,000            6,193,470       

เทศบาลนครลําปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

ดาน บริการชุมชนและสังคม

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

………………………………. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อดําเนินการและสงเสริมดานการกฬีาและนันทนาการแกเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล 
2. สงเสริมการศาสนา ศลีธรรม และจรยิธรรม เพื่อสรางทองถิ่นที่นาอยู 
3. เพื่อจัดการดแูลงานดานฌาปนกจิในเขตเทศบาล 
4. ดําเนินการจดักิจกรรมอันเปนการสงเสริมและอนรุักษประเพณ ี ศิลปวฒันธรรม และ    

เอกลักษณของทองถิ่น 
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว  สถานที่ทองเที่ยว  การบริการดานการทองเทีย่ว  

ภายในเขตเทศบาล และประชาสมัพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว หรือ     
กิจการที่เกีย่วกับการทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล 

 

งานที่ทํา 
1. กําหนดแผนและจัดการแขงขันกฬีา และการสงเสริมการออกกําลงักายเพื่อสขุภาพของ

เด็กนักเรยีน เยาวชน และประชาชน 
2. จัดฝกอบรมดานการกฬีาแกเด็ก เยาวชน และประชาชน เชน การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา 
3. การจัดต้ังศูนยสงเสริมการกีฬาประเภทตาง ๆ 
4. การดูแล บํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณการกฬีา 
5. การขออนุญาตใชสนามกฬีา อุปกรณการกฬีา และการอํานวยความสะดวกแกผูใช 
6. การกาํหนดแผนปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ และติดตาม    

ประเมินผลเกี่ยวกับกจิกรรมทางศาสนา กจิกรรมสงเสริมศลีธรรมและจริยธรรม เชน        
การทาํบุญตักบาตรวันขึน้ปใหม การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เปนตน 

7. การกาํหนดแผนปฏิบัติงาน  การดาํเนินงาน  การประชาสมัพันธ  และการติดตาม 
ประเมินผลเกี่ยวกับงานประเพณทีองถิ่น  งานศลิปหัตถกรรมทองถิ่น  งานสงเสริม     
วัฒนธรรมทองถิ่น  งานอนุรักษทรพัยากรสิง่แวดลอมของทองถิ่น เชน งานประเพณี
สงกรานต  ประเพณลีอยกระทง  เปนตน 



8. การดําเนินกจิกรรม  สนบัสนุนและสงเสริมเอกลกัษณของทองถิ่น เชน การจัดงานรําลึก
วันประวัติศาสตรรถไฟรถมาลาํปาง  อุดหนุนการจดังานวันรถมาลําปาง  เปนตน 

9. งานฌาปนกจิ เชน การดูแลฌาปนสถาน เปนตน 
10. สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล 
11. ควบคุมกิจการการบริการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหนวยงานอื่น 
12. การตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวก และบริการนําเที่ยว รวมถงึการดําเนินการ  

ธุรกิจการทองเที่ยว 
13. ประชาสัมพนัธใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกบัการทองเทีย่ว หรือกิจการที่เกี่ยวกบั

การทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล 
14. ศึกษาวเิคราะหปญหาเกีย่วกบัแหลงทองเทีย่ว ธรุกิจและบรกิารทองเทีย่ว ตลอดจนปจจัย 

พื้นฐานทางการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรงุแหลงทองเทีย่วใหมและทีม่ีอยูแลว 
15. กําหนดกฎเกณฑการทองเที่ยว  รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล  และใหคําแนะนํา 

ในการพัฒนาการทองเทีย่วใหเปนไปตามแบบแผน 
16. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
     

ฯลฯ 
 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักการศึกษา    งบประมาณรวม    11,060,780    บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม    13,567,000    บาท 
3. สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม      4,489,300    บาท 
 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ 829,080          - 3,489,700       112,000          - 30,000            - 4,460,780       สํานักการศึกษา 00262

2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น - - 6,600,000       - - - - 6,600,000       สํานักการศึกษา 00263

- - 512,000          55,000            - - 13,000,000     13,567,000     กองสาธารณสุขฯ 00263

3. งานวิชาการวางแผนและ

    สงเสริมการทองเที่ยว 457,600          - 3,943,000       - - - 88,700            4,489,300       สํานักปลัดฯ 00264

รวม 1,286,680       - 14,544,700     167,000          - 30,000            13,088,700     29,117,080     

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดาน บริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

…………………………….. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อดําเนินงานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไปดานชางไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2. เพื่อใหการดําเนินงานดานการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคมุงานกอสราง 

ดานสถาปตยกรรมเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ รวดเรว็ ถูกตอง เหมาะสม และ                     
ไดมาตรฐานสากล 

3. เพื่อควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และควบคุม               
การใชประโยชนของที่ดินและทางสาธารณะ 

4. เพื่อการจัดหา ควบคุม และดูแลรกัษาเครื่องจักรกล และยวดยานพาหนะ เปนไปอยาง             
มีประสิทธิภาพ 

 

งานที่ทํา 
1. ควบคมุดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาทีข่องงานธรุการ  ของแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา และการประสานงานตาง ๆ  
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรม และมัณฑนศลิปของอาคาร 
 สิ่งกอสรางตาง ๆ  
3. งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป 
4. งานใหคําปรกึษาแนะนําดานสถาปตยกรรม และมัณฑนศลิป 
5. งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 
6. งานสาํรวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม 
7. งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป 
8. งานประมาณราคาคากอสรางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป 
9. งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดานศลิปกรรม 
10. งานควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
11. งานตรวจสอบกําหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนญุาต 



12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 
13. งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน 
14. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
15. งานตรวจสอบแกไขปญหา และใหบรกิารประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
16. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ. วชิาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  

พ.ร.บ. วิชาชพีสถาปตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน 
18. งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบกและทางน้ํา 
19. งานตรวจสอบโครงการพฒันาผังเมือง 
20. จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
21. งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
22. งานพัฒนาและปรับปรุงชมุชนแออัด 
23. สํารวจรวบรวมขอมลูดานผังเมือง 
24. งานใหคําปรกึษาดานผังเมือง และสิ่งแวดลอม 
25. งานเวนคืนและจัดกรรมสทิธิที่ดิน 
26. ควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
27. ตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจกัรกล 
28. งานควบคุมพัสดุอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจกัรกล 
29. งานตรวจสอบซอมบํารุงรกัษาครุภณัฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
30. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ฯลฯ 

 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักการชาง     งบประมาณรวม    11,102,090    บาท 
 
 
 
 
 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

    อุตสาหกรรมและการโยธา 4,361,190       - 898,350          - - - - 5,259,540       สํานักการชาง 00311

2. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 3,830,530       - 1,692,020       310,000          - - 10,000            5,842,550       สํานักการชาง 00312

รวม 8,191,720       - 2,590,370       310,000          - -                  10,000            11,102,090     

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ดาน การเศรษฐกิจ

รายจายจําแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

…………………………….. 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดาน  การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  การพาณิชย 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหตลาดสดเทศบาลมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยตอสุขภาพของประชาชน 
2. เพื่อดูแลควบคุมสัตวและหรือโรคของสัตวที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 
 

งานที่ทํา 
1. ตรวจสอบและจัดระเบยีบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทัง้กจิการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 
2. ควบคุมดานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด 
3. ควบคุมกิจการที่อันตรายตอสุขภาพในตลาดสด 
4. ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว 
5. ควบคุมและรบัผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลีย้ง หรือสตัวปาที่นาํมาเลี้ยง หรือสัตวที่อยูอาศัย 

ตามธรรมชาติ 
6. ระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอการติดโรคสัตว 
7. การควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว 
8. การควบคุมโรคพิษสุนขับา 
9. ปองกันโรคตดิเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว 
10. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ฯลฯ 

 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม    3,740,680    บาท 
 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานตลาดสด 1,210,680       - 940,000          1,570,000       - - 20,000            3,740,680       กองสาธารณสุขฯ 00333

รวม 1,210,680       - 940,000          1,570,000       - -                  20,000            3,740,680       

ดาน การเศรษฐกิจ

แผนงาน  การพาณิชย

เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจายจําแนกตามแผนงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

…………………………….. 
 

รายจายงบกลาง 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 

แผนงาน  งบกลาง 
 

วัตถุประสงค 
      เพื่อดําเนินการในสวนของภาระหนาที่ หรือขอผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไมเปน 

หนาทีข่องหนวยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการใหการสนบัสนุนตอภารกจิจาํเปน 
เรงดวนใหสามารถดําเนินการได 
  

งานที่ทํา 
1. งานงบกลาง 

1.1  คาชําระหนี้เงินตน 
1.2  คาชําระดอกเบี้ย 
1.3  เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 
1.4  เบี้ยยงัชพีคนชรา 
1.5  เบี้ยยงัชพีคนพิการ 
1.6  เบี้ยยงัชพีผูปวยโรคเอดส 
1.7  สํารองจาย   
1.8  รายจายตามขอผูกพนั 

- คาบํารุงสันนบิาตเทศบาล 
- คาใชจายเพือ่เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
- คาใชจายเพือ่เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตร ี
- เงินสมทบระบบหลกัประกันสขุภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที ่
- คาใชจายเกีย่วกับกิจการจราจร 
- คาใชจายเพือ่เปนทุนการศึกษาโครงการสรางพยาบาลบานเฮา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
1.9  เงินชวยพิเศษ 

- เงินชวยคาทาํศพ 
- เงินสงเคราะห 

1.10 เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
1.11 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ 
 

ฯลฯ 
 

    
งบประมาณรวม    23,393,222    บาท 



งาน

หมวดเงินเดือน

และคาจาง

ประจํา

หมวด

คาจาง

ชั่วคราว

หมวดคา

ตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา

สาธารณูปโภค

หมวด

รายจายอื่น

หมวด

เงินอุดหนุน

หมวดคา

ครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน

เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง - - - - - - - 23,393,222     00411

รวม - - - - - - - 23,393,222     

เทศบาลนครลําปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ดาน การดําเนินงานอื่น

แผนงาน  งบกลาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน



 
 
 

 

รายจายงบกลาง 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายงบกลาง 
----------------------- 

 

ต้ังงบประมาณรายจาย                                        รวมทั้งสิ้น  23,393,222  บาท  แยกเปน 
รายจายงบกลาง                                                 ต้ังไวรวม   23,393,222  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได                                               

1. คาชําระหนี้เงินตน ต้ังไว 1,386,000 บาท แยกเปน 
1.1  คาชําระหนี้เงินตนใหแกสาํนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมือง          

ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ต้ังไว 742,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที ่ 11/2545 ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงนิกู
ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.10 ตอป (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้
เงินตน 3 ป ต้ังแต 31 พฤษภาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2548)  มีกําหนดสงใชคืนภายใน           
15 ป เริ่มชําระเงินตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนปแรก 

1.2  คาชําระหนี้เงินตนใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว 
644,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรษัฏา)                  
ตามสัญญาเลขที ่ 1848/42/2546 ลงวนัที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกูทัง้สิ้น              
6,440,000 บาท มีกาํหนดสงใชคืนภายใน 10 ป ๆ ละ 644,000 บาท โดยไมมีดอกเบี้ย              
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนการจายชําระปที่ 7 

2.  คาชําระดอกเบี้ย ต้ังไว 330,000 บาท เพือ่จายเปนคาชําระดอกเบีย้ใหแก
สํานกังานกองทุนเพื่อสงัคม (กองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เปนคากอสราง
หองสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวนัที ่ 31 พฤษภาคม 
2545  จํานวนเงินกูทัง้สิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบีย้รอยละ 6.10 ตอป 

3. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ต้ังไว 3,593,900 บาท เพื่อจายเปนเงนิสมทบ         
กองทุนประกันสังคม ต้ังจายตามกฎกระทรวงกาํหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
พ.ศ. 2545 ใหต้ังเงินสมทบเขาเปนกองทุนประกนัสังคมในสวนของนายจางและตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนกังานจาง หมวด 5  
ขอ 33  ใหเทศบาลเปนผูชาํระคาเบี้ยประกันสงัคมแทนพนักงานจาง และจายสมทบอีกรอยละ 5 
สําหรบัครูอาสาสอนเด็กเรรอน หวัหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูดูแลเดก็ ตามหนงัสือ           
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที ่19 กรกฏาคม 2553 

 
 



4. เบี้ยยังชพีคนชรา ต้ังไว 3,090,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห          
สําหรบัเบ้ียยงัชีพใหแกผูสูงอายุ โดยจายผานบญัชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จาํนวน 515 คน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 531  
ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ 2550  

5. เบี้ยยังชพีคนพิการ ต้ังไว 900,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห          
สําหรบัเบ้ียยงัชีพใหแกคนพิการ โดยจายผานบญัชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จาํนวน 150 คน ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 531  
ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ 2550   

6. เบี้ยยังชพีผูปวยโรคเอดส ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สงเคราะหสาํหรับเบ้ียยังชพีใหแกผูปวยโรคเอดส โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล 
ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จํานวน 25 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท 
0891.3/ ว 531 ลงวนัที่ 12 กุมภาพันธ 2550   

7. สํารองจาย ต้ังไว 2,000,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีจําเปน               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ 19 ซ่ึงคณะผูบริหารทองถิ่นจะไดอนุมัติใหใชตามระเบียบฯ ตอไป  

8. รายจายตามขอผูกพัน  ต้ังไว  2,917,560  บาท  แยกเปน 
8.1  คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล ต้ังไว 392,660 บาท เพือ่จายเปนคาบํารุงสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย โดยคํานวณจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรบัจริง
ประจําปที่ผานมาของสมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจายขาด และเงินอุดหนุนทกุประเภท ทั้งนี้          
ไมเกิน 750,000 บาท ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายรับทัว่ไป ไมรวมเงินกู  
เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนนุทุกประเภท จํานวน 235,122,184.15 บาท คํานวณ          
ไมนอยกวารอยละ 1/6 คิดเปน 392,654.05 บาท ดังนั้น จงึต้ังจายเปนจาํนวนเงิน 392,660 บาท 
(อัตรารอยละเศษหนึง่สวนหก = 0.00167 บาท) ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ใหเทศบาลฯ ต้ังงบประมาณรายจายคาบํารุง
สมาคมสันนบิาตฯ ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  

8.2 คาใชจายเพือ่เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต้ังไว 360,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการศกึษาระดับปริญญาโท ใหแกผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของเทศบาล เปนคาเลาเรยีน หรือคาธรรมเนยีม หรือ              
คาบํารุง หรือคาหนวยกติแลวแตกรณี ตามทีม่หาวทิยาลัยกําหนด และรวมคาเอกสาร            
การเรยีน จาํนวน 6 ทนุ ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น           
ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 



8.3 คาใชจายเพือ่เปนทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรี ต้ังไว 99,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการศกึษาระดับปริญญาตรี ใหแกผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน 
ลูกจางประจาํ และพนกังานจางของเทศบาล เปนคาเลาเรยีน หรือคาธรรมเนยีม หรือ             
คาบํารุง หรือคาหนวยกติแลวแตกรณี ตามทีม่หาวทิยาลัยกําหนด และรวมคาเอกสาร            
การเรยีน จาํนวน 3 ทนุ ๆ ละ 33,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น          
ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  

8.4 เงินสมทบระบบหลกัประกันสขุภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ต้ังไว 1,200,000 
บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลกัประกันสขุภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ 
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตาํบลหรือเทศบาลดําเนินการ และบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น สาํหรับเทศบาลขนาดใหญ ไมนอยกวา 
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสขุที่ไดรับจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ  

8.5  คาใชจายเกีย่วกับกิจการจราจร  ต้ังไว  799,900  บาท  โดยตั้งจายจากรายได
ประเภทคาปรับที่ไดจากผูกระทําความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146            
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนเงิน 799,900 บาท โดยแยกจายในรายละเอยีด ดังนี ้

1. ซ้ือแผงเหล็กกั้นการจราจร รวมเปนเงินงบประมาณ 140,000 บาท  
ประกอบดวย 

1.1 แผงเหล็กกัน้การจราจร ชนิดไมมีลอ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร            
มีปายขอความดานหนา “สภ.เมืองลาํปาง” ดานหลัง “เทศบาลนครลาํปาง” จํานวน 40 แผง         
แผงละ 1,600 บาท งบประมาณ 64,000 บาท 

1.2  แผงเหล็กกัน้การจราจร ชนิดไมมีลอ ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร           
มีปายขอความดานหนา “สภ.เมืองลาํปาง” ดานหลัง “เทศบาลนครลาํปาง” จํานวน 40 แผง        
แผงละ 1,900 บาท งบประมาณ 76,000 บาท 

2. ซ้ือสีจราจรชนิดไมสะทอนแสง จํานวน 180 กระปอง ๆ ละ 550 บาท 
รวมเปนเงินงบประมาณ 99,000 บาท ประกอบดวย 

2.1   สขีาว  จํานวน  80  กระปอง  
2.2   สีแดง  จํานวน  50  กระปอง  
2.3   สีเหลือง  จํานวน  40  กระปอง  
2.4   สีดํา   จํานวน  10  กระปอง  

  3. ซ้ือสีเทอรโมพลาสตกิ สีเหลือง สขีาว และลกูแกวสะทอนแสง งบประมาณ 
300,000 บาท  

4. กรวยจราจรสีแสด ขนาดฐาน 45 x 45 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร         
จํานวน 90 อัน ๆ ละ 600 บาท งบประมาณ 54,000 บาท 



5. ซ้ือแผนปายสัญญาณจราจร และขอความ จํานวน 57 ปาย ๆ ละ 1,700 บาท 
งบประมาณ 96,900 บาท (ตามมาตรฐานของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง           
และจราจร กระทรวงคมนาคม) 

6.  คาจัดทําเครื่องหมายจราจรและคาปรับปรุงซอมแซมอุปกรณไฟสัญญาณ
จราจร และเครื่องหมายจราจร เชน สีขอบถนนที่ลบเลือน อุปกรณหรือเครื่องหมายจราจร
อ่ืน ๆ  งบประมาณ 110,000  บาท 

8.6  คาใชจายเพือ่เปนทนุการศึกษาโครงการสรางพยาบาลบานเฮาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ต้ังไว 66,000 บาท เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษาสาํหรบันักศกึษาพยาบาล             
ตามโครงการสรางพยาบาลบานเฮาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 33,000 
บาท ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ มท 0867.4/ว 2640 ลงวนัที ่ 14 สิงหาคม 2551 
และหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0867.4/ว 3044 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 

9.  เงินชวยพิเศษ  ต้ังไว  836,000  บาท  แยกเปน 
9.1 เงินชวยคาทาํศพ ต้ังไว 36,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพในกรณ ี

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่เสียชีวิตในระหวางรับราชการ 
9.2 เงินสงเคราะห ต้ังไว 800,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน การชวยเหลอืทุนประกอบอาชีพ สาํหรับ
ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผูปวยเอดส ผูมรีายไดนอย และ            
ผูประสบสาธารณภยัทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึง่ พ.ศ. 2529 และระเบยีบกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 
วาดวยสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรทีพ่ึ่ง พ.ศ. 2547) หรือ ใหทุนการศกึษา 
สําหรบัเด็กนกัเรียน นกัศึกษา และผูดอยโอกาส (ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันที ่ 30 เมษายน 2550) หรือ คากอสรางและคาซอมแซมที่อยูอาศัย           
ตามโครงการบานทองถิน่ไทย เทิดไทองคราชัน (ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก     
ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถนุายน 2553) 

10. เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวนเงิน 
5,195,862  บาท  ต้ังจายตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  ใหต้ังเงินสมทบเขาเปน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ 
ตามงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําป ทุกหมวด ทุกประเภท เวนรายไดจากพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทศิให และเงนิอุดหนุน โดยในปนี้เทศบาลไดต้ังงบประมาณรายรับทั่วไป เปนเงิน
ทั้งสิ้น 350,042,000 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จํานวน 90,248,920 บาท คงเหลือ 
259,793,080 บาท  คํานวณในอัตรารอยละ 2  คิดเปน 5,195,861.60 บาท จึงต้ังจายเปน
จํานวนเงิน 5,195,862 บาท 



11. เงินชวยเหลอืคาครองชีพผูรับบํานาญ จํานวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อจายเปน          
เงินชวยเหลอืคาครองชีพผูรับบํานาญ ซ่ึงตองจายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
เงินชวยเหลอืคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิน่ 
 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
 

ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป                     
1. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ต้ังไว 5,900 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบ         

กองทุนประกันสังคม รอยละ 5 สาํหรับครูอาสาสอนเด็กเรรอน ตามหนังสือกรมสงเสริม         
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1372  ลงวันที ่19 กรกฏาคม 2553  

2. เบี้ยยังชพีคนชรา ต้ังไว 996,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห             
สําหรบัเบ้ียยงัชีพใหแกผูสูงอายุ โดยจายผานบญัชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/ 
เดือน/คน จาํนวน 166 คน ตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่ มท 
0891.3/ว 1403 ลงวันที ่17 กรกฎาคม 2552  

3. เบี้ยยังชพีคนพิการ ต้ังไว 384,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห            
สําหรบัเบ้ียยงัชีพใหแกคนพิการ โดยจายผานบญัชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500            
บาท/เดือน/คน จํานวน 64 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0891.3/ว 1403 ลงวันที ่17 กรกฎาคม 2552  

4. เบี้ยยังชพีผูปวยโรคเอดส ต้ังไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สงเคราะหสาํหรับเบ้ียยังชพีใหแกผูปวยโรคเอดส โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล 
ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จํานวน 18 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403  ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552  

 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

สํานกัปลัดเทศบาล 
-------------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  47,098,070  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได 
รายจายประจํา   ต้ังไวรวม   45,477,870  บาท  แยกเปน 

1.  หมวดเงนิเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม   28,713,340  บาท  แยกเปน 
1.1 เงินเดือน (ฝายการเมอืง)   ต้ังไว          6,826,680  บาท  แยกเปน 

- เงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว 1,438,800 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 37,500 บาท รองนายกเทศมนตร ี จํานวน 4 คน             
คนละ 20,600 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดือน                   
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี
สมาชกิสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงนิคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รองนายก ต้ังไว 432,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท          
รองนายกเทศมนตร ี จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยเงินเดอืน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล 
สมาชกิสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ               
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ต้ังไว 432,000 บาท เพื่อจายเปน           
เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร ี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายก 
เทศมนตรี จาํนวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ตอเดือน (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก 



  

เทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล        
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี        
ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี และการจายเงินคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 
และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- เงินคาตอบแทนเลขานกุาร/ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี ต้ังไว 607,800 บาท        
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 
13,130 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จาํนวน 4 คน ๆ ละ 9,380 บาท ตอเดือน                  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตร ี และการจายเงนิ                
คาเบี้ยประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังไว 3,916,080 บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จาํนวน 1 คน เดือนละ 20,600 
บาท รองประธานสภาเทศบาล จาํนวน 1 คน เดือนละ 16,880 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน 22 คน ๆ ละ 13,130 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตร ี รองนายก 
เทศมนตร ี สมาชกิสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตร ี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงนิคาเบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

 1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา)    ต้ังไว        21,886,660  บาท  แยกเปน 
- เงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 10,603,020 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนกังาน

เทศบาล  และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารทัว่ไป 7,263,120 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การรกัษาความสงบภายใน 2,966,310 บาท งานเทศกจิ 218,150 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 155,440 บาท)  

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน ต้ังไว 471,960 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร และเปนเงินเพิม่คาครองชีพชัว่คราว
พนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 438,600 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 
33,360 บาท)  



  

- เงินประจาํตําแหนง  ต้ังไว  388,800  บาท  เพือ่จายเปนเงนิประจําตําแหนง 
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

- คาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 3,651,160 บาท เพือ่จายเปนคาจางใหกับลกูจาง 
ประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 1,336,240 บาท และแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ 194,110 บาท       
งานปองกนัภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 2,120,810 บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ  ของลกูจาง  ต้ังไว  107,520  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม            
คาครองชีพชัว่คราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
72,000 บาท และแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงบั
อัคคีภัย 35,520 บาท) 

- คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 5,219,640 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ          
พนักงานจาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 1,036,080 บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 784,080 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรอืน
และระงับอัคคีภัย 3,162,600 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            
งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 236,880 บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง ต้ังไว 1,444,560 บาท เพือ่จายเปนเงนิเพิ่ม         
คาครองชีพชัว่คราวพนักงานจาง และเปนเงนิคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 299,280 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน            
งานเทศกิจ 216,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 864,000 บาท            
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว 
65,280 บาท) 

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  ต้ังไวรวม  14,253,530  บาท  แยกเปน 
 2.1 คาตอบแทน  ต้ังไว         1,960,030  บาท  แยกเปน 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
ต้ังไว 63,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงาน
เทศบาล ผูเลื่อนไหลในสายงานผูปฏิบติัและสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี และสายงาน 
นิติการ ตามประกาศกาํหนดคาตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงาน
พนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552        
จายเปนคาตอบแทนใหกบัคณะกรรมการขาราชการ หรือพนกังานสวนทองถิน่ที่เปนผูดําเนินการ
สอบแขงขัน สอบคัดเลอืก หรือคัดเลือก ใหสามารถเบิกจายเงนิรางวลัเกี่ยวกบัการสอบ   
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงนิรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 กรณี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนนิการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก          
ใหเบิกจายเงนิรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก



  

คาใชจายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามหนังสือ
สํานกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2546)              
และจายเปนคารางวัลตอบแทนอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน และเจาหนาทีตํ่ารวจ
ผูปฏิบัติงานชวยราชการ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท 
และแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
20,000 บาท งานเทศกิจ 13,000 บาท) 

- คาเบี้ยประชมุ  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ               
ที่สภาเทศบาลแตงต้ังขึ้น ตําแหนงประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตําแหนง
กรรมการ ครั้งละ 250 บาท ตอคน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิเดือน           
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
สมาชกิสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงนิคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ขอ 6) 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 980,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนกังานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
560,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษา         
ความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 300,000 บาท งานปองกันภยัฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวชิาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 70,000 บาท) 

- คาเชาบาน ต้ังไว 307,800 บาท เพื่อจายเปนคาเชาทีพ่ักอาศัยของพนกังาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธเิบิกคาเชาทีพ่ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารทัว่ไป 210,600 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 97,200 บาท) 

- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร  ต้ังไว  264,830  บาท  เพื่อจายเปนคาเลาเรียน
บุตรของพนกังานเทศบาลและลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 153,900 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 39,410 บาท งานปองกันภัย        
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 71,520 บาท) 

- เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  284,400  บาท  เพือ่จายเปนคารักษา 
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบยีบฯ (ปรากฏใน      
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 200,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 



  

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท  
งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 5,000 บาท)  
 2.2 คาใชสอย  ต้ังไว           8,943,000  บาท  แยกเปน 

- รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไว 1,613,000 บาท เพื่อจายเปน                     
คารับวารสาร คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกนั คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาด
อาคารสาํนักงานรายเดือน คาจางเหมาตรวจเช็คลฟิทโดยสารของตึกอาคารสาํนักการชาง-กองคลงั 
คาจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง และ
คาจางเหมาเอกชนดูแลรกัษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 1,530,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท  
งานปองกนัภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 50,000 บาท)               

- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ     ต้ังไว  1,050,000  บาท  เพื่อจายเปน 
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว 1,000,000 บาท           

เพื่อจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาของขวญั  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายที่เกีย่วเนื่อง 
ในการเลีย้งรบัรองรวมทัง้คาบริการ ซ่ึงจําเปนที่ตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ          
ทัศนศึกษาดงูาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจายไว
ตามเกณฑการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คือ ไมเกนิปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณทีล่วงมา                 
โดยไมรวมรายไดจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทศิให  
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  

2. คาเลี้ยงรับรองในการประชมุสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
ต้ังไว  50,000  บาท  เพือ่จายเปนคาอาหาร  เครือ่งด่ืมตาง ๆ  เครื่องใชในการเลี้ยงรบัรอง
และคาบรกิารอ่ืน ๆ และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของซ่ึงเขารวมประชมุ  ตามหนงัสือจังหวัดลาํปาง     
ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป) 
 
 



  

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
ต้ังไว  6,025,000  บาท เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชกิสภาเทศบาลและบุคลากร        
ที่เกี่ยวของ ต้ังไว 250,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการอบรมและศกึษาดูงานสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางและเจาหนาที ่ เชน คาธรรมเนยีมในการเขาอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ            
คาของที่ระลกึ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที ่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

2. คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผูบริหาร พนักงาน
ลูกจางประจํา และพนกังานจาง ต้ังไว 400,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการอบรม
หลกัสตูรตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับงานในหนาทีข่องเทศบาลนครลาํปาง และทศันศกึษาดูงาน เชน 
คาธรรมเนียมในการเขาอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คากจิกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาเชาทีพ่ัก คาพาหนะ คาของที่ระลกึ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ                    
ที่เกีย่วของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

3. คาใชจายในการจัดงานวนัเทศบาล ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน    
คาใชจายในการดาํเนนิการจัดกจิกรรมในวนัเทศบาล เชน กจิกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่ 
การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน การจัดทาํสื่อมลัติมีเดียเผยแพรผลงาน และกิจกรรมประชมุ 
สัมมนาวชิาการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

4. คาใชจายในการพัฒนาเทศบาลเปนองคกรแหงการเรยีนรู ต้ังไว 200,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเปนองคกรแหงการเรยีนรู เชน การจางเหมา
ออกแบบการจัดการองคความรูของหนวยงานในเทศบาลนครลาํปาง คาฝกอบรม คาธรรมเนยีม
ในการเขาอบรม คาสมนาคุณวทิยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
คาใชจายในการดูงานองคกรตนแบบ คาเชาทีพ่กั คาพาหนะ คาของทีร่ะลึก คาวสัดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 
0808.2/ว 3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป) 

5. คาใชจายในการประชาสมัพันธเผยแพรผลงานของสภาเทศบาล ต้ังไว 
120,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาสถานที ่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเอกสาร
เผยแพรผลงาน คาจางทาํมลัติมีเดีย คาใชจายในการจัดแถลงขาวผลงานกิจการสภาเทศบาล
นครลาํปาง กิจกรรมเชิญชวนประชาชนรับฟงการประชมุสภาเทศบาลนครลาํปาง คาวสัดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป) 



  

6. คาใชจายในการจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
ต้ังไว 60,000 บาท เพือ่จายเปนคาวัสดุอุปกรณในการตีเสนเครื่องหมายจราจร คาจางเหมา        
ทําปายเครื่องหมายจราจร ปายบอกทาง ภายในสํานักงานเทศบาลนครลาํปาง ปายชือ่อาคาร
สํานักงาน การออกแบบการจราจร และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

7. คาใชจายในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมที่ทํางานเทศบาล
นครลําปาง ต้ังไว 40,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน เชน คาสูจบิัตร           
คาเงนิรางวลั หรือของรางวลั หรือปายรางวลัหนวยงาน สําหรบัการประกวดหนวยงานทีม่ีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ทํางานเทศบาลนครลําปางผานเกณฑการตรวจประเมิน คาวัสดุอุปกรณ 
คาตกแตงภูมิทัศนสถานทีท่ํางาน คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

8. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการรวมเทศบาลนครลาํปาง ระยะที่ 2        
ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิงานของศนูยบรกิารรวม เชน 
คาลงทะเบียน คาฝกอบรมเจาหนาทีป่ระจําศนูยบรกิารรวม คาเชาบริการเคานเตอรเซอรวสิ  
คาสมนาคณุวิทยากร คาของทีร่ะลกึ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาโฆษณา
ประชาสมัพนัธทางสื่อตาง ๆ คาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานศูนยบริการรวม คาจัดทําวีดิทัศน/       
แผนพับประชาสัมพันธ คาจัดทาํปายประชาสมัพนัธ คาจัดกิจกรรมตาง ๆ คาตกแตงภูมทิัศน 
คาจางประเมนิผลการบรกิารของศนูยบริการรวม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น  ๆที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

9.  คาใชจายในการอบรมเครอืขายอาสาฝายทะเบยีนเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว 
20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมทบทวนเครือขายอาสาฝายทะเบียนเทศบาล        
นครลําปาง เชน คาฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาของที่ระลกึ คาจัดทาํแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ คาวสัดุอุปกรณ และ  
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

10. คาใชจายในการประเมนิยุทธศาสตรของสภาเทศบาล ต้ังไว 100,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประเมนิผลยทุธศาสตรของสภาเทศบาล หรอืจางบุคคลภายนอก
ติดตามประเมินผล คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การติดตามออกแบบสอบถาม 
สัมภาษณ ประชากรกลุมเปาหมาย คาจางประมวลผลขอมลู คาใชจายในการจัดประชมุ
คณะกรรมการประเมินผล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวสัดุอุปกรณ และ 
คาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

11. คาใชจายในการประกวดสํานักทะเบยีนดีเดน ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการปรบัปรุงสาํนกัทะเบียนราษฎรเทศบาลนครลําปาง ดานการจัดเกบ็เอกสาร 
และการบรกิารสวนหนา เชน คาจัดทาํวีดิทัศน/แผนพับ คาโฆษณาประชาสมัพันธทางสื่อตาง ๆ             
คาจัดทาํปายประชาสมัพนัธ ปายบอกสถานทีแ่ละขั้นตอน ปายชื่อเจาหนาที่และผูบรหิาร                 



  

คาตกแตงภูมทิัศน คาใชจายในการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ คาของทีร่ะลกึ คาจัดทาํคูมือ             
คาวสัดุอุปกรณ คาจัดกิจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

12. คาใชจายในการบริการงานทะเบยีนราษฎรนอกสถานที ่ ต้ังไว 50,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกสํารวจเลขหมายประจําบาน กรณีเปลีย่นชื่อถนน ตรอก ซอย 
และการออกบริการทะเบยีนราษฎรนอกสถานทีร่าชการ เชน คาจางเหมารถโมบายบริการ
ทะเบียนราษฎร คาเชาสญัญาณสื่อสาร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจดัทํา
ปายชื่อถนน คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป งานบริหารทัว่ไป) 

13. คาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดาํเนนิงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการเดนิทางของวทิยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาจัดทาํเอกสาร คาสารดับเพลงิเบ้ืองตน                  
คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน)  

14. คาใชจายในการฝกซอมรวมเพื่อปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 10,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน เชน           
คาสมนาคณุวิทยากร คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาจัดทาํเอกสาร คาสารดับเพลงิเบ้ืองตน คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอืน่ ๆ           
ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน) 

15. คาใชจายในการฝกทกัษะรวมระงับเหตุอัคคีภัยในชมุชนเสี่ยงภยัในเขตเทศบาล
นครลําปาง ต้ังไว 30,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายในการเดนิทางของวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาจัดทาํเอกสาร คาสารดับเพลงิเบื้องตน คาวสัดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน) 

16. คาใชจายในการจัดระเบียบผูคาหาบเรแผงลอย ต้ังไว 150,000 บาท           
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงาน เชน คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจ คาตอบแทนเจาหนาที่
สารวัตรทหาร คาตอบแทนอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน คาตอบแทนการปฏบิติังาน              
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการทาสีตีเสนเขตผอนผัน คาจัดทาํแผนพบัประชาสัมพนัธ           
คาโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสูจิบัตร คาจางเหมาบรกิารอื่น  ๆ                  
คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น  ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ) 



  

17. คาใชจายในการจัดกจิกรรมรําลกึประวติัศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก ครบ 94 ป         
ต้ังไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพาน 
รัษฎาภิเศก นิทรรศการศลิปะ กิจกรรมตกแตงสะพานรัษฎาภเิศกยอนประวัติศาสตร คาจางเหมา
การแสดงละครประกอบแสง ส ี เสยีง คาของทีร่ะลึก คาจางเหมาตกแตงสถานที ่ ซุมและเวท ี            
คาจัดดอกไม คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา เปนตน คาจางเหมาดนตร ี      
คาจางเหมาจัดทําสื่อมลัติมีเดีย คาสมนาคุณวทิยากร คาตอบแทนพธิีกร คาอาหาร    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสูจิบตัร คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟา และเครื่องฉายภาพ
มัลติมีเดีย คาโฆษณาและเผยแพร คาใบประกาศนียบัตร คาจัดการแสดง คาตอบแทน          
การแสดง คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาจดักิจกรรมกาดหมั้ว คาจดักิจกรรมสงเสริม          
การอานและการเรยีนรูเกีย่วกับประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก คาจางเหมายามดูแลรักษา
ความปลอดภัยสถานที่จดังาน คาจัดกิจกรรมพธิทีางศาสนาในการทาํบุญสะพาน คาจางเหมา
บริการอื่น ๆ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว) 

18. คาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลาํปาง ต้ังไว 
2,500,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ 
คาจางเหมาการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง คาของที่ระลึก คาจางเหมาตกแตงสถานที่
จัดงานและเวทีการแสดง คาจัดดอกไมบนเวท ี คาจางเหมาตกแตงไฟฟาบริเวณสถานที ่       
เฉลิมฉลองเทศกาลปใหมทั่วเขตเทศบาล คาจางเหมาตกแตงดอกไมหรือตกแตงประดับ
ประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟาแสงสวางบริเวณขวงนคร และหอนาฬกิา            
ซ่ึงเปนจัตุรัสใจกลางเมือง คาสาธารณปูโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาจางเหมาดนตร ี
คาจางเหมาจัดทําสื่อมลัติมีเดีย คาสมนาคุณวทิยากร คาตอบแทนพธิีกร คาอาหาร           
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสูจิบตัร คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟา และเครื่องฉาย
มัลติมีเดีย คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธการจัดงาน คาจางเหมาเอกชน
ผูเชี่ยวชาญบริหารจัดงาน กํากับการแสดง การจางเหมาจัดทาํพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปใหม
และวันครสิตมาส คาจัดการแสดง คาตอบแทนการแสดง คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม        
คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเกี่ยวกับเทศกาลปใหม คาจัดกิจกรรมจําหนาย
สินคา คาเชาบูธจําหนายสินคา  คาจางเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน           
คาจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวันขึ้นปใหม และในวันคริสตมาส กิจกรรมประกวดการแสดง
ดนตรี คาจางเหมาบรกิารอ่ืน ๆ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว) 

19. คาใชจายในการจัดกิจกรรมของดีนครลําปาง ต้ังไว 250,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาจางเหมาแสดงสาธิตการผลิตผลงานของดีประจําจังหวัด 
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่และเวที คาเชาเครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟา  
คาจัดดอกไม คาจางเหมาดนตร ี คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรยีนรูเกี่ยวกับ          



  

ของดีนครลาํปาง คาจางเหมายามดูแลรักษาความปลอดภยัสถานที่จัดกจิกรรม คาสาธารณปูโภค 
เชน คาไฟฟา คาน้าํประปา คาจางเหมาจัดทําสื่อมลัติมีเดีย คาสมนาคุณวทิยากร      
คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนการแสดง คาจัดการแสดงตาง ๆ คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม 
คาจัดประชุม/เสวนา คาโฆษณาและเผยแพร คาสูจิบัตร คาเชาบูธ/เต็นทสําหรบัจัดแสดง
สินคา คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาจางเหมาบริการอื่น ๆ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว) 

20. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว 1,095,000 บาท  เพื่อจายเปน          
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตร ี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ี สมาชกิสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนกังานจางของเทศบาล หรือบุคคลที่ไดรบัคําสัง่                     
ใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่จําเปนตองเดินทางไปราชการ รวมทั้งคาใชจายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ เชน คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป 975,000 บาท แผนงานการรักษา           
ความสงบภายใน งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกจิ 
10,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงาน            
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 60,000 บาท)  

21. คาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปน 
คาของขวัญ ของรางวลั หรือเงินรางวลัในพิธ ี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของทีร่ะลึก                 
เพื่อมอบหรอืแลกเปลี่ยนใหแกแขกที่มาเยือนเทศบาล หรอืมาปฏิบัติงานใหเทศบาล หรือ           
ไปเยือนเทศบาลอื่นทีใ่หความรูแกเทศบาล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ        
พวงมาลา สําหรบัใชในงานพธิีตาง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะ        
หรือเยี่ยมเยอืนบุคคลผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจบ็ปวยเนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน หรือทําคุณประโยชนใหแกทางราชการ คาชดใชคาเสียหายหรอืคาสินไหมทดแทน
เพื่อสงเงนิคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถยนตของเทศบาลกอใหเกิดความเสียหาย 
ตามหนงัสือ ที่ ลป 0016/ว 12844 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537 คาใบอนุญาตใชเครื่องรับ-สงวิทย ุ
คาตอใบอนุญาตและขอมีซ่ึงยุทธภณัฑทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทัว่ไป 50,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การรกัษาความสงบภายใน 10,000 บาท) 

- คาบํารุงรกัษาและซอมแซม ต้ังไว 255,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรกัษา       
และซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสนิอื่น ๆ เพือ่ใหสามารถใชงาน             
ไดตามปกต ิ ที่มีวงเงนิไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 85,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษา



  

ความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกจิ 5,000 บาท งานปองกันภยัฝายพลเรือนและ         
ระงับอัคคีภัย 150,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวชิาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 5,000 บาท) 
 2.3 คาวัสดุ   ต้ังไว           3,350,500  บาท  แยกเปน 

- วัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  885,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน  เชน  
กระดาษโรเนียว  หมึกพิมพ  กระดาษพิมพ  หมึกโรเนียว  ปากกา  ลวดเย็บ  ดินสอ                  
วัสดุในการใชผลิตบัตรประจําตัวประชาชนระบบคอมพวิเตอร สิง่พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ 
น้ําด่ืม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทั่วไป 415,000 บาท แผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน 30,000 บาท 
งานเทศกจิ 10,000 บาท งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 30,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
400,000 บาท)    

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 53,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
ซ่ึงนํามาซอมหรือติดต้ังเพิ่มเติมในอาคารตาง ๆ รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการเดินสายเคเบิล 
เชน สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร  
ทั่วไป 20,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 10,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท 
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการ
ทองเที่ยว 3,000 บาท) 

- วัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  63,000  บาท   เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบาน          
งานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  เขง  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 50,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเที่ยว 3,000 บาท) 

- วัสดุกอสราง  ต้ังไว  38,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสราง เชน ไมตาง  ๆ   
น้ํามนัทาไม  ทินเนอร  สสีาํหรบัตีเสนจดัระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป            
งานบรหิารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบั 
การรกัษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  410,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ   
และอะไหลชิน้สวนรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อเปลีย่นแปลงแทนของเดิมที่ชาํรุดหรือ          
หมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป 110,000 บาท แผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ 20,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ   



  

อัคคีภัย 250,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวชิาการ      
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 30,000 บาท) 

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ ต้ังไว 1,128,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นตาง ๆ สําหรับรถยนต รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้าํ รถจักรยานยนตที่ใช
ติดตอราชการ ตรวจงาน และปฏิบติังานของเทศบาล เครือ่งสูบน้ํา เชน น้ํามนัเบนซิน 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 493,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 100,000 บาท งานปองกนัภัยฝายพลเรอืน
และระงับอัคคีภัย 500,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 35,000 บาท)  

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน         
พันธุไมตาง ๆ อุปกรณในการขยายพันธุพืช กระถางตนไม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 24,000 บาท เพือ่จายเปนคาวัสดุโฆษณาและ      
เผยแพรกิจกรรมของเทศบาล  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม  ฟลมสไลด     
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย สไลด วีดิทัศน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 7,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท         
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
10,000 บาท) 

- วัสดุเครื่องแตงกาย ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุเครื่องแตงกายใหแก
พนักงานเทศบาลและลกูจางไวใชในการปฏิบัติงาน เชน ชุดปฏิบัติการผจญเพลงิ หมวก  
รองเทา  ถุงมือ  ตลับกรองอากาศพษิ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกนัภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย) 

- วัสดุคอมพวิเตอร ต้ังไว  470,000  บาท  เพือ่จายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร           
เชน แผนหรือจานบันทกึขอมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร กระดาษพิมพตอเนื่องคอมพิวเตอร  
น้ํายาลางเครือ่งคอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
413,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษา           
ความสงบภายใน 15,000 บาท งานเทศกิจ 25,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเทีย่ว 17,000 บาท) 

- วัสดุเครื่องดับเพลิง ต้ังไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุเครื่องดับเพลิง เชน 
สายสงน้าํดับเพลิง ทอดูดน้ํา ประเกน็ ทอสงน้ํา อัดน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั) 



  

- วัสดุอ่ืน ๆ  ต้ังไว  19,500  บาท  เพือ่จายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ทีไ่มสามารถจดัเขา
ประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 5,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 
5,000 บาท งานเทศกิจ 500 บาท งานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ว 
5,000 บาท) 

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค   ต้ังไวรวม     1,951,000  บาท  แยกเปน 
- คาไฟฟา ต้ังไว 1,510,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานกังานเทศบาล         

หองประชุมสภาเทศบาล หองประชมุราชาวดี น้ําพุหนาสาํนักงานเทศบาล งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั หนวยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป 
1,450,000 บาท และแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานปองกันภยัฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 60,000 บาท) 

- คาน้ําประปา  ต้ังไว  55,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หนวยที ่ 1 และหนวยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

- คาโทรศพัท   ต้ังไว   66,000   บาท   เพื่อจายเปนคาโทรศัพททีใ่ชติดตอกับ        
สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศพัททางไกลติดตอราชการ และโทรศพัททางไกลในการ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรกับสํานกัทะเบียนกลาง และคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการ             
ใชบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท และแผนงาน        
การรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท) 

- คาไปรษณีย  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาธรรมเนยีม        
สงเงินโดยทางธนาณัติ  และคาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาลงทะเบียนหนังสือราชการ            
คาโทรเลขในการติดตอราชการ คาเชาตูไปรษณียของทุกหนวยงาน (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ต้ังไว 20,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทยีม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกีย่วกับ
การใชบริการ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

4.  หมวดรายจายอื่น                        ต้ังไวรวม       60,000  บาท  แยกเปน 
รายจายอื่น                                 ต้ังไว             60,000  บาท  แยกเปน  

- คาจางที่ปรึกษาเพื่อศกึษา วจิัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใช 
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรงุครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ต้ังไว 60,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินการจางองคกร หรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร ตามมติการประเมนิที่ ก.ท. กําหนดไวในการเสนอขอรับการ 
ประเมนิประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการในการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรบัขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 



  

5.  หมวดเงนิอุดหนุน  ต้ังไวรวม        500,000  บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุน ต้ังไวรวม        500,000  บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน    ต้ังไว              500,000  บาท  แยกเปน 

- อุดหนุนมูลนธิิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 500,000 บาท เพื่อจายเปน    
เงินอุดหนุนมูลนิธ ิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ในการดาํเนนิงานชวยเหลือผูประสบภัยและ      
กิจการสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ ตามหนังสือมลูนิธ ิอปพร. เทศบาลนครลําปาง ที ่ม 07/2553 
ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสขุ      
แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนนุใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนา 5-360)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังไวรวม   1,620,200  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได ต้ังไวรวม     461,500  บาท  แยกเปน 

หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง       ต้ังไวรวม     461,500  บาท  แยกเปน 
  1. ครุภณัฑ        ต้ังไวรวม     349,500  บาท  แยกเปน 

1.1 ครุภัณฑสาํนกังาน  ต้ังไวรวม       68,500  บาท  แยกเปน   
- ตูล็อคเกอรเหล็ก 3 ประตู ขนาดประมาณ 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จาํนวน 3 ตู  

ตูละ  8,000  บาท  เปนเงนิ  24,000  บาท  (ตามราคาในทองถิน่)  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามป         
หนา 5-65) 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาดไมตํ่ากวา  30,000  บีทียู.  พรอมคาติดต้ัง  สําหรับศูนยบริการรวมเทศบาลนครลาํปาง
จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงนิ  44,500  บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทัว่ไป (แผนพฒันาสามป หนา 5-66) 

1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        ต้ังไว            95,000  บาท  แยกเปน 
- คาปรบัปรงุซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บท-4614 โดยซอมแซม

เปลี่ยนอะไหลระบบเครื่องยนต ระบบเกียร พรอมคาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 95,000 บาท 
(ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (แผนพฒันาสามป หนา 5-65) 

1.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        ต้ังไว            32,000  บาท  แยกเปน 
- โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1366 x 768 พิกเซล 

ขนาด  32  นิ้ว  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  16,000  บาท  เปนเงิน  32,000  บาท (ตามราคา              
ในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรกัษา
ความสงบภายใน (แผนพฒันาสามป หนา 5-66) 

1.4 คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ     ต้ังไว          154,000  บาท  แยกเปน 
- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน 

เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 154,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน          
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 80,000 บาท แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ 
7,000 บาท งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 60,000 บาท และแผนงาน                 
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 7,000 บาท 
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-89) 
 
 
 



  

  2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง        ต้ังไวรวม     112,000  บาท  แยกเปน 
คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง ต้ังไว           112,000  บาท  แยกเปน 

- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
ที่มีวงเงนิเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน                  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 90,000 บาท และแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานปองกนัภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 บาท (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการทีดี่ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)   
 

ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ต้ังไวรวม   1,158,700  บาท  แยกเปน 
หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง       ต้ังไวรวม   1,158,700  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑ ต้ังไวรวม      458,700  บาท  แยกเปน 
1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        ต้ังไว           290,000  บาท  แยกเปน 

- คาปรับปรุงซอมแซมรถยนตบันไดเลื่อน หมายเลขทะเบียน ผ-6905 โดยซอมแซม
เปลี่ยนอะไหลระบบขาหยัง่ ระบบไฮโดรลิก และระบบคอนโทรลไฟฟา พรอมคาแรงถอดประกอบ  
เปนเงิน  290,000  บาท  (ตามราคาในทองถิ่น)  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานปองกนัภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป หนา 5-65) 

1.2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว           87,000  บาท  แยกเปน 
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมมุประมาณ 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ 

เปนเงิน  43,000  บาท  มรีายละเอียดดังนี้ 
1) จอมวนเกบ็ในกลองได 
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรโีมทคอนโทรล 
3) ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 
4) จอขนาดประมาณ 200 นิว้ หรือ 144x144 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว  
 หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป (แผนพัฒนาสามป หนา 5-66) 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2,600 ANSI Lumens  

จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงนิ  44,000  บาท  มรีายละเอียดดังนี้ 
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ             
    จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที ่True 
4) ขนาดทีก่ําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป (แผนพัฒนาสามป หนา 5-66) 



  

1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว           81,700  บาท  แยกเปน 
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง  จาํนวน  1  ชุด  เปนเงิน  41,700  บาท  

ประกอบดวย  
1) เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด  มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังนี้    

- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i5 มี Core ไมนอยกวา             
4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก ทีม่ีหนวยความจาํ
ไมนอยกวา 1 GB   

- มีหนวยความจําหลัก ชนดิ DDR3 หรือดีกวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีฮารดดิสก ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  

จํานวน 1 หนวย 
- มีดิสกไดรว DVD/- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps                    

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel, 

มีขนาดไมนอยกวา 20 นิว้  
- มีระบบปฏบิติัการ Windows 7 Professional ที่ถูกตองตามลขิสทิธิ์   

2) เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา 
- สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

3) เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  
- ความเรว็ในการพมิพขาวดํา ไมนอยกวา 35 หนา/นาท ี
- ความเรว็ในการพมิพส ีไมนอยกวา 34 หนา/นาท ี  
- มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom               

โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน 

(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครภุณัฑคอมพิวเตอร 
สูงกวาเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-66) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบรกิารที่มีคุณภาพ)   

 



  

- คาพัฒนาเวบ็ไซตการทองเที่ยว เปนเงนิ 40,000 บาท เพื่อดําเนนิการจัดทาํเว็บไซต
การทองเที่ยวจังหวัดลาํปาง เพื่อการนําเสนอขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของจังหวัดลาํปาง
ในดานตาง  ๆ อาท ิ แหลงทองเทีย่วทีส่ําคัญ ขอมูลอุตสาหกรรมเซรามิก ทีพ่ัก รานอาหาร              
งานประเพณปีระจําป ฯลฯ ทีจ่ะเปนขอมลูใหนกัทองเที่ยวใชประกอบการพจิารณาตัดสนิใจ รวมถึง
การบริการแผนที่ Online สถานทีส่ําคัญในจังหวัดลําปาง โดยการนาํเสนอสามารถเปลีย่นแปลง
ภาษาเพื่อเปนการเขาถึงกลุมเปาหมายในแตละประเทศได และมีชองทางในการตอบคําถาม
ที่นักทองเทีย่วสงสัย และแนวทางแกไขปญหาเพื่อเปนการเพิ่มความสมัพันธกับนกัทองเที่ยว  

(ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวชิาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การอนุรักษพัฒนาและสงเสริมมรดก          
ทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หนา 5-133) 
 

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง                                ต้ังไวรวม     700,000  บาท  แยกเปน 
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก  ต้ังไว           700,000  บาท  แยกเปน 

1. คาปรับปรุงหองประชุมชัยพฤกษ ชัน้ 4 อาคารสํานกัการชาง-กองคลัง ต้ังไว 
200,000 บาท โดยทําการรื้อถอนวสัดุปูพื้น ตกแตงผนัง ฝาเพดาน ระบบไฟฟาสองสวาง           
ปายชื่อหองประชุม พรอมติดต้ังเครื่องขยายเสยีงพรอมไมโครโฟน จํานวน 25 ชุด และอืน่ ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป (แผนพฒันาสามป 
หนา 5-59) 

2. คาปรับปรุงอาคารดับเพลงิ หนวยที่ 2 (ปงสนุก) บริเวณโรงเรยีนปงสนุก ต้ังไว 
300,000 บาท โดยทําการรือ้ถอนผนังและชองแสง ระบบไฟฟาเดิมออก แลวทําการปรบัปรุงพื้นที่
หองทํางานและหองนอนชัน้บน ผนัง ประตู-หนาตาง ฝาเพดาน ระบบไฟฟาสองสวาง ทาสีอาคาร 
ติดต้ังมุงลวดภายในหองนอนชั้นบน กัน้ผนังหองทํางาน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 
(แผนพฒันาสามป หนา 5-58) 

3. คาปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 
200,000 บาท โดยทําการปรับปรุงและตอเติมหองเก็บวสัดุอุปกรณ และปรับปรุงตอเติม              
หองทํางาน ชั้น 1 ปรับปรุงหองปฏบิัติงานและหองทํางาน ชั้น 2 ปรับปรุงฝาเพดาน ระบบ
ไฟฟาสองสวาง ทาสีอาคารภายใน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน (แผนพฒันาสามป 
หนา 5-56) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการทีดี่ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)   



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

กองวิชาการและแผนงาน 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

----------------------- 
 
ต้ังงบประมาณรายจาย             รวมทัง้สิ้น  12,814,540  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได                    
รายจายประจํา               ต้ังไวรวม   11,278,540  บาท  แยกเปน 

1. หมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา            ต้ังไวรวม     5,865,650  บาท  แยกเปน 
เงินเดือน (ฝายประจาํ)   ต้ังไว          5,865,650  บาท  แยกเปน 

- เงินเดือนพนกังาน  ต้ังไว  3,920,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนกังาน   
เทศบาล และเปนเงินปรับปรงุเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป             
งานบริหารทัว่ไป 456,300 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,023,300 บาท และแผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ 440,400 บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว 283,320 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร เงินเพิม่คาวิชา (พ.ค.ว.) และเงนิเพิม่         
คาครองชีพชัว่คราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป  
18,000 บาท งานวางแผนสถิติและวชิาการ 127,200 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 138,120 บาท) 

- เงินประจาํตําแหนง  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจาํตําแหนง          
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  

- คาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 474,400 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจาํ และเปนเงินปรับปรงุคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารทัว่ไป) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลกูจาง ต้ังไว 18,000 บาท เพือ่จายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลกูจางประจาํ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

- คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 871,080 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนกังานจาง 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 479,280 บาท งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 391,800 บาท) 



  

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง ต้ังไว 231,650 บาท เพือ่จายเปนเงนิเพิ่ม             
คาครองชีพชัว่คราวพนักงานจาง และเปนเงนิคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 126,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 105,650 บาท) 

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ     ต้ังไวรวม    4,473,890  บาท  แยกเปน 
2.1  คาตอบแทน   ต้ังไว            605,290  บาท  แยกเปน 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ต้ังไว 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกจิ) 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 196,700 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวชิาการ 121,700 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท) 

- คาเชาบาน ต้ังไว 208,200 บาท เพื่อจายเปนคาเชาทีพ่ักอาศัยของพนกังาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธเิบิกคาเชาทีพ่ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารทัว่ไป 65,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 142,800 บาท) 

- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร ต้ังไว 37,390 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,110 บาท และแผนงานการรกัษาความสงบภายใน                
งานเทศกิจ 7,280 บาท) 

- เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล ต้ังไว 160,000 บาท เพือ่จายเปนคารักษา 
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบยีบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท) 

2.2  คาใชสอย    ต้ังไว        2,906,600  บาท  แยกเปน  
- รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร ต้ังไว 326,600 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร           

คาเย็บหนังสอืหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกัน 
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดต้ังไฟฟา คาจางเหมา
รื้อถอนลําโพง คาจางเหมาดูแลบํารุงรกัษาระบบสงกระจายเสยีง คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษา
ระบบโทรศัพท คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ใชงาน
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรเทศบาลนครลําปาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร           
งานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกจิ  60,000  บาท) 



  

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
ต้ังไว  2,520,000  บาท   

1. คาใชจายในการประชาสมัพันธขาวสารเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 1,400,000 
บาท เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลนครลําปาง 
และการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ เชน คาจางเผยแพรขาวสาร บทความ สกูปพิเศษ  
ทางสื่อหนังสอืพิมพ วิทย ุโทรทัศน และอ่ืน ๆ คาทาํปายโฆษณาประชาสัมพันธ เชน ปายไวนิล 
ปายผา และวัสดุอ่ืน ๆ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ใบปลวิ จลุสาร  
วารสาร หนงัสือ หนังสือพิมพ จดหมายขาว รายงานกิจการประจําป คาจางผลิตสปอตวิทย/ุ
โทรทัศน วดีีทัศนบรรยายสรุปตาง ๆ คาจางผลิตรายการวทิยุ/โทรทัศน คาเชาเวลาสถานี
วิทยุกระจายเสียง คาเชาเวลาสถานีโทรทศัน คาจัดหรือจางจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ            
โดยมีคาใชจาย เชน คาตอบแทนการแสดง/นักรอง/นักดนตร/ีกรรมการ/พิธกีรและผูดําเนนิรายการ 
คาจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานของเทศบาล คาจัดกจิกรรมเสริมในโครงการสาํคัญ ๆ ของเทศบาล
นครลําปาง คาจัดทําสญัลักษณ (Mascot) คาเชาสถานที ่ คาเชาเครือ่งเสียงพรอมระบบ              
แสง สี เสียง คาตกแตงสถานที่ คาดอกไม คาของขวัญของรางวลั เงินรางวัลการประกวด 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ                   
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

2. คาใชจายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ต้ังไว 400,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาตอบแทนการแสดง/นักรอง/นักดนตร/ีพิธีกร            
คาเชาเครื่องเสียงพรอมระบบแสง สี เสียง คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องด่ืม คาตกแตงสถานที ่ คาจางเหมาจัดกจิกรรม คาประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป) 

3. คาใชจายในการฝกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายขาว ต้ังไว 10,000 
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาดอกไม                  
คาจัดทําเอกสาร คาตกแตงสถานที ่ คาสมนาคณุวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทัว่ไป) 

4. คาใชจายในการดําเนินงานสื่อมวลชนสัมพนัธ ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดกจิกรรมประชมุ แถลงขาว เสวนาสื่อมวลชน เชน คาเชา
สถานที ่ คาพาหนะ คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณวทิยากร           
คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนการแสดง คาวสัดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป) 

5. คาใชจายในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล  ต้ังไว  150,000  
บาท  เพื่อจายเปนคาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจางหนวยงานภายนอก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            



  

ในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณประชาชนกลุมเปาหมาย คาจางเก็บขอมูลและ 
ประมวลผลขอมูล คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการ       
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ           
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ) 

6. คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารและการพัฒนา        
เทศบาล ต้ังไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคมหรือการสาํรวจ
ขอมูลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน หรือการดําเนนิโครงการพฒันา
เทศบาล หรอืโครงการทีม่ีผลกระทบตอประชาชน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ           
ไดมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสนิใจและใหขอเสนอแนะ โดยมีคาใชจายในการดาํเนนิงาน 
เชน คาเชาสถานที่ คาถายเอกสาร คากระเปาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางในการสาํรวจหรือเก็บขอมูล คาจางเหมา
บริการอื่น ๆ คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

7. คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดานการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ต้ังไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางาน การจัดเวทีประชุมสมัมนาตาง ๆ การตรวจรับรองมาตรฐาน         
การปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น การตรวจรับรองดานการบริหารจัดการที่ดี 
การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกลา การตรวจประเมินการดําเนินงานเทศบาล   
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน การจัดทําตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
การตรวจประเมินรางวลัคุณภาพการใหบริการจากสํานักงาน ก.พ.ร. การตรวจประเมินผล
ดานตาง ๆ จากทุกสวนราชการ และการสรางเครือขายที่หลากหลายในการพัฒนาเทศบาล 
เปนตน โดยมีคาใชจายในการดาํเนินงาน เชน คาเชาสถานที ่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม คาของที่ระลกึ คาถายเอกสาร คาเยบ็หนังสือหรอืเขาปกหนังสือ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาดอกไม คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) 

8. คาใชจายในการพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังไว 100,000 
บาท  เพือ่จายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เชน คาลงทะเบยีน คาพธิีเปด-ปด 
คาเชาสถานที่ คาตกแตงสถานที ่ คาดอกไม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม                   
คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลกึ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใบประกาศนยีบัตร                  
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ (ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหาร            
งานทัว่ไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ) 



  

9. คาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบัสิทธิและหนาที่ของเดก็
และเยาวชนตามกฎหมาย ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน                
คาพิธีเปด-ปด  คาดอกไม  คาตกแตงสถานที ่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม           
คาใบประกาศนียบัตร  คาวสัดุอุปกรณ  คาจัดทาํเอกสาร  คาพาหนะ  คาสมนาคณุวิทยากร 
คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน 
การรกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ) 

10. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 250,000 บาท เพื่อจายเปน           
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่กั คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสัง่ใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท) 

- คาบํารุงรกัษาและซอมแซม ต้ังไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรกัษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรพัยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ       
ที่มีวงเงนิไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 50,000 
บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท) 

2.3 คาวัสดุ    ต้ังไว           962,000   บาท  แยกเปน 
- วัสดุสํานกังาน ต้ังไว 275,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน เชน   

กระดาษโรเนียว หมึกพมิพ กระดาษพิมพ หมกึโรเนียว สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ    
น้ําด่ืม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 60,000 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกจิ         
15,000 บาท) 

- วัสดุไฟฟาและวิทย ุ ต้ังไว 105,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุ     
เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน            
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท) 

- วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 9,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบานงานครัว 
เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
2,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท) 

- วัสดุกอสราง ต้ังไว 23,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสรางตางๆ เชน                
ไมอัด ไมไผ ไมเนื้อออน ไมเนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)    

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ   
และอะไหลชิน้สวนรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อเปลีย่นแปลงแทนของเดิมที่ชาํรุดหรือ          
หมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 30,000 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 20,000 บาท) 



  

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ ต้ังไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิง 
และหลอลื่นตางๆ สาํหรับรถยนต และรถจักรยานยนต ที่ใชติดตอราชการ ตรวจงานและ   
ปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณา        
และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด วดิีทัศน สไลด ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 20,000 บาท) 

- วัสดุคอมพวิเตอร ต้ังไว 265,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอร   เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมลู กระดาษพิมพคอมพิวเตอร หมึกพิมพ หัวพมิพคอมพิวเตอร     
น้ํายาลางเครือ่งคอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป 
40,000 บาท งานวางแผนสถิติและวชิาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 25,000 บาท) 

- วัสดุอ่ืน ๆ ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถ            
จัดเขาประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

3. หมวดคาสาธารณูปโภค    ต้ังไวรวม      939,000  บาท  แยกเปน 
- คาไฟฟา ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานที่ติดต้ังภาครับ

เครื่องกระจายขาวแบบไรสาย และปายประชาสมัพันธระบบอิเล็คทรอนิคส (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- คาโทรศพัท   ต้ังไว   300,000   บาท   เพื่อจายเปนคาโทรศพัทที่ใชติดตอกับ
สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ต้ังไว  539,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทยีม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกีย่วกับ
การใชบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท                 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  509,000  บาท) 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังไวรวม   1,536,000  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได ต้ังไวรวม   1,004,500  บาท  แยกเปน 

หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง       ต้ังไวรวม   1,004,500  บาท  แยกเปน 
  ครุภัณฑ        ต้ังไวรวม   1,004,500  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑสาํนกังาน    ต้ังไว            44,500  บาท  แยกเปน   
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)           

ขนาดไมตํ่ากวา  30,000  บีทียู.  พรอมคาติดต้ัง  สําหรับหองปฏบิัติงาน  งานจัดการและพฒันา
ระบบสารสนเทศ จาํนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 44,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบรกิารที่มีคุณภาพ หนา 5-85)   
 

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว           760,000  บาท  แยกเปน 
- คาพัฒนาปรบัปรุงระบบสารสนเทศศูนยบริการรวมเทศบาลนครลาํปาง เปนเงิน  

70,000  บาท  เพื่อดําเนนิการพัฒนาปรบัปรงุระบบสารสนเทศศนูยบรกิารรวมเทศบาลนครลาํปาง 
จัดทําหนาเวบ็เพจศูนยบรกิารรวมเทศบาลนครลาํปาง จัดทาํระบบใหประชาชนสามารถยื่นคํารอง 
หรือ Download แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ไดทางอินเทอรเน็ต จดัทําระบบใหผูบริหารสามารถ
อนุมัติคํารองได จัดทําระบบใหประชาชนสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติ พิมพใบอนุญาต 
และสาํรวจความพึงพอใจทางอนิเทอรเนต็ได รายละเอียดการดาํเนินงานใหเปนไปตามขอกาํหนด
ขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพฒันาสามป หนา 5-104) 

- คาพัฒนาปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและบริการประชาชน เปนเงิน  
600,000 บาท เพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 6 ระบบ ไดแก         
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศขออนญุาต
กอสราง ระบบสารสนเทศสขุาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบสารสนเทศงานพสัดุ และ
ระบบสารสนเทศขอมูลพื้นฐานเทศบาลนครลําปาง รายละเอียดการดําเนินงานใหเปนไป   
ตามขอกาํหนดขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-105) 

- คาพัฒนาปรบัปรงุเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง เปนเงนิ  90,000  บาท เพื่อดําเนนิการ
พัฒนาออกแบบเว็บไซตทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทําระบบการใชงานตามระดับ
ความสาํคัญของงานและระดับผูใชงาน จัดทําประเภทรายการเนือ้หาใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล
ไดสะดวกและรวดเรว็ จัดทําระบบการประชาสมัพันธขององคกรเปนรูปแบบใหมใหมากขึน้  
จัดทําระบบ e-mail  เพื่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคกร  (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-108) 



  

 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา การสงเสริม พัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีคุณภาพ)   
 

3. คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ           ต้ังไว           200,000  บาท  แยกเปน 
- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน  

เกินกวา  5,000  บาท  เปนเงิน  200,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป 140,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ  60,000  บาท  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบรกิารที่มีคุณภาพ หนา 5-89)   
 

ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ต้ังไวรวม     531,500  บาท  แยกเปน 
หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง       ต้ังไวรวม     531,500  บาท  แยกเปน 
  ครุภัณฑ        ต้ังไวรวม     531,500  บาท  แยกเปน 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร    ต้ังไว           531,500  บาท  แยกเปน   
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 31,500 บาท มีคุณลกัษณะ

พื้นฐานดังนี ้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง ไมตํ่ากวา Intel Core i3 ความเรว็สัญญาณนาฬกิา          

ไมนอยกวา 2.40 GHz    
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB ความเร็วบัสไมนอยกวา 

DDR3-1333 
3) มีหนวยจัดเกบ็ขอมูล (Harddisk) ไมนอยกวา 320 GB 7200 RPM 
4) มีจอภาพ ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว  
5) มีดิสกไดรวแบบ DVD+/- RW Super Multi DL 
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps   
7) มีชองเชื่อมตอสัญญาณแบบ Wireless 802.11 b/g/n และ Bluetooth   
8) มีระบบปฏบิติัการ Windows 7 Professional ที่ถูกตองตามลขิสทิธิ ์

(ตามราคาในทองถิ่น) เนือ่งจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สูงกวาเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบรกิารที่มีคุณภาพ หนา 5-85)   
 
 



  

 

- คาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระยะที่ 1 เปนเงิน  500,000  บาท 
เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดานแปลงที่ดิน อาคาร ฐานขอมูล
โครงสรางพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครลาํปาง เพื่อใชปฏบิัติงาน
บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองรวม สามารถให
หนวยงานตาง ๆ นาํขอมลูไปใชประโยชนรวมกันไดทั่วทั้งองคกร รายละเอยีดการดาํเนนิงาน
ใหเปนไปตามขอกําหนดขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา การสงเสริม พัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีคุณภาพ หนา 5-107)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

กองคลัง 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

กองคลัง 
--------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  23,250,850  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได  
รายจายประจํา   ต้ังไวรวม   19,053,150  บาท  แยกเปน 

1. หมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม   13,687,340  บาท  แยกเปน 
 เงินเดือน (ฝายประจาํ)   ต้ังไว         13,687,340  บาท  แยกเปน 

- เงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 7,362,100 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนกังาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน ต้ังไว 176,400 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร และเปนเงินเพิม่คาครองชีพชัว่คราว
พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง) 

- เงินประจาํตําแหนง ต้ังไว 67,200 บาท เพือ่จายเปนเงนิประจําตําแหนง               
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง)  

- คาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว  1,019,510  บาท  เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจาํ และเปนเงินปรับปรงุคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารงานคลัง) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลกูจาง ต้ังไว 18,000 บาท เพือ่จายเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลกูจางประจาํ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 3,923,760 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนกังานจาง 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง)  

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ต้ังไว 1,120,370 บาท เพื่อจายเปน                  
เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่คราวพนกังานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง) 

 
 
 



2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  ต้ังไวรวม     5,285,810  บาท  แยกเปน 
 2.1  คาตอบแทน  ต้ังไว           2,514,010  บาท  แยกเปน 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนรางวลัจับกมุผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติ    
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 960,000 บาท เพื่อจาย        
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป            
งานบริหารงานคลัง) 

- คาเชาบาน  ต้ังไว  323,400  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาทีพ่ักอาศัยของพนกังาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธเิบิกคาเชาทีพ่ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานบริหารงานคลัง) 

- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร  ต้ังไว 188,610 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจาํ  รวมทั้งขาราชการบาํนาญสงักัดเทศบาลนครลําปาง
ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบยีบฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง) 

- เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล   ต้ังไว  1,037,000  บาท  เพื่อจายเปน               
คารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งขาราชการบํานาญสังกัด
เทศบาลนครลําปาง  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง) 

 2.2  คาใชสอย  ต้ังไว           1,056,800  บาท  แยกเปน 
- รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว  440,000  บาท  เพื่อจายเปน                

คารับวารสาร คาเชาทรัพยสนิและคาธรรมเนียมใหกับราชพัสดุ คาธรรมเนียมการตออายุ
สัญญาเชาทีดิ่นราชพสัดุ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยีมการโอนเงิน คาธรรมเนียม
การรับสงขอมูล คาธรรมเนียมการออกใบเสรจ็รบัเงิน คาลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ
และการฝกอบรมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบรกิาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง) 

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ                     
ต้ังไว 566,800 บาท เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    
ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
และคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
การสํารวจขอมูลภาคสนามและการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 



2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 416,800 บาท เพื่อจายเปน         
คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ             
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงาน         
ไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง) 
   2.3  คาวสัดุ               ต้ังไว          1,715,000  บาท  แยกเปน 

- วัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  870,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน  เชน 
กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  น้ําด่ืม  ต๋ัวตลาด  ต๋ัวรักษาความสะอาด  ต๋ัวคาธรรมเนียม
จอดยานยนต  ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด  ใบเสร็จภาษ ี ภป.1  ภป.2  ภป.3  สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพมิพ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   ต้ังไว  10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวทิยุ
เชน  ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  เทปพันสายไฟฟา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว 35,000 บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบานงานครัว
เชน  แปรง  ไมกวาด  เขง  มุง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุกอสราง     ต้ังไว   25,000   บาท      เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสราง    เชน      
ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  35,000  บาท    เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ
และอะไหลตาง ๆ  ในการซอมแซมและบํารุงรกัษารถยนต  รถจักรยานยนต (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ ต้ังไว  200,000  บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นตาง ๆ สาํหรับรถยนต และรถจกัรยานยนต ที่ใชติดตอราชการ ตรวจงาน             
และปฏบิัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว  130,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณา
และเผยแพร  เชน  กระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี  ฟลม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง) 

- วัสดุคอมพวิเตอร  ต้ังไว  300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมลู กระดาษพมิพคอมพิวเตอร หมึกพมิพ หัวพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 



- วัสดุอ่ืน ๆ  ต้ังไว  110,000  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถจดัเขา
ประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง) 

3. หมวดคาสาธารณูปโภค    ต้ังไวรวม        80,000  บาท  แยกเปน 
- คาน้ําประปา  ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสาํนกังาน 

เทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังไวรวม   4,197,700  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได ต้ังไวรวม     100,000  บาท  แยกเปน 

หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง       ต้ังไวรวม     100,000  บาท  แยกเปน 
1. ครุภัณฑ        ต้ังไวรวม       50,000  บาท  แยกเปน

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ           ต้ังไว             50,000  บาท  แยกเปน 
- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน 

เกินกวา  5,000  บาท  เปนเงิน  50,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น)  
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง         ต้ังไวรวม      50,000  บาท  แยกเปน 
    คาบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว         50,000  บาท  แยกเปน 

- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
ที่มีวงเงนิเกนิกวา  5,000  บาท  เปนเงิน  50,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) 
  

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบรกิารที่มีคุณภาพ หนา 5-89)   
 

ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ต้ังไวรวม   4,097,700  บาท  แยกเปน 
หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง       ต้ังไวรวม   4,097,700  บาท  แยกเปน

ครุภัณฑ ต้ังไวรวม   4,097,700  บาท  แยกเปน    
1. ครุภัณฑสาํนกังาน ต้ังไว        4,000,000  บาท  แยกเปน 

- คาติดต้ังตูจัดเก็บเอกสารและพสัดุระบบอัตโนมัติ เปนเงนิ 4,000,000 บาท           
เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดต้ังตูจัดเก็บเอกสารและพสัดุระบบอัตโนมัติ จาํนวน 1 ชุด           
ขนาดภายนอกของเครื่อง (กวาง x ยาว x สงู) ไมนอยกวา 3,300 x 2,900 x 6,400 มิลลิเมตร              
มีถาดจัดเก็บเอกสารจาํนวนไมนอยกวา 33 ถาด โดยขนาดแตละถาด (กวาง x ลึก) ไมนอยกวา 
3,000 x 800 มิลลิเมตร แตละถาดสามารถรบัน้าํหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม ทั้งดานหนา         
และดานหลังของตวัเครื่อง สามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึน้ในอนาคตไดไมนอยกวา 30.00%  
โครงสรางสามารถเพิ่มความสงูไดตามความเหมาะสมในการใชงาน มีระบบลฟิทสายพานลาํเลียง
ถาดทีเ่กบ็เอกสารและพสัดุไปเก็บภายในตู หรือนาํถาดมายังชองประตูทาํงาน ประตูจะเปดและปด
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปอนคําสั่ง พรอมปรับสภาพพ้ืนที่บรเิวณที่ติดต้ังใหสอดคลองเหมาะสม
กับการใชงานและประโยชนตอการใชสอย และอ่ืน  ๆ(ตามราคาในทองถิ่น)   
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาศกัยภาพการบรหิารจดัการดานการเงนิ การคลัง หนา 5-102) 
 



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร           ต้ังไว            97,700  บาท  แยกเปน 
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง  จํานวน  1  ชุด  เปนเงิน  41,700  บาท  

ประกอบดวย  
1) เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด  มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังนี้    

- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i5 มี Core ไมนอยกวา             
4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก ทีม่ีหนวยความจาํ
ไมนอยกวา 1 GB   

- มีหนวยความจําหลัก ชนดิ DDR3 หรือดีกวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีฮารดดิสก ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  

จํานวน 1 หนวย 
- มีดิสกไดรว DVD/- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps                    

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel, 

มีขนาดไมนอยกวา 20 นิว้  
- มีระบบปฏบิติัการ Windows 7 Professional ที่ถูกตองตามลขิสทิธิ์   

2) เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา 
- สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

3) เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้  
- ความเรว็ในการพมิพขาวดํา ไมนอยกวา 35 หนา/นาท ี
- ความเรว็ในการพมิพส ีไมนอยกวา 34 หนา/นาท ี  
- มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom               

โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน 
(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลกัษณะพื้นฐานและราคาครุภณัฑคอมพิวเตอร     
สูงกวาเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนา     
สามป หนา 5-62) 

- เครื่องสํารองไฟฟา  จาํนวน  3  เครื่อง ๆ ละ  2,000  บาท  เปนเงนิ  6,000  บาท               
มีคุณลกัษณะพื้นฐานดังนี ้

1) มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา 
2) สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

  (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-63) 



- คาพัฒนาโปรแกรมทะเบยีนเงินรายรับ เปนเงิน 50,000 บาท เพื่อดําเนนิการ
พัฒนาโปรแกรมทะเบียนเงนิรายรบั ของฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย กองคลัง สาํหรับ
จัดเก็บขอมลูทะเบียนเงนิรายรับทกุประเภท สามารถคนหา ตรวจสอบ และรายงานสรปุรายรับ
ประเภทตาง ๆ ได รายละเอียดการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดขอบเขตงานตามที่
เทศบาลกาํหนด  (ตามราคาในทองถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-62) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทาํงานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)   
 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 
 

 
 
 
 
 



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

สํานักการศึกษา 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

สํานกัการศกึษา 
------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจาย   รวมทั้งสิน้   70,336,980  บาท  แยกเปน 
รายจายประจํา   ต้ังไวรวม    66,221,480  บาท  แยกเปน 
ก.  จายจากรายได    
     1.   หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม     10,601,860  บาท  แยกเปน 

เงินเดือน (ฝายประจาํ)   ต้ังไว          10,601,860  บาท  แยกเปน 
- เงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 5,173,780 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล                

และเปนเงนิปรับปรุงเงนิเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ   
การศึกษา 4,007,600 บาท งานศึกษาไมกาํหนดระดับ 718,940 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  447,240  บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน ต้ังไว 258,840 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร ศึกษานิเทศก คศ.2 และเปนเงินเพิม่              
คาครองชีพชัว่คราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 222,840 บาท งานศึกษาไมกาํหนดระดับ 18,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  18,000  บาท) 

- เงินประจาํตําแหนง ต้ังไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ
ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

- คาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 1,280,160 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจาํ และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  740,560  บาท  งานระดับมัธยมศึกษา  539,600  บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง  ต้ังไว  17,660  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลกูจางประจาํ (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา) 

- คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 2,966,520 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา 461,160 บาท งานระดับ         
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,710,480 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ 503,040 บาท               
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  291,840  บาท) 
 



- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง  ต้ังไว  784,900  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม     
คาครองชพีชัว่คราวพนกังานจาง และเปนเงนิคาตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานการศกึษา    
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 115,250 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 489,650  
บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ 108,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
งานกฬีาและนันทนาการ  72,000  บาท) 
 2.   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   ต้ังไวรวม     19,635,600  บาท  แยกเปน 
           2.1  คาตอบแทน   ต้ังไว          883,600  บาท  แยกเปน 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังไว  
150,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการเปดซอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
คณะกรรมการตรวจการจาง และควบคุมงานกอสราง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) และจายเปนคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจและ
ประเมินความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชีย่วชาญพิเศษ และผลงานวิชาการ
ของพนักงานครูเทศบาลในการประเมนิฯ ใหดํารงตําแหนงระดับ 8 และระดับ 9 ตามประกาศ
หลักเกณฑการเลื่อนและแตงต้ังพนักงานครูเทศบาลใหดํารงตําแหนงและระดับที่สงูขึน้ในตําแหนง
สายงานผูสอน และผูสนบัสนุนการสอน ศกึษานิเทศก และผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงตองมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและความชํานาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
กับผลงานทางวิชาการในตําแหนงตาง ๆ ตามหนงัสือสาํนักงาน กท ดวนที่สุด ที ่ มท 0809.3/           
ว 267 ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 200,000 บาท เพื่อจายเปน    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลกูจาง ที่มาปฏิบัติงาน     
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ    
การศึกษา 50,000 บาท งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 80,000 บาท งานศกึษา              
ไมกําหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกฬีา         
และนันทนาการ  10,000  บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  30,000  บาท) 

- คาเชาบาน ต้ังไว 255,600 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พกัอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาทีพ่ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  142,800  บาท  งานศกึษาไมกําหนดระดับ  112,800  บาท) 

- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร  ต้ังไว  108,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเลาเรยีนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจาํ  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา 88,000 บาท งานระดับมธัยมศึกษา 7,000 บาท        
งานศกึษาไมกําหนดระดบั  13,000  บาท) 
 



- เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  170,000  บาท  เพื่อจายเปนคารักษา     
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน      
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา  80,000  บาท  งานระดับมธัยมศึกษา 
30,000  บาท  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ  50,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  10,000  บาท) 
      2.2  คาใชสอย                                                 ต้ังไว     17,242,000  บาท  แยกเปน 

- รายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว  655,000  บาท  เพื่อจายเปนคารบัวารสาร    
คาเย็บหนังสอืหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาระวางบรรทกุ  คาเชาทรพัยสิน  คาโฆษณาและ
เผยแพร  คาเบี้ยประกนั  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  คาจางผูฝกสอนกีฬาและ          
ออกกําลงักาย คาจางเหมาบรกิาร คาจางเหมากําจัดปลวก คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษา             
ความปลอดภัย และคาจางเหมาทาํความสะอาด บริเวณโรงเรียนเทศบาลทัง้ 6 โรงเรยีน               
ศูนยเยาวชนเทศบาล และหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศกึษาไมกาํหนดระดับ 200,000 บาท        
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 25,000 บาท        
งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น  20,000  บาท) 

- รายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ ต้ังไว 
16,472,000  บาท  เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ต้ังไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสราง 
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการจัดสถานที่ (บูธ) การจัดงานนทิรรศการแสดงผลงานทางวชิาการของ           
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน คาใชจายในการดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ              
คาจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาการ สาํหรับจายเปนคาวสัดุสํานักงาน  
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมายานพาหนะ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาของขวัญ ของรางวัล คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบรกิาร คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ                
คาเชาเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร การประชาสมัพันธการจัดงาน
นิทรรศการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

2. คาใชจายในการจัดงานแขงขันคนเกงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  
ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิการสอบแขงขันคนเกง นักเรียน        
ในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เชน คาจดัทําขอสอบ คาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ  
คาจัดทําวุฒิบัตร  คาเงนิรางวัลผูชนะการสอบแขงขันคนเกง  คาเก็บตัวเขาคายนักเรยีนที่เปน



ตัวแทนของเทศบาลนครลําปาง ในการเตรียมตัวไปสอบแขงขันคนเกง ระดับเขตการศึกษา        
และระดับประเทศของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการสาํหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแขงขัน คาตอบแทน           
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศกึษา             
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา) 

3. คาใชจายในการดําเนินงานเชื่อมความสัมพันธการเรยีนการสอนภาษาไทย – จีน 
ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเรียนการสอนภาษาไทย – จีน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  เชน  คาตอบแทนครูผูสอนรายเดือน/รายช่ัวโมง  คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน การฝกภาคปฏิบัติของนักเรียน คาใชจายในการแลกเปลี่ยนครูผูสอน
ไทย/จีน นักเรียนไทย/จีน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาที่พักของครู–นักเรียน
แลกเปลี่ยน  คาจัดทําวีซา  คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจายของผูบริหารในการนิเทศงานตามโครงการ
ทั้ง 2 ฝาย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ   
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

4. คาใชจายในการสนับสนุนเด็กพิการใหเขาเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง  ต้ังไว  170,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการบริการและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่เขามารับการศึกษา เชน คาอุปกรณการเรียนการสอน
สําหรับเด็กพิการ  คาสื่อการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียน  คาจางครูดูแลเด็กพิการ
รายเดือน  คาตอบแทนวิทยากรผูใหความรู  และหรือใหความชวยเหลือเด็กพิการ  และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 

5. คาใชจายในการดําเนินงานพัฒนาการเรยีนการสอนวชิาศลิปะและคายศลิปะสญัจร   
ต้ังไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ (คาจางสอนรายชั่วโมง)            
ของโรงเรยีนเทศบาล 3  และคาใชจายในการจัดกจิกรรมคายศลิปะสญัจร  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาตอบแทน            
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    คาจัดฝกอบรม    คาวัสดุอุปกรณปฏิบัติงานศิลปะ   เชน   
กระดาษวาดเขียน  สี  พูกัน  จานสี  ดินสอ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

6. คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ต้ังไว 180,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูสอนภูมิปญญาทองถิ่น (คาจางสอนรายชั่วโมง) เพื่อสอนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลในสังกัด คาวัสดุอุปกรณประกอบการเรยีน การฝกงานภาคปฏิบัติของนักเรยีน  
คาใชจายในการจัดนทิรรศการแสดงผลงานภูมิปญญาทองถิ่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสอน
ดนตรีพื้นเมือง เชน คาวัสดุอุปกรณในการจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง  
คาใชจายในพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 



7. คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานครู
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา  ต้ังไว  400,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ และการอบรมความรูเกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ   
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล 
และครูอัตราจางในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสงักัดเทศบาล 6 โรงเรยีน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาจัดและคาตกแตง
สถานที่ คาเชาสถานที่  คาจัดพิมพวฒิุบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคณุวิทยากร คาจัดทําเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพตาง  ๆคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา           
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

8. คาใชจายในการดาํเนินการจัดประชมุสมัมนาคณะกรรมการการศกึษาของเทศบาล  
ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาในระดับ        
ของเทศบาล และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนในสังกัดเทศบาล เพื่อรับรูนโยบาย 
เปาหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการศึกษา การเสวนาเชงิปฏิบัติการ            
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาจัดตกแตงสถานที ่ คาเชาสถานที่ประชุม              
คาจัดพิมพวฒิุบัตร คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพมิพตาง ๆ  
ประกอบการประชุมสัมมนา คาใชจายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของวทิยากร และคาใชจายอื่น  ๆ 
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

9. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดตาม
มาตรฐานศนูยพัฒนาเดก็เล็ก  ตั้งไว 190,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม           
เพื่อพัฒนาศนูยพัฒนาเดก็เลก็ใหไดตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีกิจกรรม / โครงการยอยรองรับ  ดังนี้ 

1)  การเตรยีมความพรอมเด็กกอนวยัเรียนในเขตเมือง  ต้ังไว  100,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องมอื เครื่องใช เครื่องอุปโภคบริโภค น้ําด่ืม อาหารเสริม            
คาเวชภณัฑ สื่อการจัดประสบการณ ของเลนสงเสริมพัฒนาการ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร   
คูมือ  หนังสอืนิทาน  บนัทึกตาง ๆ   คาใชจายในการนาํเด็กไปรวมกจิกรรมตาง ๆ  กับหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 

2) การปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเลก็    ต้ังไว  40,000  บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดปฐมนิเทศผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก็   เพือ่สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการดูแลเด็กรวมกัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    
คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดทาํเอกสาร  คาตกแตงสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   
คายานพาหนะ  คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกีย่วของ 



3) คาใชจายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนยพัฒนาเด็ก    ต้ังไว   
50,000 บาท เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูผูสอนเด็กเล็ก ใหมีความรูในการจัดศูนยการเรยีนรูมุมเด็ก 
แนวการจัดประสบการณ ดูงานศูนยตนแบบอื่น โดยมีคาใชจาย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องด่ืม คาของขวญั ของทีร่ะลึก คาธรรมเนียมการเขาชมสถานที่สาํคัญตาง ๆ คาบรกิาร 
ผานทางดวนพิเศษ คาวสัดุอุปกรณ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548) 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ) 
10. คาใชจายในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กดอยโอกาส

ในเขตเมือง ต้ังไว 50,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการออกสํารวจเด็ก คาพัฒนาความรู  
พัฒนาทักษะฝมือ คาสมนาคุณวิทยากร คาวุฒิบัตร คาบํารุงสถานที่ คาตอบแทน               
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาปายโครงการ  คาฟลม  คาลางอัดภาพสี  คาวัสดุอุปกรณ 
ที่เกี่ยวของในการออกสํารวจและจัดอบรมเด็กดอยโอกาส คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานศกึษาไมกาํหนดระดับ) 

11. คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหอสมุดประชาชนเทศบาล        
นครลําปาง ต้ังไว 350,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ใหแก เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูใชบริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ในลักษณะ
การจัดกิจกรรมสรางสรรค  การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ การจัดนิทรรศการรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาสูการเปนหอสมุดมีชีวิต เชน มุมเลานิทาน มุมตอบปญหา 
นิทรรศการวนัสําคัญตาง ๆ การจัดสัปดาหสงเสริมการอานและการเรียนรู การจัดงานถนนหนังสือ 
เปนตน  การแขงขันทักษะการใชภาษา  โตวาท ี กลาวสุนทรพจน  แขงขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ  
โดยจายเปนคาบํารุงสถานที่  คาตกแตงสถานที่  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาฟลม  คาลางอัดภาพสี  คาเงินรางวัล  โลรางวัล  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
น้ํา  น้ําแข็ง  คาจางจัดดอกไมตกแตงสถานที่  เวทีบริเวณงาน  คาตอบแทนหรือสนับสนุน          
การแสดงหรือการละเลน การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ คาของที่ระลึกกรรมการตัดสิน คาจาง
เขียนปาย  คาติดต้ังปาย  คาทําบัตรเชิญ  คาใชจายในการประชาสัมพนัธ  คาวัสดุอุปกรณ   
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศกึษาไมกําหนดระดบั) 

12. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน   ต้ังไว  550,000  บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  คารวมกจิกรรม  จดักิจกรรมการอบรมตาง ๆ  เชน            
วันเด็กแหงชาติ  วันเยาวชนแหงชาติ  ดนตรีเพื่อเยาวชน  เยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝาระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ                
กิจกรรมเสวนาของเยาวชน  สภาเยาวชน  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและพัฒนากาํแพงเมืองเกา  
กิจกรรมมัคคุเทศกนอย  กิจกรรมแลกเปลีย่นเด็กและเยาวชน  กิจกรรมศนูยเยาวชน  กิจกรรม   



ที่จัดโดยศนูยเยาวชนสาขา กจิกรรมเยาวชนขวงนคร และกจิกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถดานตาง ๆ เปนตน และคาจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 
การจัดทาํเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทําแผนพัฒนาศกัยภาพของเดก็และเยาวชนนครลําปาง 
โดยมีคาใชจาย เชน คาใชจายในพธิีเปด-ปด  คาดอกไม ธูป เทียน  ปายผาแพร  คาจางวงดนตร ี 
คาเชาเครื่องเสียง คาของขวัญ ของรางวลั คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องด่ืม น้ําด่ืม น้าํแข็ง น้ําอัดลม คาใชจายในการประกวดแขงขัน คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  คาธรรมเนยีม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนพิธกีร  คาตอบแทนผูฝกสอน  
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาสมัคร  คาลงทะเบียน  คาวัสดุอุปกรณ  คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร                
คาประชาสัมพันธ  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 

13. คาใชจายในการจัดกิจกรรมลานคนเมอืง  ต้ังไว  150,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถตาง ๆ ของเยาวชน  ประชาชน  เชน   การแสดง
ความสามารถทางดานดนตรี  นาฏศลิป  การรองเพลง  การวาดภาพ  ความสามารถทางการใช
ภาษาเชิงกวี/สุนทรพจน   การโตวาทีฯ   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกบัชาวตางชาติ    
การเปดเวทีเสวนาเรื่องราวตาง ๆ  ของวิถีชีวิตคนลําปาง   และกิจกรรมอื่น ๆ   ที่สงเสริมและ
พัฒนาเยาวชน  เปนตน  โดยมีคาใชจาย  เชน  คาใชจายในพธิเีปด–ปด  คาดอกไม  ธปู  เทียน  
ปายผาแพร  คาจางวงดนตรี  คาเชาเครื่องเสยีง  คาของขวัญ  ของรางวัล  ถวยรางวลั                
เงินรางวลั  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง  น้าํอัดลม  คาใชจายในการ
ประกวดแขงขัน คาทีพ่ัก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม คาสมนาคุณวทิยากร 
คาตอบแทนผูฝกสอน กรรมการผูตัดสิน พิธีกร คาสมัคร คาลงทะเบียน คาวัสดุอุปกรณ               
คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร  คาจางเหมาบริการ  คาประชาสัมพันธ  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน     
นอกเวลาราชการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 

14. คาใชจายในการจัดการแขงขันกฬีาศนูยเยาวชนเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 
1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกฬีาศูนยเยาวชนเทศบาล เพื่อพฒันาระดับ
ฝมือของนักกีฬา และการแขงขันเพือ่เชื่อมความสามัคคีระหวางหนวยงาน เชน เทศบาลกับ
ภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนยเยาวชนกับศูนยเยาวชนนานาชาต ิ โดยมีคาใชจาย เชน 
คาใชจายเกีย่วกบัพธิีเปด–ปด  คาจัดทาํปาย  คาพล ุ คาลกูปน  คาปายผาแพร  คาดอกไม ธปู เทยีน 
คาจางวงดนตรี คาเชาเครื่องเสียง คาประชาสัมพันธ คาของขวัญ ของรางวลั คาถวยรางวลั      
โลรางวลั เงนิรางวัล เงินบํารุงทีม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม น้ําด่ืม น้าํแขง็ น้ําอัดลม 
คาจางทาํสนามแขงขัน คาตอบแทนการแสดง คาตอบแทนกรรมการ/ผูตัดสิน/เจาหนาทีเ่ทคนคิ 
คาซักฟอก คาเสื้อเอีย๊ม คาเสื้อสาํรอง คาตอบแทนพิธกีร คาวุฒิบัตร/เกียรตบิัตร คาใชจายในการ
ประกวดแขงขัน คาวัสดุอุปกรณกีฬาและการแขงขัน คาเวชภัณฑ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ คาวสัดุอุปกรณ คาที่พักผูเขารวมการแขงขนักีฬาจากตางประเทศ และคาใชจาย
อ่ืน  ๆทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ) 



15. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมกฬีาและนันทนาการ  ต้ังไว 1,550,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม  จัดอบรม  รวมกิจกรรมตาง ๆ  เชน  กิจกรรมสงเสริม
การแขงขันกฬีานกัเรยีน  และกจิกรรมอื่น ๆ  ทีส่งเสริมการแขงขันกฬีา-กรฑีานกัเรยีนและนันทนาการ 
สงเสริมกจิกรรมกีฬาและนนัทนาการบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลาํปาง สงนกักีฬา-กรีฑาในสังกัด 
เขารวมการแขงขันในจังหวัดลําปางและจังหวัดอ่ืน กิจกรรมแขงขันกฬีาและนันทนาการรวมกับ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนานาชาติ การจัดอบรมกฬีาขั้นพื้นฐาน   
สงกิจกรรมเขารวมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพนัธระหวางหนวยงานและสันนบิาต
เทศบาลในจงัหวัดลาํปาง สงเสริมกิจกรรมกฬีาเกี่ยวกบัคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมกฬีา
และนันทนาการ เปนตน โดยมีคาใชจาย เชน คาใชจายในพธิีเปด-ปด คาดอกไมตกแตงสถานที ่ 
คาดอกไมในพิธีเปด-ปด คาดอกไม ธปู เทียน คาพลุ คาลูกปน ปายผาแพร คาจางเหมาวงดนตร ี 
คาเชาเครื่องเสียง  คาจางเหมาพาหนะ  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  คาของขวัญ  ของรางวลั  
คาถวยรางวลั  โลรางวัล  เงินรางวัล  เงินบํารงุทีม  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  น้ําด่ืม  
น้ําแข็ง น้ําอัดลม คาใชจายในการประกวดแขงขัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการคาธรรมเนยีม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธกีร คาตอบแทนผูฝกสอน/กรรมการ/ผูตัดสิน คาตอบแทน
การแสดง คาสมัคร คาประกันอุบัติเหตุ คาลงทะเบียน คาวัสดุอุปกรณ คาวุฒิบัตร/เกยีรติบัตร  
คาวัสดุอุปกรณกฬีา คาเครื่องแตงกาย คาชุดแขงขัน คาชุดฝกซอม คาชดุกีฬา ถุงเทา รองเทา 
คาใชจายในการเก็บตัวฝกซอม คาเวชภณัฑ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกฬีา
และนันทนาการ) 

16. คาใชจายในการทาํบุญตักบาตรวันขึน้ปใหม ต้ังไว 20,000 บาท                
เพื่อจายเปนคาใชจายในการทาํบุญตักบาตรวันขึน้ปใหม เชน คาดอกไม ธปู เทียน                
คาปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาตอบแทนอาจารยทําพธิี คาภัตตาหารถวายพระ  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการตกแตงสถานที ่ คาจัดกจิกรรมสงเสริม
การอานและการเรยีนรูเกีย่วกับวันขึ้นปใหม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

17. คาใชจายในการจัดงานประเพณปีระกวดเทียนพรรษา ต้ังไว 300,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา  
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมคีาใชจาย เชน คาสนับสนุนตอบแทนขบวนตนเทียนพรรษา คาเงินรางวัล 
ถวยรางวลั โลรางวลั คาวุฒิบัตร คาของขวัญ ของรางวัล การแสดงดนตรีมหรสพ คาปจจัย   
ถวายพระพทุธ พระสงฆ คาตอบแทนอาจารยทําพธิี คาเครื่องไทยธรรม ปจจยัถวายวัด               
คาดอกไม ธปู เทียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม น้ําด่ืม น้ําแข็ง คาใชจายในพิธีเปด–ปด 
คาของทีร่ะลกึกรรมการตดัสิน คาจดักิจกรรมสงเสริมการอานและการเรยีนรูเกี่ยวกบัพระพทุธศาสนา 
คาวัสดุอุปกรณในการทาํขบวนแหเทยีนของเทศบาล และกิจกรรมอื่นๆ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 



18. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณอ่ืีน ๆ     ต้ังไว  
250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธกีาร ตลอดจน
งานพธิีการทีเ่กี่ยวของกับพระบรมวงศานุวงศ งานประเพณีตาง ๆ ของชาติ ไดแก กจิกรรม           
ตักบาตรเปงพุธ  กจิกรรมงานตักบาตรเทโวฯ  กจิกรรมวันมาฆบชูา  วนัวสิาขบูชา  วันอาสาฬหบชูา  
งานตานกวยสลาก  ประเพณขีองคนไทยเชื้อสายจนี  โดยมีคาใชจาย  เชน  คาวัสดุอุปกรณ            
คาดอกไม ธปู เทียน คาพวงมาลยั พวงมาลา คาธปูเทียนแพ คาเครื่องแตงกาย คาตกแตงสถานที ่
คาตอบแทนผูแสดง คาเครื่องไทยธรรม ปจจัยถวายพระ พานพุม คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
และการเรียนรูเกี่ยวกับวนัสําคัญทางศาสนาและประเพณีอ่ืน ๆ คาน้าํด่ืม น้ําแข็ง คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม โปสเตอร คาโฆษณาประชาสัมพนัธ แผนพับ คาจางดนตรี                
คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น) 

19. คาใชจายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร  ต้ังไว  40,000  บาท         
เพื่อจายเปนคาเครื่องบวงสรวง  คาเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร  เงนิรางวัลการประกวดคาว  
จอย ซอ ฮ่ํา หรือการแสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บานสาํหรับผูเขารวมการประกวด คาวุฒิบัตร 
คาจางดนตรพีื้นเมือง คาตอบแทนชางฟอน คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร คาดอกไมประดับตกแตงอนุสาวรียและบริเวณพิธ ี คาเครื่องไทยธรรม  
ปจจัยถวายพระพุทธ  พระสงฆ  คาตอบแทนอาจารยทําพิธทีางศาสนา  คาตอบแทนพราหมณ
กลาวคําบวงสรวง คาดอกไม ธูป เทียนในพิธสีงฆ คาของที่ระลกึกรรมการตัดสนิการประกวด        
คาภัตตาหารถวายพระสงฆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

20. คาใชจายในการจัดงานประเพณสีงกรานต (ปใหมเมืองลําปาง) ต้ังไว 2,500,000 
บาท เพื่อจายเปนคาสนบัสนุนตอบแทนขบวนแห คาตอบแทนรถมา คาใชจายในพธิีทางศาสนา  
การรดน้าํดําหัว การอัญเชิญองคพระพุทธรูปคูบานคูเมือง คาตกแตงริ้วขบวนแหของเทศบาล  
คาใชจายในการรวมกจิกรรมแสง ส ี เสียง (สลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง             
ที่จังหวัดจัดขึ้น) คาถวยรางวัล เงนิรางวัล โลรางวลั ของที่ระลกึ คาชุดแตงกาย รองเทา            
คาตุง คาเชาชุดแตงกาย คาดนตรีพืน้เมือง คาเกลาผม–แตงหนานางสงกรานต คาตอบแทน         
การแสดงมหรสพ คาดอกไมพธิีทางศาสนา พธิีเปดงาน และคาตกแตงขบวนแห คาพลเุปดงาน  
คาจางทาํขันดอก  สุมหมาก  สุมพลู  ตนผึ้ง  ตนบุปผา  คาวัสดุตกแตงขบวนแหและขบวนรถ
สงกรานต  คาวสัดุอุปกรณจัดตกแตงรถบุษบก  คาจางเหมาตกแตงรถบุษบก  คาจางเหมา           
ทําขบวนแหสลุงหลวงและขบวนแหของเทศบาล  คาใชจายในการประชาสัมพนัธ  คาจางรถรับ–สง  
คาใชจายในพิธีทางศาสนา  คาปจจัยถวายพระ  คาเครื่องไทยธรรม  คาตกแตงสถานที่จัดงาน  
คาดําเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลงุหลวง–เทพธิดาสงกรานต  ไดแก  คาตอบแทนการเดินประกวด  
คาของที่ระลกึกรรมการตดัสินการประกวดตาง ๆ เงินรางวลั  คาของที่ระลกึ  คาขันสลุง               
คาสายสะพาย  มงกฎุ  คาจางเหมาตดิต้ังอุปกรณเครื่องขยายเสียง  คาตอบแทน  อปพร.  ทหาร 
ตํารวจ และผูรวมการประกวดแขงขันอื่น ๆ คาบษุบก แคร เสลีย่ง คาสไลด คาของที่ระลกึ 



คาจางเหมาติดต้ังปาย คาจางเขียนปายตัดสินผูรวมประกวด คาผาเทปทาํเครื่องหมาย                
คาสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบาน คาเงินบํารุงวัด คาตอบแทนคณะซอพื้นเมือง วงดนตรีพื้นเมือง 
คาตอบแทนชางฟอนในขบวน คาใชจายในการรับรองบริการแขกผูรวมงานและผูรวมกิจกรรม
การแสดงตาง ๆ คาแครไม คาเครื่องแตงกาย หมวกสาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
คาฟลม คาลางอัดภาพส ี คาของขวญัดําหัวขาราชการชั้นผูใหญและผูบริหาร คาจัดการประกวด
ขบวนแหไมคํ้าศรี/กอกองทราย คาตกแตงขบวน คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรยีนรู
เกี่ยวกับประเพณสีงกรานต คาตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ คาติดตามประเมินผล
การจัดงาน และคาใชจายอืน่  ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น) 

21. คาใชจายในการจัดงานประเพณลีอยกระทง (ลองสะเปา) ต้ังไว 3,000,000 
บาท เพื่อจายเปนคาสนบัสนุนผูสงขบวนเขาประกวด ขบวนแหกระทงรถ และรถริว้ขบวนแห    
ริ้วขบวนแหกระทงฝมือ กระทงลอยน้ํา ซุมประตูปา พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ                
โคมศรีลานนา บอกไฟ รางวลัตาง ๆ ในการประกวด เชน เงินรางวลั ถวยรางวลั โลที่ระลึก        
ของที่ระลึก  รูปถายทีร่ะลึก  คาอาหาร  คาน้าํด่ืม  น้ําแขง็  เครื่องด่ืม  พุมดอกไมพธิีเปดงาน     
คาทําบัตรเชญิ  คาติดต้ังเครื่องเสียง  คาพลุเปดงาน  คาจางเหมายานพาหนะ  คาจางดนตร ี 
คาจางจัดทาํแสง สี เสียง  การแสดงตาง ๆ  ตลอดจนมหรสพ  คาวสัดุในการตกแตงขบวนแห  
คาวัสดุหรือคาจางเหมาในการตกแตงกระทงรถ กระทงลอยน้าํ คาโคม คารมขนาดใหญ คาวสัดุ
ตกแตงสถานที่จัดงาน คาตอบแทนรถมา คาตอบแทนวงดรุิยางค คาตอบแทนการแสดงใหแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ  คาเชาชุดแตงกาย  คาเกลาผม–แตงหนาผูเขารวม
ขบวนแหธิดานพมาศ  คาฟลม  คาลางอัดภาพสี  คาตอบแทนอปพร. ทหาร ตํารวจ               
คาวัสดุในการทําแพลอยน้ํา คาใชจายในการประชาสมัพันธ คาตอบแทนผูนั่งกระทงเทศบาล        
คาดําเนินการจัดประกวดหนูนอยนพมาศ ธิดานพมาศ คาสนับสนุนการจัดกิจกรรม เชน 
การละเลนพืน้เมือง การแสดงบนเวท ี การจัดแสดงสินคา OTOP คาจัดกจิกรรมถนนวฒันธรรม           
คาจัดกิจกรรมกาดหมัว้คัวงาย คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรยีนรูเกีย่วกับประเพณ ี
ลอยกระทง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาติดตาม
ประเมินผลการจัดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

22. คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอพระยาสลุวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)  
ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณในกิจกรรมทางศาสนา พิธกีารบวงสรวง      
คาสนับสนุนผูจัดขบวนสกัการะ เครื่องบวงสรวง คาเครือ่งไทยธรรม คาปจจัยถวายพระ                
คาดอกไม  พวงมาลยั  พวงมาลา  คาตอบแทนพราหมณและอาจารยผูประกอบพิธี คาใชจาย          
ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพนัธ  คาตกแตงสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม            
น้ําด่ืม น้ําแข็ง น้าํอัดลม คาใชจายในการรับรองผูรวมงาน คาฟลม คาลางอัดภาพส ี               



คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเกี่ยวกบัเจาพอพระยาสลุวลือไชยสงคราม คาตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

23. คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและพธิสีืบชาตาเมืองลําปาง  ต้ังไว  
200,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องไทยธรรม กณัฑเทศน ปจจัยถวายพระพุทธ ปจจยักัณฑเทศน 
ปจจัยถวายพระสงฆ คาตอบแทนอาจารยและพราหมณผูประกอบพิธี ผาหมพระประธาน           
ผาหมหลวงพอเกษม เขมโก  คาผาแพร  ผา 7 สี  คาบายศรพีิธบีวงสรวง คาเครื่องสะตวง                
ขึ้นทาวทั้งสี ่ คาดอกไม ธูป เทยีน พวงมาลัย พวงมาลา พุมดอกไมใชในพธิบีวงสรวง                
คาอาหาร  คาภัตตาหารถวายพระสงฆ  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง  น้ําอัดลม  แกวน้ําพลาสติก  คาเครื่อง
บวงสรวง  เครื่องสืบชาตาเมือง  คาดอกไม  ผาประดับตกแตงสถานที ่  คาน้ําอบไทย  สมปอย  
คาดายสายสญิจน  คาตอบแทนขบวนแหบายศร ี  คาตอบแทนชางฟอน  กระดาษส ี  พานพุม            
คาตุง คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาใชจายที่เกีย่วกับการประชาสัมพันธ คาจัดกิจกรรมสงเสริม          
การอานและการเรยีนรูเกีย่วกับเจาพอหลักเมือง คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 

24. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว 3,007,000 บาท เพื่อจายเปน 
1) คารับวารสาร  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ

ประจําเดือนและวารสาร  ตํารา  คูมือ  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อคอมพิวเตอร  ใหแกโรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา) 

2) คาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ             
ใหผูรับจางทาํการอยางหนึ่งอยางใด  ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  ครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางอยางใด  และอยูในความรบัผิดชอบของผูรับจาง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

3) คาใชจายในการบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ต้ังไว 
1,200,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 โรงเรียน      
ในการบริหารจัดการจัดกจิกรรมตาง ๆ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อาทิ โครงการวันสําคัญตาง ๆ 
เชน วนัพอแหงชาติ วันวสิาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดตาง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหลา 
โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทศันศึกษาแหลงเรียนรูตามสถานที่ตาง ๆ 
โครงการเขาคายวิชาการ โครงการสงเสริมกจิกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการจัดกิจกรรม            
ตามธรรมนญูโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดนิทางไกล คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวสัดุเครื่องบริโภค คาสมนาคุณวิทยากร คาจางสอน
รายชัว่โมง-รายเดือน  คาวุฒิบัตร/เกยีรติบัตร  คาดอกไมตกแตงสถานที ่  คาดอกไม ธปู เทียน  
คาของขวัญ ของรางวลั  คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจายในการตกแตงสถานที่  คาเชาทีพ่ักสาํหรับ        



ผูอบรม  ผูเขารวมประชมุ  และเจาหนาที่  และคาใชจายอื่น ๆ ที่โรงเรียนจะบริหารสถานศกึษา
ใหเปนแหลงเรียนรูของผูปกครอง ชมุชน ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 

4) คาใชจายในการดําเนินงานประเมนิผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
ต้ังไว  60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ คณะกรรมการประเมินผล
หลักสูตร ในเรื่องการจดัทําเครื่องมอืการประเมนิหลักสูตรและจัดทําคูมอืการดําเนนิงาน และ 
การประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา เชน 
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเชาสถานที ่               
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานกังาน คาจัดทาํเอกสารตาง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางมาปฏิบติัราชการของวิทยากร 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา) 

5) คาใชจายในการดําเนินงานปฏริูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based 
Learning) ของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครลาํปางทั้ง 6 โรงเรยีน ต้ังไว 270,000 บาท เพือ่จายเปน              
คาพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม Constructionism         
ใชกระบวนการของ Constructionism และ Brain Based Learning บูรณาการในการจดักิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน ไดแก การอบรมสรางสื่อ อบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานครูและนักเรยีนเขาคายวชิาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที ่ คาสมนาคุณวทิยากร คาของขวัญ ของรางวัล         
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทาํเอกสารตาง ๆ คาจัดทําวฒิุบัตร/เกียรติบัตร คาตอบแทนการปฏิบัติงาน           
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

6) คาใชจายในการพัฒนาการศกึษาภาคบังคับ 9 ป โรงเรียนเทศบาล 4, 5 
และ 7 ต้ังไว 700,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางครูผูสอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวฒิุ เชน          
ครูคอมพิวเตอร ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณติศาสตร ครวูิทยาศาสตร ครูสังคมศึกษา และ
ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ คาหนังสือ/ตํารา/คูมือครู วัสดุการเรยีนการสอน หนังสือเรยีน คาพัฒนา
หองเรียน/พิเศษ เชน หองวิทยาศาสตร หองคหกรรม หองศลิปะ หองโสตศกึษา ฯลฯ วสัดุฝกงาน 
คาใชจายในการอบรมพฒันาครูผูสอน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที ่
คาเชาสถานที่ คาจัดพิมพวุฒิบัตร คาสมนาคุณวทิยากร คาจดัทําเอกสารและสื่อสิ่งพมิพตาง ๆ 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมธัยมศึกษา) 



7) วัสดุสํานกังาน ต้ังไว 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน เชน  
กระดาษ  กระดาษไข  สมุด  ดินสอ  กระดาษถายเอกสาร  ผาพิมพ  หมึกโรเนียว  แบบพิมพ   
หนังสือเรยีน  อุปกรณการเรียนการสอน  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา  50,000  บาท) 

8) วัสดุไฟฟาและวิทย ุ ต้ังไว  42,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณไฟฟา  
เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  ฟวส  บัลลาส  แอมปขยายเสียง  ไมคขนาดพกพา  ถานชารท  
แทนชารทถาน  และอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับ          
กอนวัยเรียนและประถมศกึษา  30,000  บาท  และงานระดับมธัยมศึกษา  12,000  บาท) 

9) วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน         
งานครัว  เชน  ไมกวาด  ถังน้ํา  น้ํายาเครือ่งสุขภณัฑ  แปรง  ผาตกแตงอาคารสถานที่          
อุปกรณทาํความสะอาด  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดับมัธยมศึกษา  12,000  บาท) 

10) วัสดุกอสราง  ต้ังไว  65,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง      
ตาง ๆ  เชน  แปรงทาสี  ไม  เหลก็  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา  60,000  บาท  และงานระดับมธัยมศึกษา 
5,000  บาท) 

11) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  59,000  บาท  เพื่อจายเปน              
คาวัสดุวิทยาศาสตร  เครื่องเวชภณัฑ  น้ํายาตาง ๆ  แอลกอฮอล  สําล ี  ผาพันแผล  ถุงมือ              
คาบรรจุเปลีย่นน้ํายาเคมดัีบเพลิง  และอุปกรณเครื่องใชอ่ืน ๆ  ที่จาํเปน  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา  50,000  บาท  และงานระดับมธัยมศึกษา 
9,000  บาท) 

12) วัสดุการเกษตร  ต้ังไว  39,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุการเกษตร  
เชน  เมล็ดพันธุพชื  ปุย  ดินปลกูพืช  กระถางดอกไม  ตนไม  จอบ  เสียม  ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา  30,000  บาท  และงานระดับ
มัธยมศึกษา 9,000  บาท) 

13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  25,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุทีใ่ช
ในการเผยแพรผลงานและกิจกรรมตาง ๆ  เชน  ฟลมถายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี       
คาลางฟลมและอัดภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  16,000  บาท  และงานระดับมัธยมศึกษา  9,000  บาท) 

14) วัสดุเครื่องแตงกาย ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรยีน    
คาวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 



15) วัสดุคอมพวิเตอร ต้ังไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ
คอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึกพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก แผนกรองแสง ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  

16) วัสดุดนตรี  ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุดนตรีใหแก
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลาํปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

25. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว   583,000   บาท   เพื่อจายเปน                
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาบรกิารผานทางดวนพิเศษ                
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  198,000  บาท  งานระดับกอนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  350,000  บาท  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ  15,000  บาท  และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  20,000  บาท)   

26. คาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ต้ังไว  2,000  บาท  เพื่อจายเปน              
คาพวงมาลยั  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  ฯลฯ  สําหรับใชในงานพธิีตาง ๆ  ของ
เทศบาลและทางราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา) 

-  คาบาํรุงรกัษาและซอมแซม  ต้ังไว  115,000  บาท เพื่อจายเปนคาบาํรงุรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ   เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
ที่มีวงเงนิไมเกิน 5,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  
40,000  บาท  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา  30,000  บาท  งานศกึษาไมกําหนดระดับ 
20,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ  
25,000  บาท) 
            2.3  คาวสัดุ         ต้ังไว  1,510,000  บาท  แยกเปน 

- วัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  680,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน  เชน  
กระดาษ  กระดาษไขดจิิตอล  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด  กระดาษถายเอกสาร  ผาหมึกโรเนยีว  
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาหนังสือหองสมุดและวัสดุหองสมุด คาอุปกรณการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร คาวัสดุจัดทําแบบทดสอบดานผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน       
แผนปาย เครื่องดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา  
150,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา 30,000 บาท งานศกึษาไมกําหนดระดับ  
450,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ  
30,000  บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  20,000  บาท) 
 



- วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  38,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณไฟฟา  
เชน  หลอดไฟฟา  ฟวส  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  อุปกรณไฟฟาตาง ๆ อุปกรณชิ้นสวนวิทยหุรือ        
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา     
3,000  บาท  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  20,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  10,000  บาท  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น  5,000  บาท) 

- วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 55,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว   
ตาง ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  ไมถพูื้น  ผงซักฟอก  ผาตกแตงอาคารสถานที ่ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  15,000  บาท  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
20,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ  
20,000  บาท) 

- วัสดุกอสราง  ต้ังไว  33,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสรางตาง ๆ เชน       
แปรงทาสี  ไม  เหลก็  ปนู  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  และวสัดุตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา 3,000 บาท งานศึกษาไมกาํหนดระดับ 10,000 บาท  
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  20,000  บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ
หรืออะไหลของรถยนต  รถจักรยานยนต  เพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรกัษาหรือเปลีย่นแปลง
แทนของเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา) 

- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่ ต้ังไว 450,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่นสาํหรับยานพาหนะ  เครื่องจักร  และอุปกรณตาง ๆ  เชน  น้ํามนัเบนซิน     
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุ
วิทยาศาสตร  เชน  เครือ่งเวชภณัฑ  น้าํยาตาง ๆ  แอลกอฮอล  สําล ี  ผาพันแผล  ถุงมือ          
คาบรรจุเปลีย่นน้ํายาเคมดัีบเพลิง  และอุปกรณเครือ่งใชอ่ืน ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานศกึษาไมกําหนดระดบั) 

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุฝกงานการเกษตร  
เชน  เมล็ดพันธุพชื  ปุย  ดินปลกูพืช  กระถางดอกไม  ตนไม  จอบ  เสยีม  ฯลฯ  (ปรากฏ       
ในแผนงานการศกึษา  งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  29,000  บาท  เพือ่จายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรกิจการของเทศบาล  เชน  มวนเทปเปลาเพื่อบันทกึเสียงหรือภาพ  ฟลม  ถานแฟลช  
กระดาษเขียนโปสเตอร  ผา  สีเขียนปาย  อุปกรณการเขียน  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา         
งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับการศกึษา  6,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
งานกฬีาและนันทนาการ  8,000  บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  15,000  บาท) 



- วัสดุกฬีา  ต้ังไว  10,000  บาท  เพือ่จายเปนคาอุปกรณกีฬา  เชน  ลูกบอล      
ตาขาย  อุปกรณเครื่องใชในการเสรมิสรางสมรรถภาพของรางกาย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน 
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 

- วัสดุคอมพวิเตอร  ต้ังไว  135,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอร  เชน  
แผนบันทึกขอมูล  หมึกพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  แผนกรองแสง  ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา  80,000  บาท  งานระดับกอนวัยเรยีน
และประถมศกึษา  10,000  บาท  งานศกึษาไมกาํหนดระดับ  30,000  บาท  และแผนงาน           
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  15,000  บาท) 
 3.    หมวดคาสาธารณูปโภค   ต้ังไวรวม  2,619,000  บาท  แยกเปน 

- คาไฟฟา  ต้ังไว  1,580,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลําปาง  อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง  อาคารศูนยเยาวชน        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในสวนที่เกี่ยวของของสํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา  1,300,000  บาท  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
200,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ  
80,000  บาท) 

- คาน้ําประปา  ต้ังไว  705,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานศกึษา
สังกัดเทศบาลนครลาํปาง  อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง  อาคารศูนยเยาวชน         
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และอาคารในสวนที่เกี่ยวของของสํานักการศึกษา  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา  600,000  บาท  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ  
75,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  30,000  บาท) 

- คาโทรศพัท  ต้ังไว  44,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศพัทที่ใชติดตอราชการ
กับหนวยงานตาง ๆ ของสํานกัการศึกษา  อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง          
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อาคารศูนยเยาวชน  สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครลําปาง  และสถานที ่            
ที่อยูในความรับผิดชอบ  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา    
30,000  บาท  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ  12,000  บาท  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม         
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  2,000  บาท) 

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ต้ังไว  290,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  คาสื่อสารผานดาวเทยีม  คาเชาพืน้ที่เว็บไซต  และคาใชจาย  
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา  
20,000 บาท งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 250,000 บาท งานศกึษาไมกําหนดระดับ 
20,000  บาท) 
 
 



 4.  หมวดเงนิอุดหนุน   ต้ังไวรวม      30,000  บาท  แยกเปน 
  เงินอุดหนุน   ต้ังไวรวม           30,000  บาท  แยกเปน 
           เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ต้ังไว              30,000  บาท  แยกเปน 
                  - อุดหนุนการแขงขันกฬีานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคเหนือ ต้ังไว  
30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเจาภาพจัดการแขงขันกฬีานกัเรียนองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่น ตามหนังสอืสํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ที่ พช 52004/ว 082 ลงวันที ่               
26 เมษายน 2553 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานการกีฬาในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค 
หนา 5-166) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข.  จายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    
     1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม       117,840  บาท  แยกเปน 
          เงินเดือน (ฝายประจํา) ต้ังไว          117,840  บาท  แยกเปน 

- คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 99,840 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนกังานจาง 
ตําแหนงครูอาสาเด็กเรรอน จํานวน 1 อัตรา และจายเปนเงินสมทบในสวนที่เกินจากเงินอดุหนุน
เฉพาะกิจ ตําแหนงหวัหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานศกึษาไมกําหนดระดับ) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง ต้ังไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม           
คาครองชีพชัว่คราวพนักงานจาง  และจายเปนเงนิคาตอบแทนพิเศษ  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานศกึษาไมกาํหนดระดับ) 

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม     24,262,780  บาท  แยกเปน 
2.1  คาใชสอย ต้ังไว      11,976,300  บาท  แยกเปน 

-  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   ต้ังไว  
11,976,300  บาท  เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการพัฒนาผูบริหารและครูอาสา ต้ังไว 10,000 บาท                    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา ผูบริหารเทศบาลและครูอาสาสอนเด็กเรรอน            
ในเขตเมือง  เชน  คาลงทะเบียน  คาเอกสาร  คาวสัดุอุปกรณในการสมัมนา   คาใชจาย            
ในการเดินทางไปราชการ   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   และคาใชจายอื่น ๆ                   
ที่เกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ) 

2. คาใชจายในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด  ต้ังไว  15,700  บาท            
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแขงขัน คาสมนาคุณวิทยากร                
คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ํา น้าํแข็ง  คาเชาสถานที่  คาดอกไม  
ธูป เทยีน เงนิรางวัล คาวฒิุบัตร/เกียรติบัตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาตอบแทน        
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาประชาสมัพันธ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกีย่วของ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 

3. คาใชจายในการพัฒนาบคุลากรของสาํนักการศึกษา ต้ังไว  21,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาเจาหนาทีใ่นการรณรงคเพื่อปองกนัยาเสพติดในสถานศกึษา 
เปนเงิน 3,000 บาท และคาใชจายในการพัฒนาครูแกนนําในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด       
ในสถานศกึษา เปนเงนิ 18,000 บาท เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนยีมตาง ๆ ในการ               
เขารวมประชมุ อบรม สัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสาํนักการศึกษา            
และครูในสังกัดโรงเรยีนเทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ) 
 



4. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา  ต้ังไว  11,929,600  บาท            
เพื่อจายเปน 

1) คาอาหารกลางวันเดก็นักเรียน ต้ังไว 5,951,400 บาท เพื่อจายเปน
คาอาหารกลางวันสาํหรบันักเรียนตั้งแตระดับชัน้อนุบาล – ชั้นประถมศกึษาปที ่ 6 ของ             
โรงเรยีนในสงักัดเทศบาลนครลําปาง และเด็กในศนูยพัฒนาเดก็เลก็สังกัดเทศบาลนครลําปาง 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 5,551,000 บาท และ
งานศกึษาไมกําหนดระดบั 400,400 บาท)  

2) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา  ต้ังไว  90,000  บาท                
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทาํและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ใหแกโรงเรยีนในสังกัด
เทศบาล  เชน  คาวสัดุสํานักงาน  คาวัสดุคอมพิวเตอร  คาถายเอกสาร  คาอาหาร                  
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับครูในการระดมสมองจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวยัเรียน            
และประถมศกึษา) 

3) คาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเรว็สงู ต้ังไว 43,200 บาท            
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเรว็สงู คาใชบริการอินเทอรเน็ต      
คาสื่อสารผานดาวเทยีม คาใชจายเกีย่วกับการใชระบบอินเทอรเน็ต และคาใชจายที่เกีย่วกับ
การบรกิาร (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

4) คาใชจายในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา  ต้ังไว  618,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงผูบริหารสถานศกึษา ครู ครูอัตราจาง โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง เขารบัการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทกัษะ ประสบการณ 
โดยจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 

5) คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (ใหม) 
ต้ังไว 5,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพฒันาและกระจายอํานาจหนาที ่                
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 5 โรงเรียน 
เพื่อซ้ืออุปกรณการเรยีน สื่อการเรยีนการสอนของโรงเรียน และคาใชจายในการจัดกจิกรรม
ตาง ๆ โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการฝกอบรมครูผูสอน นักเรียน จดัใหโรงเรยีนเปน                
แหลงเรยีนรูของนักเรยีน ผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนใหพัฒนาผูเรยีนมีโอกาสไปศึกษา
แหลงเรยีนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจาย
ในการเดินทางของวิทยากร คาใชจายในการฝกอบรม คาสมนาคณุวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวสัดุอุปกรณ คาพาหนะ คาจางครูผูชวย และคาใชจายอื่น ๆ               
ที่เกี่ยวของ โดยจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 



6) คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (เดิม) 
ต้ังไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาและกระจายอํานาจหนาที ่                 
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) เพื่อซ้ืออุปกรณ
การเรยีน สือ่การเรียนการสอนของโรงเรียน และคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการฝกอบรมครูผูสอน นักเรียน จัดใหโรงเรยีนเปนแหลงเรียนรูของนกัเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศกึษาแหลงเรยีนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที ่ เชน 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร คาใชจายในการ
ฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวสัดุอุปกรณ               
คาพาหนะ คาจางครูผูชวย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ โดยจะเบิกจายตอเมื่อไดรับ           
การพจิารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศกึษา) 

7) คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก  ต้ังไว  27,000  บาท  เพือ่จายเปน
คาใชจายในการลงทะเบยีนตาง ๆ คาธรรมเนียมในการเขารวมการประชมุ อบรม สมัมนา 
และคาใชจายในการเดินทางไปราชการของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กเล็ก 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา      
ไมกําหนดระดับ) 

2.2  คาวสัดุ           ต้ังไว  12,286,480  บาท  แยกเปน 
-  คาอาหารเสริม (นม)  ต้ังไว 12,282,480 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) 

สําหรบัเด็กเล็ก – ชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงนิ 
4,570,020 บาท โรงเรยีนในสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษา เปนเงิน 7,340,060 บาท และ
สําหรบัเด็กเล็กในศูนยพฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เปนเงิน  215,600  บาท  และเด็กเล็ก   
ในสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลาํปาง เปนเงิน  156,800  บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,910,080 บาท และงานศกึษา
ไมกําหนดระดับ 372,400 บาท) 

- วัสดุการศกึษา ต้ังไว 4,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุการศึกษา วสัดุอุปกรณ 
การเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาการศกึษา พัฒนาความรูและทักษะตาง ๆ ของเดก็เรรอน                
ในเขตเทศบาลนครลําปาง  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานศึกษาไมกาํหนดระดับ) 

3.   หมวดเงนิอุดหนุน       ต้ังไวรวม  8,954,400  บาท  แยกเปน 
            เงินอุดหนุน                 ต้ังไวรวม  8,954,400  บาท  แยกเปน 
            เงินอุดหนุนสวนราชการ                              ต้ังไว       8,954,400  บาท  แยกเปน 

  - อุดหนุนโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้ังไว  
8,954,400 บาท เพื่อจายเปนเงินอดุหนุนสาํหรบัสนับสนุนอาหารกลางวนัใหแกเด็กเล็ก –           
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 6  ของโรงเรยีนในสังกัด สพฐ.  จํานวน  4  โรงเรยีน  รายละเอียดดังนี้ 



1) โรงเรียนบานหนองกระทิง  ตามหนงัสอื  ที่  ศธ  04131.0138/41                       
ลงวนัที่  26  มิถุนายน  2553 

2) โรงเรียนบานพระบาท  ตามหนังสือ  ที่  ศธ  04131.0128/147                       
ลงวนัที่  23  มิถุนายน  2553 

3) โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)  ตามหนังสือ                                
ที่  ศธ  04131.0175/986  ลงวนัที่  29  มิถุนายน  2553 

4) โรงเรียนบานปงสนกุ  ตามหนังสือ  ที่  ศธ  04131.0124/299                              
ลงวนัที่  23  มิถุนายน  2553 

 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา กีฬาและ
เยาวชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรู หนา 5-145) 



รายจายเพื่อการลงทุน                                          ต้ังไวรวม  4,115,500  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได                                                ต้ังไวรวม     156,500  บาท  แยกเปน  

หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง                  ต้ังไวรวม     156,500  บาท  แยกเปน 
1. ครุภัณฑ                                                  ต้ังไวรวม       66,500  บาท  แยกเปน 

 คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ       ต้ังไว             66,500  บาท  แยกเปน 
- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มวีงเงิน 

เกินกวา  5,000  บาท  เปนเงิน  66,500  บาท (ตามราคาในทองถิ่น)  
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง                            ต้ังไวรวม       90,000  บาท  แยกเปน 

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง ต้ังไว             90,000  บาท  แยกเปน 
- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ที่มีวงเงนิเกนิกวา  5,000  บาท  เปนเงิน  90,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น)  
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พฒันาสภาพแวดลอมในการทาํงานและการใหบริการที่มีคุณภาพ หนา 5-89) 
 

ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ต้ังไวรวม  3,959,000  บาท  แยกเปน 
    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง ต้ังไวรวม  3,959,000  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑ ต้ังไวรวม  2,415,000  บาท  แยกเปน 
1.1 ครุภัณฑสาํนกังาน ต้ังไว          511,100  บาท  แยกเปน 

- เกาอ้ีขาเหลก็ชุบโครเมยีม บุนวม มีพนกัพิงยึดดวยแผนเหล็กชบุโครเมียม 
สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 4  จํานวน  230  ตัว ๆ ละ  380  บาท  เปนเงิน  87,400  บาท         
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรอืชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาดไมตํ่ากวา 24,000 บีทยีู. พรอมคาติดต้ัง จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,900 บาท                    
เปนเงิน  265,300  บาท  (ตามราคามาตรฐาน)  สาํหรับ    
  โรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 4 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)   
  โรงเรียนเทศบาล 7 จํานวน 3 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)   

- พัดลมติดเพดาน แบบ 3 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว พรอมคาติดต้ัง สําหรบัโรงเรยีน
เทศบาล 3  จํานวน  30  ตัว ๆ ละ  2,600  บาท  เปนเงิน  78,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น)           
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   
 
 
 
 



- พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พรอมคาติดต้ัง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 
จํานวน  24  ตัว ๆ ละ  1,600  บาท  เปนเงิน  38,400  บาท (ตามราคาในทองถิ่น)                  
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-88)    

- พัดลมระบายอากาศสแตนเลส (ลกูโดม) ความหนา 0.5 มิลลิเมตร มีฐานรอง 
พรอมคาติดต้ัง สาํหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จาํนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เปนเงิน              
42,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)   

1.2 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ต้ังไว              8,000  บาท  แยกเปน 
- เครื่องเลนดีวดีี / วทิยุ / เทป แบบกระเปาหิ้ว สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 6  

จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  4,000  บาท  เปนเงิน  8,000  บาท  มรีายละเอียดดังนี้ 
1) สามารถเลนแผนดิสกไดหลายชนิด เชน DVD / SVCD / VCD / DVCD /  

CD MPEG4 / MP3 / CD-R/RW และ PICTURE CD 
2) สามารถตั้งโปรแกรมการเลนลวงหนาไดทั้งขณะเลนจากแผนดสิกหรือ        

เลนจากหนวยความจาํภายนอก USB / SD / MMC / MS 
3) รองรับฟงกชัน่คาราโอเกะ พรอมชองเสียบไมค 2 ชอง (ดานหลงัเครื่อง) 
4) มีพอรทเสยีบ USB และชองเสียบการด SD / MMC / MS ในตัว 
5) ควบคุมการทํางานทุกฟงกชั่นดวยรีโมทคอนโทรล 
6) จอแสดงผล LCD 
7) มีจูนเนอรรับฟงวิทยุ FM ST/AM ในตวั 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-88)   

1.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   ต้ังไว           286,000  บาท  แยกเปน 
- กลองวีดีโอฮารดดิสก สาํหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 4 กลอง ๆ ละ 

12,000  บาท  เปนเงนิ  48,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีหนวยความจําสาํรองในกลองไมนอยกวา 4 GB 
2) สามารถซูมไดสูงสุด 60 เทา 
3) มีไฟวีดีโอชวยถายในเครือ่ง LED Video Light 
4) รองรับแผนเมมโมรีการด Memory Stick และ SD / SDHC 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)   

- กลองวีดีโอ สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 5 จํานวน 1 กลอง เปนเงนิ 20,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การบันทึกวดีีโอแบบ Full HD (1920 x 1080) หรือดีกวา 
2) จายสัญญาณแบบ 1920 x 1080/5OP หรือดีกวา 
3) 2 ชองใสหนวยความจํา (Dual Slot) 
4) 20 x เลนซซูม/200 x ซูมแบบดิจิตอล หรือดีกวา 
5) CMOS ความละเอียด 2.08 ลานพิกเซล หรือดีกวา 
6) บันทึกดวยบทิเรทสงู 24Mbps ความละเอียดภาพสูง หรือดีกวา 



7) ใช HDMITm  ver 1.3 (HDMITm CEC, x.v.Color) หรือดีกวา 
8) ตรวจสอบติดตามใบหนาคน 
9) ปด/เปดฝาครอบเลนซโดยอัตโนมัติ 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87) 

- กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล 
จํานวน  5  กลอง ๆ ละ  6,000  บาท  เปนเงิน  30,000  บาท  (ตามราคามาตรฐาน)                  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)  
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)  
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว  
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบนัทึกขอมลูไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม                   

หรือเมื่อตองการเปลื่ยน  
5) สามารถโอนถายขอมลูจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
6) มีกระเปาบรรจุกลอง 
 สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 3 จํานวน 4 กลอง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)   
 สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 6 จํานวน 1 กลอง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-88)   

- เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2,600 ANSI 
Lumens  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  44,000  บาท  เปนเงิน  
88,000  บาท  มีรายละเอยีดดังนี ้

1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ            
จากคอมพวิเตอรและวิดีโอ 

2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที ่True 
4) ขนาดทีก่ําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 
(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)   

- เครื่องฉายภาพ  3  มิติ  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงนิ 
100,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เปนเครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 
2) ตัวกลองมีอุปกรณสรางสัญญาณภาพแบบ 1 / 2.5 นิ้ว Color CMOS            

จํานวนพิกเซลรวมไมนอยกวา 5 ลานพกิเซล 
3) รองรับทั้งระบบ NTSC และระบบ PAL และรองรบัความละเอยีดของภาพ

ถึงระดับ HD1080p (1920x1080) 
4) อัตราการแสดงภาพไมตํ่ากวา 30 ภาพตอวินาท ี
5) มีระบบ Focus, White Balance, Exposure ไดทั้งแบบ Auto และ Manual 
6) สามารถปรับชดเชยแสงในที่มืด (Night View) แบบอัตโนมัติ/ปรบัมือ 



7) สามารถซูมภาพได 160 เทา (20x Aver Optical Zoom, 8x Digital Zoom) 
8) มีหลอดไฟแบบ LED ใหความสวาง 
9) สามารถเลือกบันทึกภาพนิ่งไดใน 3 อุปกรณ 
 9.1) อุปกรณเก็บบันทกึภาพภายในเครื่อง (Built-in Memory)               

บันทึกภาพนิง่ไดอยางนอย 80 ภาพ 
9.2) อุปกรณเก็บบันทกึภาพแบบ SD Memory Cards (อยางนอย 2GB) 
9.3) อุปกรณคอมพิวเตอร โดยรับ–สงสญัญาณผานขั้วตอแบบ USB 

10) มีฟงกชั่นเลือกการแสดงภาพ 
11) มีฟงกชั่นสาํหรับการนําเสนอใหเลือกใช เชน ภาพซอนภาพ, การแบงภาพ, 

การบังภาพ 
12) สามารถรับสญัญาณภาพจากคอมพวิเตอรผานชองรบัสัญญาณ D-Sub 15 pin 
13) สามารถเลือกสงสญัญาณภาพออกไดทั้งแบบ DVI, VGA, S-Video และ C-Video 
14) มีชองสัญญาณ Ethernet (RJ-45) 
15) สามารถตอพวงกบัเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อบันทกึภาพนิ่งหรือ

ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง โดยรับ-สงสัญญาณผานชองทาง USB 
16) สามารถตอพวงกบัเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชเปน Web Camera ได          

โดยรับ-สงสญัญาณผานชองทาง USB 
17) สามารถแสดงภาพจากกลองจุลทรรศนได 
18) สามารถควบคุมการทาํงานผาน IR Remote Control 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   

1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว   ต้ังไว             45,900  บาท  แยกเปน 
- เครื่องบด สบั ซอยอาหาร สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  

6,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เครื่องมีกําลงัไฟฟา 500 วัตต มีความเร็ว 2 ระดับ และปุมปนชัว่ขณะ 
2) มีอุปกรณเสริม 7 ชิ้น ไดแก ใบมีดสับ, ใบมีดซอย, ใบมีดซอยละเอียด, 

จานตีไข ครมี น้ําสลัด, อุปกรณนวดแปง, แทงดันอาหาร และไมพาย  
3) Safety Lock เครื่องไมทํางานหากประกอบอุปกรณไมเขาที ่
4) Motor Brake ระบบตัดไฟภายใน 1.5 วินาที เมื่อเกิดไฟฟาขัดของ 
5) ความจุโถปน (สวนผสมแหง) 2 ลิตร 
6) ความจุโถปน (สวนผสมที่เปนของเหลว) 1.2 ลิตร 
7) ความจุโถปน (สวนผสมที่เปนแปง) 500 กรัม 
8) ความจุโถปน (สวนผสมสาํหรับทําอาหารประเภทขนมปง) 830 กรมั 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   
 
 



- เครื่องตัดหญา แบบขอออน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,300 บาท เปนเงิน    
30,900  บาท  (ตามราคามาตรฐาน)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
2) เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 30 ซีซี. 
4) พรอมใบมีด 

  สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 4 จํานวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   
  สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 5 จํานวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)   

- ตูทําน้ําเย็น ต้ังพื้น พลาสติคABS 1 กอก (แกวดัน) สาํหรับโรงเรียนเทศบาล 6 
จํานวน  2  ตู ๆ ละ  4,500  บาท  เปนเงิน  9,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป 
หนา 5-88)   

1.5 ครุภัณฑโรงงาน   ต้ังไว             15,000  บาท  แยกเปน 
- เครื่องเจียรมอืไฟฟา (ไกเดอรหินเจียระไน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จาํนวน         

5  เครื่อง ๆ ละ  3,000  บาท  เปนเงนิ  15,000  บาท  มรีายละเอียดดังนี้ 
1) มีกําลังขาเขาไมตํ่ากวา 840 วัตต 
2) มีน้ําหนกัไมเกิน 1.6 กโิลกรัม 
3) มีขนาดใบเจยีร/ตัดบาง 4 นิ้ว 
4) มีความเรว็รอบไมตํ่ากวา 11,000 (รอบ/นาที) 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   

1.6 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป  ต้ังไว         1,174,000  บาท  แยกเปน 
- เครื่องดนตรีวงโยทวาทิต  สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 4  จํานวน  1  ชุด  เปนเงิน  

1,174,000  บาท  ประกอบดวย 
1) กลองทอมมารชชิ่ง  จาํนวน  1  ชุด  

• ขนาดกลอง 8+10+12+13 นิ้ว ตัวถังไม Birch และ Mahogany หนา           
6 ชั้น น้ําหนัก 8 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรบัแบกกลอง อุปกรณต้ังเสียง และไมสําหรบั           
ตีกลองทอมมารชชิง่  

2) กลองสแนรมารชชิ่ง  จํานวน  1  ชุด 

• สแนร 2 ชั้น พรอมคันโยกเปด-ปด น้ําหนัก 12 กิโลกรัม พรอมอปุกรณ
สําหรบัแบกกลอง อุปกรณต้ังเสยีง และไมสําหรับตีกลองสแนรมารชชิ่ง  

3) ฉาบเดินแถวมารชชิง่  จํานวน  1  คู 

• ขนาด 18 นิ้ว เนื้อฉาบทําดวยโลหะทองเหลืองทีม่ีคุณภาพดี เวลาตี         
มีเสียงดังกังวาน 
 
 



4) ทรัมเปทมารชชิ่ง  จํานวน  8  เครื่อง 

• รุนมาตรฐาน/ลําโพง Yellow-brass 123 มิลลิเมตร ทอลม 11.65 มลิลิเมตร 
ปากเปา 11B4 ชุบเงิน  

5) กลองใหญ  จํานวน  4  ชดุ  ประกอบดวย 

• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany                
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ําหนัก 11.6 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรบัแบกกลอง 
อุปกรณต้ังเสยีง และไมสาํหรับตีกลองใหญ ขนาด 24 นิ้ว จาํนวน 1 ชุด  

• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany               
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ําหนัก 10.9 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรบัแบกกลอง 
อุปกรณต้ังเสยีง และไมสาํหรับตีกลองใหญ ขนาด 22 นิ้ว จาํนวน 1 ชุด  

• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany                
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ําหนัก 10.4 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรบัแบกกลอง 
อุปกรณต้ังเสยีง และไมสาํหรับตีกลองใหญ ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 

• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 18 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany               
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 8 หมุด น้ําหนัก 9.4 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสาํหรับแบกกลอง           
อุปกรณต้ังเสยีง และไมสาํหรับตีกลองใหญ ขนาด 18 นิ้ว จาํนวน 1 ชุด 

6) อัลโตแซกโซโฟน  จํานวน  1  เครื่อง 

• รุนมาตรฐาน มีคีย Front F mechanism ปุมคีย Polyester เคลือบแลคเกอรใส 
พรอมลิ้นสําหรับเปาอัลโตแซกโซโฟน  

7) ยูโพเนยีมมารชชิ่ง จํานวน  2  เครื่อง 

• รุนมาตรฐาน Bb ทอลม 14.5 มิลลิเมตร ลําโพง Gold – brass 241 มิลลิเมตร    
3 ลกูสูบ ชุบเงนิ  

8) ซูซาโฟน  จํานวน  2  เครือ่ง 

• BBb ทอลม 18.5 มิลลิเมตร ลําโพง 663 มิลลิเมตร 3 ลูกสูบ น้ําหนัก                
9.1 กิโลกรัม ตัวเครื่อง FRP ไฟเบอรสีขาว  

(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)   
1.7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว           375,000  บาท  แยกเปน 

- เครื่องคอมพวิเตอร สาํหรบัโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท 
เปนเงิน  60,000  บาท  มีคุณลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้

1) มีหนวยจายไฟฟา (Power Supply) มีกําลังจายไฟฟาไมนอยกวา 350 watts 
หรือมากกวา 

2) มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i3 มีความเรว็ไมตํ่ากวา 
3.06 MHz มี L2 Cache ไมตํ่ากวา 512 Kb หรือดีกวา 



3) มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) ชนิด DDR 3 ความจไุมนอยกวา         
2 GB หรือดีกวา 

4) มีหนวยควบคุมการแสดงผลหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB 
5) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD + - R/RW หรือดีกวา 
6) มี Hard Disk ชนิด SATA ไมนอยกวา 500 GB ความเรว็ไมนอยกวา           

7200 rpm หรือดีกวา 
7) มีจอภาพชนดิ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว หรือดีกวา 
8) มี Digital Media Card Reader 
9) มีคียบอรดและเมาสใชการเชื่อมตอแบบ USB 
10) มีลําโพงสเตอริโอ หรือดีกวา 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)   

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 5 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 
15,000  บาท  เปนเงนิ  300,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดงันี้ 

1) มีโครงเครื่องแบบ ATX และมีชองสําหรับเสียบ USB หูฟง และไมโครโฟน
อยูดานหนาโครงเครื่อง 

2) มีหนวยจายไฟฟา (Power Supply) มีกําลังจายไฟฟาไมนอยกวา 350 Watts 
หรือมากกวา 

3) มีหนวยประมวลผลกลาง  มีความเร็วไมตํ่ากวา 2.0 MHz ความเร็วบัส         
ไมตํ่ากวา 800 MHz  มี L2 Cache  ไมตํ่ากวา 1024 Kb หรือดีกวา 

4) มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3 ความจุไมนอยกวา          
2 GB หรือดีกวา 

5) มีหนวยควบคุมการแสดงผลชนิด Integrated Graphics หรือดีกวา 
6) มี CD-Rom Drive  ชนิด DVD+ -R/RW หรือดีกวา 
7) มี Hard Disk ความจไุมนอยกวา 320 GB SATA ความเรว็ไมนอยกวา 

7200 rpm หรือดีกวา 
8) มีจอภาพชนดิ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว หรือดีกวา 
9) มี Network Interface ใชเชื่อมตอแบบ RJ-45 ความเร็วไมตํ่ากวา             

10/100 MHz หรือดีกวา 
10) มี Media Card Reader แบบติดต้ังภายใน 
11) มีคียบอรดและเมาสใชการเชื่อมตอแบบ PS/2 หรือ USB 
12) มีลําโพงสเตอริโอ หรือดีกวา 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)   
 
 
 



- เครื่องพิมพคอมพวิเตอร (ปริ้นเตอร) สาํหรบัโรงเรยีนเทศบาล 5 จํานวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ  5,000  บาท  เปนเงิน  15,000  บาท  มคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) เปนเครื่องพมิพแบบ Laser Printer ชนิดขาวดํา 
2) ความละเอียดในการพิมพไมตํ่ากวา 600x600 dpi 
3) รองรับกระดาษ A4 มีหนวยความจําไมตํ่ากวา 2 MB 
4) ความเรว็ในการพมิพไมตํ่ากวา 14 หนา/นาที มกีารเชื่อมตอแบบ USB 2.0 
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)   
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พฒันาสภาพแวดลอมในการทาํงานและการใหบริการที่มีคุณภาพ) 

 

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง                  ต้ังไวรวม  1,544,000  บาท  แยกเปน 
2.1   คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก       ต้ังไว          688,000  บาท  แยกเปน 

1. คาปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ต้ังไว  
350,000  บาท  โดยติดต้ังฝาเพดานเพิ่มเติม ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร เปลี่ยน
หลังคากันสาดใหม พืน้ที่ไมนอยกวา 40 ตารางเมตร ติดต้ังประตูเหล็กมวน 1 ชุด พรอมทาสี
โรงอาหารบางสวน และอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-147)   

2. คาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารอาลัมภะกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4  
(บานเชียงราย) ต้ังไว 188,000 บาท โดยทําการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลงัคาอาคารเดิม               
ออกทัง้หมด และทาํการมุงกระเบ้ืองหลงัคาใหม ขนาดพื้นทีไ่มนอยกวา 630 ตารางเมตร และอื่น ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-147)   

3. คากอสรางปรับปรุงอาคารเด็กเลก็ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ต้ังไว  
150,000 บาท โดยทําการติดต้ังหลังคาโปรงแสง 2 จุด ขนาดพืน้ที่ไมนอยกวา 50 ตารางเมตร 
พรอมรางระบายน้ําสงักะส ีและอ่ืน  ๆ(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-151)   
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพฒันาการศึกษา กีฬา และเยาวชน 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศกึษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู) 
 

2.2   คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค    ต้ังไว           856,000  บาท  แยกเปน 
1. คาปรับปรุงสนามหนาเสาธง โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ต้ังไว  

606,000  บาท  โดยทําการรื้อถอนพื้นบล็อกเดิมออกและปูพื้นดวยกระเบื้องคอนกรีตใหม 
พื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร และอ่ืน ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
   

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพฒันาการศึกษา กีฬา และเยาวชน 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศกึษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู หนา 5-146) 



2. คากอสรางบานพกัภารโรง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิาวนิวทิยา) ต้ังไว 250,000  บาท  
โดยทําการกอสรางบานพกัภารโรง จาํนวน 2 ยนูิต สูง 1 ชั้น พื้นทีใ่ชสอยไมนอยกวา               
60 ตารางเมตร และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)    
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พฒันาสภาพแวดลอมในการทาํงานและการใหบริการที่มีคุณภาพ หนา 5-90) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

------------------------- 
 
ต้ังงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  71,251,460  บาท  แยกเปน       
รายจายประจํา ต้ังไวรวม   57,537,460  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได            
    1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไวรวม   22,758,140  บาท  แยกเปน 
         เงินเดอืน (ฝายประจํา) ต้ังไว        22,758,140  บาท  แยกเปน                   

- เงินเดือนพนกังาน  ต้ังไว  8,899,880  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนกังาน
เทศบาล และเปนเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจําป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 1,417,710 บาท  งานโรงพยาบาล  2,848,010  บาท  งานบริการ
สาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,082,600 บาท งานศนูยบรกิารสาธารณสขุ 2,982,340 บาท  
และแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  569,220  บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงาน     ต้ังไว   1,502,400   บาท    เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร เงินเพิ่มคาวิชาชีพของพยาบาล
วิชาชีพ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของพยาบาล 8 วช. จายเปนเงินเพิ่ม
สําหรบัตําแหนงเหตุพิเศษของผูปฏิบติังานดานสาธารณสขุ และจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนกังานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ   
85,200 บาท  งานโรงพยาบาล  732,000  บาท  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน  
84,000 บาท   งานศูนยบรกิารสาธารณสุข  601,200  บาท)  

- เงินประจาํตําแหนง  ต้ังไว  67,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจาํตําแหนง            
ของผูบริหาร  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   

- คาจางลูกจางประจํา ต้ังไว  3,837,120 บาท  เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ  ของลูกจาง ต้ังไว  37,140  บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลกูจางประจาํ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู)  



- คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว  6,594,600  บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนกังานจาง 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 609,600 บาท                        
งานโรงพยาบาล 1,053,960 บาท งานศูนยบรกิารสาธารณสขุ 505,560 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,484,800 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด  
940,680  บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  ต้ังไว  1,819,800  บาท เพื่อจายเปนเงินเพิม่           
คาครองชพีชัว่คราวพนกังานจาง และเปนเงนิคาตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสขุ 180,000 บาท งานโรงพยาบาล 287,040 บาท              
งานศนูยบรกิารสาธารณสขุ 126,000  บาท   แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏกิลู 956,760 บาท  และแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด  270,000  บาท) 
    2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ  ต้ังไวรวม   31,430,320  บาท  แยกเปน                     
        2.1  คาตอบแทน  ต้ังไว        1,411,320  บาท  แยกเปน                   

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว  889,000 บาท เพื่อจายเปน    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลกูจาง ที่มาปฏิบติังาน     
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  20,000  บาท  งานโรงพยาบาล  130,000  บาท  งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืน 30,000 บาท  งานศูนยบริการสาธารณสขุ  9,000  บาท แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 550,000 บาท และแผนงานการพาณิชย                   
งานตลาดสด  150,000  บาท)   

- คาเชาบาน ต้ังไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พักอาศัยของพนกังานเทศบาล 
ซ่ึงมีสิทธเิบิกคาเชาทีพ่ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)  

- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร  ต้ังไว  280,320  บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรยีนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจาํ  ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 96,110  บาท  
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 7,500 บาท  งานศูนยบริการสาธารณสขุ  3,900  บาท 
และแผนงานเคหะและชุมชน  งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล  132,810   บาท)  

- เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคารักษา     
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา  ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบยีบฯ  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 40,000 บาท งานโรงพยาบาล        
40,000  บาท  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน  20,000  บาท  งานศูนยบริการ
สาธารณสขุ  20,000 บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  
80,000  บาท)  



        2.2  คาใชสอย  ต้ังไว      25,378,000  บาท  แยกเปน                   
- รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไว 23,142,000 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร 

คาซักฟอก  คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบียนตางๆ  คาเชาทรพัยสิน  
คาเบี้ยประกัน คาจางพนสารเคมี คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย คาจางเหมากวาดถนน คาจางเหมาใหชุมชนมสีวนรวมในการรักษาความสะอาด 
คาจางเหมาหนวยงานในภารกจิเกี่ยวกับการรกัษาความสะอาด คาจางเหมาดูแลความปลอดภยั
ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 3  คาจางเหมาทําความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 48,000 บาท งานโรงพยาบาล 
10,000 บาท งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 18,000 บาท งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
22,451,000 บาท (จายจากรายได 12,451,000 บาท และจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป เปนคาจางเหมา
เอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยฯ 10,000,000 บาท) และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 
600,000 บาท)  

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่นๆ ต้ังไว  
2,046,000 บาท  เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการดาํเนนิงานกาดหมั้วครัวงายสบืสานวัฒนธรรมเมืองเกา ต้ังไว 
290,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน เชน ปายประชาสัมพนัธ แผนพับ
ประชาสัมพนัธ คาดอกไม ธูป เทยีน คาปจจยัถวายพระ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน คาสนับสนุน      
ทีมประกวดสิ่งประดิษฐศิลปะพื้นบาน  คาสนับสนุนการสาธิตการประดิษฐสิ่งของตาง ๆ          
ของโรงเรยีน คาสนับสนนุชุมชน คาเชาเครื่องเสยีง คารมพื้นเมือง คาแครไมไผ คาอุปกรณ
ตกแตงตาง ๆ คารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐศลิปะพืน้บาน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข                 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสขุ) 

2. คาใชจายในการดาํเนนิงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วนัปใหมเมือง)  ต้ังไว  
280,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน เชน ปายประชาสัมพนัธ แผนพับ
ประชาสัมพนัธ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาตอบแทนการแสดงของนกัเรียน
และชุมชน คาเชาอุปกรณและเชาเครื่องเสียง คาจางวงดนตรี คาอุปกรณจัดนทิรรศการ 
คาจางติดต้ังไฟฟา คาจางจัดสถานที ่ คาวสัดุในการปรุงแกงฮงัเล คาเนื้อหมู คาเสื้อพื้นเมือง 
คารมพื้นเมือง คาแครไมไผ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ) 

 
 



3. คาใชจายในการดําเนนิงานซอมแผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรค
อุบัติใหมอุบัติซํ้า  ต้ังไว 20,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายผา  คาพาหนะ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวทิยากร คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานโรงพยาบาล) 

4. คาใชจายในการคัดเลือกและอบรม อสม. ทดแทน  ต้ังไว 100,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมการคัดเลือกและอบรม อสม. ทดแทน ใหครอบคลุม                 
ทุกหลังคาเรือน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง               
และเครื่องด่ืม คาเชาที่พกั  คาพาหนะ  คาเชาสถานที่  คาจัดพิมพเอกสาร แบบพิมพ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล) 

5. คาใชจายในการพัฒนากระบวนการทํางานแบบบูรณาการ ต้ังไว 50,000 บาท               
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม              
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานโรงพยาบาล) 

6. คาใชจายในการดาํเนนิงานสาธารณสขุใกลบานใกลใจ  ต้ังไว   250,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกหนวยบริการดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ใหแกชุมชน เชน                    
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนการปฏบิัติงาน   
นอกเวลาราชการ คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาของที่ระลึก คาปายประชาสัมพันธ             
แผนพับประชาสมัพนัธ คาวัสดุอุปกรณ เงินรางวลั ของรางวลั  คาเวชภณัฑยา  และคาใชจายอืน่  ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานศนูยบริการสาธารณสุข) 

7. คาใชจายในการดาํเนนิงานประเมนิผลการปฏบิัติงานและจดัทําแผนปฏบิัติงาน
ประจําป  ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา  อบรม เชน      
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาทีพ่ัก คาพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานศูนยบริการสาธารณสขุ) 

8. คาใชจายในการดาํเนินงานสมชัชาสุขภาพเทศบาลนครลําปาง  ต้ังไว 200,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา  อบรม เชน คาใชจายในพธิีเปด-ปด คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาเชาทีพ่ัก  คาพาหนะ  คาเชาสถานที่  คาจัดทาํเอกสาร  แผนพับ  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาของที่ระลึก คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ                    
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    งานศนูยบริการสาธารณสุข) 

9. คาใชจายในการดําเนินงานติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
พนักงาน  พนักงานครู และลกูจางประจํา ต้ังไว 50,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ประชุม  สัมมนา  อบรม   ติดตามผูที่มีผลตรวจสุขภาพประจําปผิดปกติ อบรมการปรับเปลี่ยน



พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม          
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานศูนยบริการ
สาธารณสขุ) 

10. คาใชจายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ต้ังไว  300,000 บาท เพือ่จาย
เปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน การจัดรณรงค การจัดนิทรรศการ   
การจัดกิจกรรมดานการจดัการขยะมลูฝอย เชน คาสมนาคณุวทิยากร คาเชาที่พกั คาพาหนะ 
คาเชาสถานที่ คาจัดทําเอกสาร แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม ถงุดํา คาปายประชาสมัพนัธ คาโปสเตอรประชาสัมพันธ คาอุปกรณทาํความสะอาด 
เครื่องอปุโภคบริโภค คาจัดทําสมุดฝากธนาคาร คาประกาศนียบัตร คาตอบแทนการปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ  คาจางสํารวจขอมลูในการทาํวจิัยชุมชน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ        
(ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446  ลงวันที่                    
19  ตุลาคม  2548) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล) 

11. คาใชจายในการปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมลูฝอยเทศบาลนครลาํปาง  
ต้ังไว  200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประชุมเชิงปฏบิัติการ การจัดเวที
ประชุมสมัมนา ในการปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล มีคาใชจาย 
เชน คาสมนาคุณวทิยากร คาเชาที่พกั คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเชา
สถานที ่ คาของที่ระลกึ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสาํรวจวเิคราะห และ               
เก็บรวบรวมขอมูล คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือคาจางบุคคล 
หนวยงานภายนอกในการวางระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตามขอกําหนด
และขอบเขตงานที่เทศบาลกาํหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏกิลู) 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว 206,000 บาท  เพื่อจายเปน         
คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  และคาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ                   
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000 บาท                 
งานโรงพยาบาล 40,000 บาท  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน 30,000 บาท 
งานศนูยบรกิารสาธารณสขุ 36,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏกิลู 20,000 บาท) 

- คาบํารุงรกัษาและซอมแซม  ต้ังไว  190,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  และทรพัยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
ที่มีวงเงนิไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับ
สาธารณสขุ   25,000  บาท  งานโรงพยาบาล  30,000  บาท  งานบริการสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอ่ืน 10,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  



งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 60,000 บาท และแผนงานการพาณชิย งานตลาดสด   
50,000  บาท) 
         2.3  คาวสัดุ  ต้ังไว          4,641,000  บาท  แยกเปน                     

-  วัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  435,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุสํานักงาน  เชน  
กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ  น้าํด่ืม  สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ        
แผนปายตาง ๆ คาสายสงน้ําดับเพลิงสําหรบัใชลางตลาด ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  170,000  บาท  งานโรงพยาบาล  220,000 บาท  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล  25,000 บาท   และแผนงานการพาณิชย   
งานตลาดสด   20,000  บาท )  

-  วสัดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  53,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา  
เชน  หลอดไฟฟา  ฟวส  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  บัลลาส  อุปกรณไฟฟาตาง ๆ  ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสขุ 15,000 บาท แผนงานเคหะ           
และชุมชน งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม        
และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 3,000 บาท  และแผนงานการพาณิชย                    
งานตลาดสด  30,000 บาท)  

-  วัสดุงานบานงานครวั  ต้ังไว 149,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุงานบานงานครวัตาง  ๆ 
เชน  แปรง  ไมกวาด  ไมถพูื้น  ผงซักฟอก  ผาตกแตงอาคารสถานที ่ ถุงใชสาํหรบัใสทรายอะเบท เขง 
ถังขยะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 39,000 บาท 
งานโรงพยาบาล 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
50,000 บาท และแผนงานการพาณชิย งานตลาดสด  20,000 บาท)  

-  วสัดุกอสราง  ต้ังไว  62,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสรางตาง ๆ  เชน       
แปรงทาสี  ไม  เหล็ก  ปนู  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  และวัสดุตาง ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ  10,000  บาท  งานศูนยบริการ
สาธารณสขุ 2,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 5,000 บาท  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น 5,000 บาท  
และแผนงานการพาณชิย  งานตลาดสด 40,000 บาท) 

-  วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  420,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ
หรืออะไหลของรถยนต  รถจักรยานยนต  ลอรถเข็นขยะ เพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรกัษา
หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชาํรุดและเสื่อมสภาพใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 80,000 บาท งานโรงพยาบาล  
40,000  บาท   และแผนงานเคหะและชมุชน งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  300,000 บาท) 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว  2,300,000 บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุเชือ้เพลิง
และหลอลื่นสําหรบัยานพาหนะ เครือ่งจักรและอปุกรณตาง ๆ สําหรับใชในการพนสารเคมี



กําจดัยุง และใชผสมน้าํยาเคมกีาํจัดยงุและแมลง คาเชื้อเพลงิในการเผาศพ เชน  น้ํามนัเบนซนิ  
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม แกสเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 450,000 บาท งานโรงพยาบาล 350,000 บาท แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล 1,000,000 บาท  และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  500,000  บาท)  

-  วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  1,040,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  เชน น้าํยาเคม ี
วัคซีน  คาเวชภัณฑ  คาเวชภณัฑวางแผนครอบครัว  วสัดุทันตกรรม  ยาฆายุง  ยาฆาแมลงวนั  
เครื่องมืออุปกรณการแพทย กระเปาเยี่ยม ปรอท น้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาในการวินิจฉัยชนัสูตร  
คลอรีน  อีเอ็ม  น้ํายาขบัไลนก  น้ํายากาํจัดกลิ่น  คาชุดทดสอบสารอาหาร วัสดุอุปกรณ  
ในการเก็บตัวอยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 800,000 บาท 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน 20,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข  
150,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล 50,000 บาท และ
แผนงานการพาณชิย งานตลาดสด 20,000 บาท)  

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว  13,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน        
เมล็ดพันธุพืช  ปุย  ดินปลูกพืช  กระถางดอกไม  ตนไม  จอบ  เสียม  สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
5,000  บาท  งานศูนยบริการสาธารณสุข  5,000  บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน                 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3,000  บาท) 

-  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา                
และเผยแพร เชน มวนเทปเปลาเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟลม ถานแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร ผา  
สีเขียนปาย อุปกรณการเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)  

-  วสัดุเครื่องแตงกาย   ต้ังไว  84,000  บาท  เพือ่จายเปนคาเครื่องแตงกาย  เชน       
ชุดปฏิบัติงานในการพนสารเคม ี เสือ้คลุม  หนากากปองกันสารพิษ  แวนตากันสารพิษ ถุงมือ  
รองเทา  เสือ้กันฝน หมวกเซฟตี ้  เสือ้กั๊กแดงสะทอนแสง ผาปดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  30,000  บาท  แผนงานเคหะและชมุชน งานกาํจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                  
งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น  4,000  บาท  และแผนงานการพาณชิย  งานตลาดสด  10,000  บาท)  

-  วัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  75,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร             
เชน หมึกพิมพ แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ                  
แผนกรองแสง  เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไป                    
เกี่ยวกับสาธารณสุข)  



3.  หมวดคาสาธารณูปโภค                               ต้ังไวรวม     1,829,000  บาท  แยกเปน                     
-  คาไฟฟา  ต้ังไว  1,580,000  บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาใชในอาคารสํานักงาน        

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลําปาง  ศูนยแพทยชมุชน    
ปงสนกุ  ศูนยบรกิารสาธารณสุข  ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สขุสวสัด์ิ) อาคารสุสาน               
อาคารสาํนักงานรักษาความสะอาด (บอหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          
90,000 บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมทองถิ่น 
30,000 บาท  และแผนงานการพาณิชย  งานตลาดสด  1,400,000  บาท)  

- คาน้ําประปา  ต้ังไว  234,500  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาใชในอาคาร
สํานักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลําปาง                   
ศูนยแพทยชมุชนปงสนุก ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสด์ิ)   
อาคารสสุาน   อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บอหมกั)   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ   
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 20,000 บาท  งานโรงพยาบาล  5,000  บาท  งานศนูยบริการ
สาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา  
วัฒนธรรมทองถิ่น 25,000 บาท  และแผนงานการพาณชิย  งานตลาดสด  170,000 บาท) 

- คาโทรศพัท ต้ังไว 14,500 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทใชในการติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาลกับ      
สวนราชการตาง ๆ ที่ใชภายในศูนยแพทยชุมชนปงสนุก ศนูยบริการสาธารณสขุ ศูนยบริการ
สาธารณสขุ 3 (สุขสวสัด์ิ) อาคารสาํนักงานรักษาความสะอาด (บอหมัก) (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานศูนยบริการสาธารณสขุ)  
     4. หมวดเงินอุดหนุน                           ต้ังไวรวม       100,000  บาท  แยกเปน 
         เงินอุดหนุน ต้ังไวรวม       100,000  บาท  แยกเปน                     
         เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน     ต้ังไว             100,000  บาท  แยกเปน 

   - อุดหนุนชมรม อสม. เทศบาลนครลําปาง  ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดงานวัน อสม. แหงชาติ  ตามหนังสือชมรม อสม. เทศบาลนครลําปาง ที่ ช.อสม.
25/2553 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานโรงพยาบาล) 

 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสขุภาวะของ 
ประชาชน  แนวทางการพฒันา  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ หนา 5-371) 
 
 
 
 
 



ข.  จายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป                      
    หมวดเงินอุดหนุน                ต้ังไวรวม  1,420,000  บาท  แยกเปน 
 เงินอุดหนุน                          ต้ังไวรวม  1,420,000  บาท  แยกเปน 

          1. เงนิอุดหนุนสวนราชการ    ต้ังไว       1,000,000  บาท  แยกเปน                     
     - อุดหนนุโรงพยาบาลลาํปาง ต้ังไว 1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ

พัฒนาศักยภาพศูนยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลลาํปาง ตามหนังสือโรงพยาบาล
ลําปาง ที่ ลป 0027.101.1/ว 7516 ลงวันที ่ 8 มิถนุายน 2553 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข       
งานโรงพยาบาล) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะ          
ของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ                
หนา   5-379) 

 

2. เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน     ต้ังไว         420,000  บาท  แยกเปน        
- อุดหนุนกลุม อสม. ในเขตเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 420,000 บาท เพื่อจายเปน

เงินอุดหนุนกลุม อสม.ในเขตเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 42 กลุม ๆ ละ 10,000 บาท ในการ
พัฒนาสาธารณสขุมลูฐานใหแกอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ประจําชุมชน ในการดาํเนนิงาน
ใน 3 กลุมกจิกรรม ไดแก การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสขุ  การแกไขปญหาสาธารณสุข
ในเรื่องตาง  ๆการจัดบริการสขุภาพเบ้ืองตนในศูนยสาธารณสขุมลูฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดงันี ้
1. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสามดวงสามคัคี ที่ 14/2553   ลงวนัที ่ 20  พฤษภาคม  2553 
2. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนประตูตาล ที ่ปต. 01/53  ลงวนัที ่ 31  พฤษภาคม  2553 
3. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนเจริญประเทศ ที่ 2/2553 ลงวนัที ่ 26  พฤษภาคม  2553 
4. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีปงชยั ที่ 1/2553  ลงวนัที ่ 27  พฤษภาคม  2553 
5. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนปาขาม 1 ที่ ปข 1/2553   ลงวนัที ่   4  มิถุนายน  2553 
6. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนทาคราวนอย ที่ ทคน 1/2553  ลงวนัที ่   5  เมษายน  2553 
7. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีชุมปาไผ ที่ อสม.1/2553  ลงวนัที ่ 14  มิถุนายน  2553 
8. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนทามะโอ ที ่อสม.5/2553   ลงวนัที ่   1  มิถุนายน  2553 
9. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสุขสวสัด์ิ ที ่อสม. 1/2553   ลงวนัที ่ 26  พฤษภาคม  2553 
10. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนปาขาม 2 ที่ ปข2./5/2553  ลงวนัที ่   4  พฤษภาคม  2553 
11. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนชางแตม ที ่11/2553  ลงวนัที ่ 22  มิถุนายน  2553 
12. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกําแพงเมือง ที่ ศสมช 1/2553 ลงวนัที ่ 25  พฤษภาคม  2553 
13. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนจามเทวี ที่ อสม.จท 1/2553   ลงวนัที ่ 26  พฤษภาคม  2553 
14. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีเกิด ที่ อสม.ศก.9/2553  ลงวนัที ่ 29  มิถุนายน  2553 
15. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานดงไชย ที่ 1/2553 ลงวนัที ่   1  มิถุนายน  2553 



16. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนแจงหวัริน ที ่ชจ.อสม. 012/2553 ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2553 
17. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนกาดกองตาเหนือ ที่ อสม.02/14  ลงวนัที่   8 มถิุนายน   2553 
18. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนกาดกองตาใต ที ่001/2553   ลงวนัที่   1 มถิุนายน  2553 
19. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานหนาคาย ที ่อสม/นค.001/2553  ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2553 
20. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนนากวมใต ที ่1/2553  ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม  2553 
21. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนนากวมเหนือ  ที ่นกน. 2/2553  ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2553 
22. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนศรบีุญเรือง ที่ ศบร.1/2553  ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2553 
23. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานใหม-ประตูมา ที่ 01/2553  ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2553 
24. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนรถไฟนครลําปาง ที่ รฟ 1/2553 ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2553 
25. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานปงสนุก  ที่ ปน 1/2553   ลงวนัที่   7 มถิุนายน   2553 
26. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานสนามบนิ  ที ่003/2553   ลงวนัที่  8 มิถนุายน   2553 
27. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนพระแกว-หัวขวง ที่ ช.อสม. 3/2553  ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2553 
28. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานดงมอนกระทิง ที่ อสม. 1/2553  ลงวนัที่   1 มถิุนายน   2553 
29. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนเจรญิสขุ ที่ อสม.จส 3/2553  ลงวนัที่   1 กรกฎาคม  2553 
30. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานตาสามัคคี ที่ อสม. 3/2553 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2553 
31. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนพระบาท-หนองหมู ที ่1/2553  ลงวนัที่   6 มถิุนายน   2553 
32. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนสงิหชัย  ที่ สช 1/2553   ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2553 
33. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย  ที ่10/2553  ลงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 
34. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนบานหวัเวียง  ที ่หว 1/2553   ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2553 
35. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนตรอกโรงไฟฟาเกา ที่ ตฟ.52990018/18/2553  ลงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 
36. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนการเคหะนครลาํปาง ที ่อสม.1/2553   ลงวนัที่ 22 มถิุนายน   2553 
37. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนพระธาตุนากวมเหนอื ที่ 2 อสม./2553  ลงวนัที่ 30 เมษายน   2553 
38. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ ท4/1    ลงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 
39. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนศรบีุญโยง ที ่อสม.1/2553    ลงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2553 
40. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนหลงัโรงเรยีนมธัยมวทิยา ที่ อสม.1/2553  ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2553 
41. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนศรลีอม-แสงเมืองมา ที่ 1/2553  ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2553 
42. ตามหนงัสือ อสม. ชมุชนศรชีุม ที่ 001/2553     ลงวนัที่   9 กรกฎาคม  2553 
 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานโรงพยาบาล 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสขุภาวะของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนา สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ          
หนา 5-373) 



รายจายเพื่อการลงทุน                ต้ังไวรวม 13,714,000 บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได               ต้ังไวรวม     236,000 บาท  แยกเปน 
        หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง            ต้ังไวรวม     236,000 บาท  แยกเปน 
              ครุภัณฑ                          ต้ังไวรวม     236,000 บาท  แยกเปน 
                   คาบํารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ         ต้ังไว          236,000  บาท  แยกเปน 
                   - คาบํารุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มวีงเงิน           
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 236,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสขุ 30,000 บาท  งานโรงพยาบาล 40,000  บาท  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 10,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข  
15,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 121,000 บาท 
และแผนงานการพาณชิย  งานตลาดสด 20,000  บาท (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89) 
 
ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป              ต้ังไวรวม 13,478,000 บาท  แยกเปน 
         หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง          ต้ังไวรวม 13,478,000 บาท  แยกเปน 
               1. ครุภัณฑ             ต้ังไวรวม     178,000 บาท  แยกเปน   
                      1.1 ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง    ต้ังไว           150,000 บาท  แยกเปน 

- รถสามลอแดง ชนิดดานทายเปนตัวถังรถจักรยานยนต พรอมติดต้ังเครื่องยนต                 
4 จังหวะ 1 สูบ มีปรมิาตรไมนอยกวา 100 ซีซี. จาํนวน 5 คัน ๆ ละ 30,000 บาท  เปนเงนิ  
150,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจัดขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏิกลู  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-64) 

       1.2 ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร    ต้ังไว             28,000 บาท  แยกเปน 
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมประมาณ 150 นิ้ว   

จํานวน   1 จอ เปนเงิน  28,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) จอมวนเกบ็ในกลองได 
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรอืรีโมทคอนโทรล 
3) ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตช 
4) จอขนาดประมาณ 150 นิ้ว  หรือ  96x120 นิ้ว หรือ  108x108 นิ้ว  

หรือ 93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต 
(ตามราคามาตรฐาน)  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-65) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ) 



           2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง          ต้ังไวรวม 13,300,000 บาท  แยกเปน   
              2.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก  ต้ังไว   300,000 บาท  แยกเปน 

- คาปรบัปรงุอาคารศูนยบรกิารสาธารณสุข  3  (สขุสวสัด์ิ)  ต้ังไว 300,000 บาท             
โดยทําการปรับปรุงอาคารชั้นลางเปนหองนวดแผนไทย ปรับปรุงผนัง พืน้ ฝาเพดาน ประต ู
หนาตาง และระบบไฟฟาสองสวาง พรอมทาส ีขนาดพื้นทีใ่ชสอยไมนอยกวา 56.00 ตารางเมตร  
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข (แผนพัฒนาสามป หนา 5-376) 
              2.2 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   ต้ังไว     13,000,000  บาท  แยกเปน 

-  คากอสรางปรับปรุงสุสานพระบาท ต้ังไว 13,000,000 บาท โดยทาํการกอสราง
อาคารเมรุประกอบพิธใีหม พื้นทีใ่ชสอยไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร กอสรางหอง               
เตาเผาศพใหม  พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร พรอมติดต้ังเตาเผาระบบแกส
ปลอดมลพษิ จํานวน 2 เตา กอสรางหองน้ํา-หองสวม ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา                   
23.00 ตารางเมตร กอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 
1,700.00 ตารางเมตร วางทอระบายน้าํขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 190.00 เมตร และถนนทับหลังทอ กอสรางปายชื่อสสุาน ปรับปรงุรั้วและประตู
ทางเขา-ออกใหม พรอมลานจอดรถบริเวณภายในสุสาน ติดต้ังระบบไฟฟาสองสวางภายนอก 
ติดต้ังระบบประปา และอ่ืน ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (แผนพัฒนาสามป หนา 5-374) 

 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ) 



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

กองสวัสดิการสังคม 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

กองสวัสดิการสังคม 
------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจาย          รวมทัง้สิ้น   9,422,690  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได                      
รายจายประจํา          ต้ังไวรวม    9,383,190  บาท  แยกเปน 
     1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา          ต้ังไวรวม    2,617,910  บาท  แยกเปน 
          เงินเดือน (ฝายประจํา)                              ต้ังไว      2,617,910  บาท  แยกเปน 

- เงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 1,998,710 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนกังาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห        
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห 652,800 บาท งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
821,080 บาท  และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน                
ความเขมแขง็ชุมชน  524,830  บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว  122,760  บาท  เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร  และเปนเงนิเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห 67,200 บาท งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 4,200 บาท และ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
51,360  บาท) 

- เงินประจาํตําแหนง   ต้ังไว  67,200  บาท  เพือ่จายเปนเงนิประจําตําแหนง   
ของผูบริหาร  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห) 

- คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 339,240 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง 
(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห)  

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง ต้ังไว 90,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม             
คาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน             
สังคมสงเคราะห งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห)  
     



2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               ต้ังไวรวม  2,547,280  บาท  แยกเปน 
2.1  คาตอบแทน                                      ต้ังไว         382,280  บาท  แยกเปน 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 140,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห       
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 60,000 บาท  และแผนงานสรางความเขมแข็ง   
ของชุมชน งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแขง็ชุมชน  80,000  บาท)  

- คาเชาบาน  ต้ังไว  42,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเชาที่พกัอาศยัของพนกังาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธเิบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห) 

- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร ต้ังไว 10,280 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 3,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็ง        
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแขง็ชุมชน 7,280  บาท)  

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 190,000 บาท เพื่อจายเปน                
คารักษาพยาบาลของพนกังานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห  งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 40,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน  100,000  บาท)  

2.2  คาใชสอย                                           ต้ังไว  1,825,000  บาท  แยกเปน 
- รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไว  270,000 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร    

คาเย็บหนังสอืหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรพัยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคารมลูนิธิชัยพัฒนา คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห 170,000 บาท งานสวสัดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 20,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชมุชน  80,000  บาท)  

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
ต้ังไว   1,525,000   บาท  เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง   
ต้ังไว  50,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดอบรม สมัมนา และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน เชน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาเชาสถานที่ คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทํา



ใบรบัรอง/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร คาประกนัอุบัติเหตุ คากระเปาเอกสาร คาลางอดัภาพสี                
คาของที่ระลึก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก                    
คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห  งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

2. คาใชจายในการจัดธรรมะนารู ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย          
ในการจัดอบรมธรรมะนารูและธรรมะสัญจร เชน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องด่ืม คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาจางเหมาจัดสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร              
คาจัดทําใบรบัรอง/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร คาประกันอบุัติเหตุ คากระเปาเอกสาร คาลางอัดภาพส ี  
คาของที่ระลกึ คาจางเหมาพาหนะ คาเชาที่พกั คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  คาธรรมเนียมตาง  ๆ 
คาของทําบญุ คาวสัดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

3. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตร ี  ต้ังไว  20,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจัดประชุม อบรม เสวนา และจัดกิจกรรมตาง ๆ มีคาใชจาย เชน               
คาจางดนตรี คาสมนาคณุวทิยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม คาใชจายในพธิีเปด-ปด            
คาจางเหมาจัดสถานที่และไฟฟา คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ คาลางอัดภาพสี             
คาโลรางวลั คาจัดทาํเอกสาร คาจดัทาํใบรับรอง/เกียรติบัตร/วฒิุบัตร คาของที่ระลกึ คาพาหนะ 
คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ                  
และคาใชจายอื่นๆ  ทีเ่กีย่วของ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวสัดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห) 

4. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุมเยาวชนประจําชุมชน
เทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม สมัมนา             
เขาคายจัดกิจกรรมกลุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานเยาวชนประจําชุมชน 
เชน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด                    
คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพส ี คาโลรางวัล คาของทีร่ะลึก             
คาจัดทาํใบรบัรอง/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร คากระเปาเอกสาร คาปายรณรงค คาเอกสารรณรงค 
คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาเครื่องดนตรี           
คาเชาเครื่องแตงกาย  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห  งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

5. คาใชจายในการจัดมหกรรมภูมิปญญาไทยเสริมสรางสายใยชมุชน (ผูสูงอายุ) 
ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเสวนาความสําคัญของภูมิปญญาไทย               
ตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น จัดการแสดงภูมิปญญาไทย การออกราน การจัดนทิรรศการ           
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวทิยากร คาใชจายในพธิีเปด-ปด      
คาจางเหมาจัดสถานที่และไฟฟา คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนการแสดงกิจกรรมตาง ๆ  



คาลางอัดภาพสี คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คาโลรางวัล คาของชาํรวย               
คาจัดพิมพเอกสารภูมิปญญา คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวสัดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห งานสวสัดิการสงัคม 
และสังคมสงเคราะห) 

6. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนากลุมคนพิการและผูปวยเอดส ต้ังไว 
15,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมและจัดกจิกรรมเสวนา เชน คาอาหาร     
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาจางเหมาจัดสถานที่และไฟฟา                 
คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนการแสดงกิจกรรมตาง ๆ คาลางอัดภาพสี คาโลรางวัล           
คาจัดทาํใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คาของชาํรวย คาการดหนวยความจํากลอง              
คาแบตเตอรี่กลอง คาพาหนะ คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห          
งานสวสัดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห) 

7. คาใชจายในการสงเสริมอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปางตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ประชุมสมัมนา ศึกษาดูงาน และฝกอบรมอาชีพ เชน คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร คาจดัทํา
ปายประชาสมัพันธ แบบพิมพประชาสัมพันธ คาประกาศนียบัตร คาผากันเปอน  คาของทีร่ะลึก 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก  คาจัดสถานที่  คาเชาอุปกรณ 
คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทาํใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ คาใชจายในพธิีเปด–ปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแขง็ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็ชุมชน) 

8. คาใชจายในการสนับสนุนศูนยประสานงานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม 
และศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาปายรณรงค
ประชาสัมพนัธ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก คาจัดสถานที่ คาเชาอุปกรณ                    
คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  
คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวสัดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 3446 ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน) 
 



9. คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บ
ขอมูลชุมชน ต้ังไว 50,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูล           
ที่เปนปจจบุนั และสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาเทศบาล และคาใชจายในการ
สํารวจสภาวะสุขภาพ และการไดรับการดูแลขั้นพื้นฐานของประชาชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาแบบสอบถามขอมลูความจาํเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) และขอมูลชุมชน คาตอบแทนบุคคลภายนอกในการจดัเก็บขอมลู คาบันทึกขอมูล    
คาใชจายในการฝกอบรมผูจัดเก็บขอมลู คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาจัดสถานที่ คาถายเอกสาร 
คาลางอัดภาพสี คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน               
ความเขมแขง็ชุมชน) 

10.   คาใชจายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดต้ัง 
ชุมชนใหม ต้ังไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
และจัดต้ังชุมชนใหมในเขตเทศบาลนครลําปาง   โดยจายเปนคาดําเนินการเลือกตั้ง   เชน 
คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดทําเอกสารการเลือกตั้ง และคูมือการปฏิบัติหนาที่ คาปายและ
สื่อประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ คาทําความสะอาดสถานที่ คาจดัฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาเชาอุปกรณ คาจัดทาํใบประกาศนียบัตร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาพาหนะ คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาตอบแทน 
เจาหนาที่ตํารวจ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  งานสงเสริม              
และสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน) 

11.   คาใชจายในการจัดเสวนาสรางการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูวิถี
ชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดเสวนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นและเรียนรูวถิีชีวิตชุมชน และศึกษาดูงาน 
เชน คาสมนาคุณวทิยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายและสื่อประชาสัมพันธ            
คาพาหนะ  คาเชาทีพ่ัก คาจัดสถานที ่คาลางอัดภาพสี คาจัดทาํใบรับรอง/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ คาถายเอกสาร คาของที่ระลึก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแขง็ชุมชน) 

12. คาใชจายในการสงเสริมและติดตามผลการปฏิบติังานของแกนนําระดับชมุชน   
ต้ังไว  50,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและติดตามผลการปฏิบติังานของ
แกนนําระดับชุมชน  คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาของแกนนําระดับชุมชน  และศกึษาดูงาน  
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทาํปายผา คาใชจายในพิธีเปด–ปด                



คาพาหนะ  คาเชาทีพ่ัก  คาของที่ระลกึ  คาจัดสถานที่  คาสมนาคุณวทิยากร   คาลางอัดภาพสี 
คาถายเอกสาร คาเอกสารประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           
คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ ตามหลกัเกณฑหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2548  (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแขง็ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็ชุมชน) 

13.  คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน  ตั้งไว                
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิงานสงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย    
สูชุมชน การจัดเวทีเรียนรู และศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม                
คาจัดทาํปายผา คาใชจายในพธิีเปด–ปด คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาของทีร่ะลกึ  คาจัดสถานที่ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพส ีคาถายเอกสาร คาเอกสารประชาสัมพันธ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ                 
ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 

14. คาใชจายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น 
ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทาํแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น        
คาจัดฝกอบรมแกนนําในชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนชุมชน และศึกษาดูงาน  
เชน คาจัดทําเอกสาร คาจดัทาํปายและสื่อประชาสัมพันธ คาจดัทาํใบรับรอง/เกยีรติคุณ/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาพาหนะ  คาจัดสถานที่               
คาเชาทีพ่ัก คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวทิยากร คาใชจายในพิธเีปด – ปด คาของที่ระลึก  
คาลางอัดภาพสี คาเอกสารประชาสัมพันธ  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง          
ของชุมชน   งานสงเสริมและสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน) 

15. คาใชจายในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา                
ความเขมแขง็ของชุมชนตนแบบ และศกึษาดูงาน เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาจัดทําปายผา  คาใชจายในพธิีเปด – ปด คาพาหนะ คาเชาที่พกั  คาของที่ระลึก คาจัดสถานที ่ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพสี คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาเอกสารประชาสัมพันธ  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลกัเกณฑ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548   
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแขง็ชุมชน) 

 



16. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 110,000 บาท เพื่อจายเปน               
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พกั คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห 20,000 บาท 
งานสวสัดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 30,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  60,000  บาท)  

- คาบํารุงรกัษาและซอมแซม  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาบํารุงรกัษา
และซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอืน่ ๆ  เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ทีม่ีวงเงินไมเกนิ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห)  

2.3  คาวสัดุ            ต้ังไวรวม       340,000  บาท  แยกเปน 
- วัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  130,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุสาํนักงาน  เชน  

กระดาษ  หมึก  ลวดเสยีบ  น้ําด่ืม  กระเปา  หนังสือเรียน  เครื่องเขียน  แบบพิมพตาง ๆ  
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบรหิาร
ทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห 20,000 บาท  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
60,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน                
ความเขมแขง็ชุมชน  50,000  บาท)  

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณไฟฟา  
เชน  หลอดไฟฟา  ฟวส  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  อุปกรณไฟฟาตางๆ  อุปกรณชิ้นสวนวิทยุ
หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน) 

- วัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว  30,000  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน   
งานครัว   เชน  ผงซักฟอก  สบู  มุง  หมอน  ผาหมกันหนาว  เสื่อ  ขันน้าํ  กะละมงั  จาน  
ชาม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห) 

- วัสดุกอสราง  ต้ังไว  35,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน  
เหล็ก  แปรงทาสี  ไม  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน          
สังคมสงเคราะห  งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   30,000   บาท   และแผนงาน      
สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน  5,000  บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอุปกรณ
หรืออะไหลของรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลีย่นแปลง
แทนของเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห) 



- วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลืน่  ต้ังไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่นสาํหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ เชน น้ํามนัเบนซิน    
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับ
สังคมสงเคราะห) 

- วัสดุคอมพวิเตอร ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอร  เชน  
เมาส หมึกพิมพ แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ               
แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห  งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห) 

- วัสดุอ่ืน ๆ  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุอ่ืน ๆ  ทีไ่มสามารถจัดเขา
ประเภทวสัดุใดได เชน ขาวสาร อาหารสด อาหารแหง อาหารกระปอง อาหารเสรมิ ฯลฯ         
(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค                     ต้ังไวรวม         18,000  บาท  แยกเปน 
- คาไฟฟา  ต้ังไว  6,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของกองสวัสดิการสังคม

และอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
สังคมสงเคราะห) 

- คาน้ําประปา  ต้ังไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้าํประปาของกองสวัสดิการ
สังคม ศูนยจาํหนายสินคาและผลิตภณัฑชุมชนเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห   งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห) 

- คาโทรศพัท ต้ังไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศพัทที่ใชติดตอกับสวนราชการ
ตาง ๆ รวมทัง้โทรศพัททางไกลติดตอราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห) 

  4.  หมวดเงนิอุดหนุน                                     ต้ังไวรวม  4,200,000  บาท  แยกเปน 
เงินอุดหนุน                ต้ังไว       4,200,000  บาท  แยกเปน 

              เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน     ต้ังไว       4,200,000  บาท  แยกเปน 
- อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว  4,200,000 บาท  เพื่อจายเปน        

เงินอุดหนุนชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 42 ชุมชน ในการพัฒนาศกัยภาพชุมชน  
รายละเอียดดังนี้ 
1)   ชุมชนสามดวงสามัคคี   ตามหนังสือ ที่ 17/2553  ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
2)   ชุมชนประตูตาล   ตามหนังสือ ที่ 07/2553  ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
3)   ชุมชนเจริญประเทศ ตามหนังสือ ที่ 28/2553         ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
4)   ชุมชนศรีปงชัย ตามหนังสือ ที่ 6/2553    ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
5)   ชุมชนปาขาม 2 ตามหนังสือ ที่ 027/2553   ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2553 
6)   ชุมชนทาคราวนอย ตามหนังสือ ที่ ทน 12/2553   ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 



7)   ชุมชนศรีชุมปาไผ ตามหนังสือ ที่ 8/2553   ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2553 
8)   ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง ตามหนังสือ ที่ 25/2553    ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
9)   ชุมชนสขุสวัสด์ิ ตามหนังสือ ที่ สว 7/2553    ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
10) ชุมชนปาขาม 1 ตามหนังสือ ที่ ปข. 1/2553   ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
11)  ชุมชนชางแตม ตามหนังสือ ที่ 11/2553      ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
12)  ชุมชนกาํแพงเมือง ตามหนังสือ ที่ กพม 3/2553    ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
13)  ชุมชนจามเทว ี  ตามหนังสือ ที่ 20/2553      ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
14)  ชุมชนศรีเกิด ตามหนังสือ ที่ 06/2553        ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
15)  ชุมชนบานดงไชย        ตามหนังสือ ที่ 3/2553       ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2553 
16)  ชุมชนแจงหัวรนิ          ตามหนังสือ ที่ 10/2553       ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
17)  ชุมชนกาดกองตาเหนือ  ตามหนังสือ ที่ 07/2553      ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
18)  ชุมชนกาดกองตาใต    ตามหนังสือ ที่ กกต 3/2553    ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
19)  ชุมชนบานหนาคาย ตามหนังสือ ที่ 10/2553    ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
20)  ชุมชนนากวมใต         ตามหนังสือ ที่ 7/2553      ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
21)  ชุมชนนากวมเหนือ          ตามหนังสือ ที่ 11/2553        ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
22)  ชุมชนศรีบุญเรือง ตามหนังสือ ที่ พิเศษ1/2553  ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
23)  ชุมชนหลังโรงเรียนมธัยมวิทยา ตามหนังสือ ที ่8/2553  ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
24)  ชุมชนประตูมา              ตามหนังสือ ที่ ชปม.04/2553   ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
25)  ชุมชนรถไฟนครลําปาง     ตามหนังสือ ที่ 28/2553      ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
26)  ชุมชนบานปงสนุก ตามหนังสือ ที่ 06/2553     ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
27)  ชุมชนบานสนามบิน         ตามหนังสอื ที ่047/2553   ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
28)  ชุมชนพระแกว-หัวขวง     ตามหนังสือ ที ่ชชม.ลป 17/2553  ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
29)  ชุมชนบานดงมอนกระทิง   ตามหนังสือ ที ่2/2553   ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
30)  ชุมชนบานตาสามัคค ี       ตามหนังสือ ที ่7/2553   ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
31)  ชุมชนพระบาท-หนองหมู   ตามหนังสือ ที ่ชพม 5/2553   ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2553 
32)  ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา ตามหนังสือ ที่ 08/2553   ลงวนัที่  12 กรกฎาคม 2553 

33)  ชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย  ตามหนังสือ ที ่15/2553   ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
34)  ชุมชนบานหัวเวียง           ตามหนังสือ ที ่18/2553   ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
35)  ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา   ตามหนังสือ ที ่11/2553    ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
36)  ชุมชนการเคหะนครลําปาง  ตามหนังสือ ที ่089/2553     ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
37)  ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ  ตามหนังสือ ที่ 05/2553     ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
38)  ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4  ตามหนังสือ ที่ 07/2553     ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
39)  ชุมชนศรีบุญโยง ตามหนังสือ ที่ 03/2553   ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 



40)  ชุมชนสงิหชัย ตามหนังสือ ที่ 27/2553  ลงวนัที่ 12 กรกฎาคม 2553 
41)  ชุมชนเจริญสขุ ตามหนังสือ ที่ 5/2553  ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2553 
42)  ชุมชนศรีชุม ตามหนังสือ ที่ ชศช 43/2553   ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2553 
 

 ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
 
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข 
แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็ง              
ใหชุมชน หนา 5-334) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จายจากรายได                 ต้ังไวรวม       39,500  บาท  แยกเปน 
รายจายเพื่อการลงทุน               ต้ังไวรวม       39,500  บาท  แยกเปน 
หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง            ต้ังไวรวม       39,500  บาท  แยกเปน 
     ครภุัณฑ                         ต้ังไวรวม       39,500  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑสาํนักงาน ต้ังไว              9,500  บาท  แยกเปน 
                - โตะทํางาน ชนิดเหลก็ ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก และเกาอ้ีบุนวมแบบพนักพิง 
มีที่พักแขน จํานวน 1 ชดุ เปนเงนิ  9,500  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (แผนพัฒนาสามป หนา 5-61) 

2. คาบํารงุรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ  ต้ังไว            30,000  บาท  แยกเปน 
                - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกวา  5,000  บาท  เปนเงิน  30,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน           
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-89) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร 
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  3 

 
 

รายละเอียดประกอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย 
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 

สํานักการชาง 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไป  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจายตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานักการชาง 
--------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจาย รวมทั้งสิ้น  92,471,720  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได   
รายจายประจํา ต้ังไวรวม   77,118,220  บาท  แยกเปน 

1. หมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม   29,967,100  บาท  แยกเปน 
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) ต้ังไว        29,967,100  บาท  แยกเปน 

- เงินเดือนพนกังาน ต้ังไว  13,177,160  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนกังาน  
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน            
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 810,400 บาท งานไฟฟาถนน 4,638,040 บาท                
งานสวนสาธารณะ 573,550 บาท งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู 305,160 บาท             
งานบาํบัดน้าํเสยี 1,227,880 บาท และแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,965,930 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,656,200 บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน ต้ังไว 482,400 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือน เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) และเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะ
และชุมชน 42,000 บาท งานไฟฟาถนน 176,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม                     
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 264,000 บาท) 

- เงินประจาํตําแหนง  ต้ังไว  120,000  บาท  เพือ่จายเปนเงนิประจําตําแหนง 
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) 

- คาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว 6,120,140 บาท  เพื่อจายเปนคาจางใหกับ   
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน          
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 117,540 บาท งานไฟฟาถนน 3,674,180 บาท      
งานสวนสาธารณะ 316,480 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 510,590 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 827,060 บาท งานกอสราง
โครงสรางพืน้ฐาน  674,290  บาท) 
 



- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลกูจาง ต้ังไว 64,200 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
ลูกจางประจาํ  และเงนิเพิ่มคาครองชพีชัว่คราวลูกจางประจาํ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท งานไฟฟาถนน 46,200 บาท) 

- คาจางพนักงานจาง  ต้ังไว  8,026,680 บาท  เพื่อจายเปนคาจางใหกับ          
พนักงานจาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน 
243,840 บาท งานไฟฟาถนน 3,753,360 บาท งานสวนสาธารณะ 1,559,880 บาท                  
งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 419,280 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 1,510,080 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
148,200  บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  392,040  บาท) 

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง ต้ังไว 1,976,520 บาท เพือ่จายเปนเงนิเพิ่ม       
คาครองชีพชัว่คราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 72,000 บาท งานไฟฟาถนน 892,680 บาท 
งานสวนสาธารณะ 414,000 บาท งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 92,760 บาท             
งานบําบัดน้ําเสีย 361,080 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 36,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  108,000 บาท) 

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   ต้ังไวรวม   40,514,020  บาท  แยกเปน 
2.1 คาตอบแทน   ต้ังไว          2,605,420  บาท  แยกเปน 

- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ต้ังไว  190,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุม
งานกอสราง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ             
อุตสาหกรรมและการโยธา)       

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว  791,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของพนกังานเทศบาลและลกูจาง   ที่มาปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟาถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 
120,000 บาท งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู 9,000 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 100,000 บาท 
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
110,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 60,000 บาท) 

- คาเชาบาน ต้ังไว 446,400 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 48,000 บาท งานไฟฟาถนน 94,200 บาท              
งานบําบัดน้ําเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 126,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 154,200 บาท) 
 



- เงินชวยเหลอืการศกึษาบตุร  ต้ังไว  478,020  บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียน
บุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 40,000 บาท                     
งานไฟฟาถนน 98,020 บาท งานสวนสาธารณะ 49,150 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 39,680 บาท       
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
112,850 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 138,320 บาท) 

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 700,000 บาท เพื่อจายเปน                     
คารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 100,000 บาท 
งานไฟฟาถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 50,000 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอยและ         
สิ่งปฏิกลู  30,000  บาท  งานบาํบัดน้ําเสยี  30,000  บาท  และแผนงานอุตสาหกรรมและ           
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานกอสราง                   
โครงสรางพืน้ฐาน 140,000 บาท) 

2.2 คาใชสอย      ต้ังไว        23,746,000  บาท  แยกเปน 
- รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว  20,907,000  บาท  เพื่อจายเปน                  

คารับวารสาร คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ           
คาเบี้ยประกนั คาจางเหมาบรกิาร คาจางเหมาเอกชนบาํรุงรักษาไฟฟาสาธารณะ คาจาง         
ทําการสาํรวจพื้นที ่ กาํหนดแนวถนน สาํรวจอสังหาริมทรพัย คาจัดทาํปกหมุดหลกัแนวเขต
กําแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ 
โรงพสัดุเคนเน็ต สวนสาธารณะ ศูนยจัดการคุณภาพน้าํ(บอบาํบัดน้ําเสีย) และสถานสีูบน้ํา
ของเทศบาล คาจางเหมาดูแลรกัษาสวนสาธารณะ สวนหยอม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล 
คาจางเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ําพุของเทศบาล  คาจางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีถูกหลักสขุาภิบาลในทีดิ่นของเทศบาลนครลําปาง คาจางเหมากรมราชทัณฑหรือเอกชน
ในการขุดลอก ลางทอระบายน้ํา รางระบายน้าํ ลาํเหมือง ลําธารสาธารณะ คาตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้าํ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ คาปกเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟา  คาติดต้ังประปา ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟาถนน 
3,150,000 บาท งานสวนสาธารณะ 4,100,000 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
12,967,600 บาท (จายจากรายได 9,071,000 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาจางเหมา
เอกชนกาํจัดขยะมลูฝอยฯ 3,896,600 บาท) งานบําบัดน้ําเสีย 500,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 17,000 บาท 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 170,000 บาท) 
 
 



- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ      
ต้ังไว  2,517,000  บาท  เพื่อจายเปน 

1. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม
และภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง ต้ังไว 150,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง เชน                    
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาดอกไม คาเชาสถานที่              
คาเชาทีพ่ัก คาพาหนะ คาจัดทําเอกสาร คาของทีร่ะลึก คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446                
ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน) 

2. คาใชจายในการรณรงค สงเสริม และพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานฝกอบรม            
ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมสรางจิตสาํนึกความตระหนักในการจัดการรกัษาสิ่งแวดลอม เชน 
คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวทิยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งด่ืม คาดอกไม                
คาจัดทําเอกสาร คาปายประชาสัมพันธ คาเชาที่พกั คาพาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0808.2/ว 3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบาํบัดน้ําเสีย) 

3. คาใชจายในการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง สูเมืองคารบอนตํ่า (Low Carbon City) 
ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง               
สูเมืองคารบอนตํ่า (Low Carbon City)  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนจดัการ
สิ่งแวดลอมกาํหนดกิจกรรมนํารอง การจัดทํา Baseline การจัดทําตัวชีว้ัด การดําเนินงาน
กิจกรรมนํารองไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
เชน คาเชาสถานที่ คาสมนาคณุวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม                
คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลดานการจัดการสภาพแวดลอม คาปายประชาสัมพันธ 
คาเชาทีพ่ัก คายานพาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย) 

4. คาใชจายในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล        
นครลําปาง ต้ังไว 1,200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและเดินระบบ
บําบัดน้ําเสีย เชน คาบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสีย คาสารเคมี              
คาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา คาบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา คาบํารุงรักษาทอสงน้ําเสีย                 
คาควบคุมและกําจัดพืชน้ําที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในบอบําบัดน้ําเสียและโรงสูบน้ําเสีย 
คาดูแลพื้นที่สีเขียว คาวัสดุสํานักงาน คาน้าํมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องดักขยะ 
เรือทองแบน เครื่องตัดหญา เครื่องสบูน้ํา คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบําบัดน้ําเสีย) 
 



5. คาใชจายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ตอเนื่อง) ต้ังไว                   
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และ             
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดรปูที่ดินเพื่อพฒันาเมือง เชน คาเบี้ยประชมุ    
ที่ปรกึษาโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม                 
คาของที่ระลกึ คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสมัพันธตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู                 
คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คารับรองเจาหนาที่  คาวสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่วของ                     
ตามหลกัเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่                   
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน) 

6. คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง (ตอเนื่อง) ต้ังไว 
100,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม  ศึกษาดูงาน  และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการดําเนินงานจัดทาํผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง  เชน  คาจาง
ปรับปรุงเวบ็ไซต คาสมนาคณุวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาดอกไม               
คาของที่ระลกึ คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสมัพันธตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู               
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คารับรองเจาหนาที่  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ                  
ที่เกี่ยวของ  ตามหลักเกณฑหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446     
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน) 

7. คาใชจายในการบริหารการดําเนินงานการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
นครลําปาง (ตอเนื่อง) ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา  
อบรม  ศึกษาดูงาน  และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง  เชน  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องด่ืม คาดอกไม คาของที่ระลึก คาจัดทาํเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 
เพื่อเผยแพรความรู  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คารับรองเจาหนาที่ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ ตามหลักเกณฑหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน) 

8. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 617,000 บาท เพื่อจายเปน                 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พกั คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท 
งานไฟฟาถนน 224,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู 40,000 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 50,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 195,000 บาท) 
 



- คาบํารุงรกัษาและซอมแซม  ต้ังไว 322,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรกัษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ทีม่ีวงเงินไมเกนิ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟาถนน 112,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท 
งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 5,000 บาท งานบําบัดน้าํเสีย 80,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 30,000 บาท) 

2.3 คาวัสดุ               ต้ังไว         14,162,600  บาท  แยกเปน 
- วัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  533,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน  เชน

กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผาใชประดับตกแตงในงานพิธีตาง ๆ สิ่งพิมพที่ไดจาก   
การซ้ือหรือจางพิมพ น้ําด่ืม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 32,000 บาท งานไฟฟาถนน 229,000 บาท งานสวนสาธารณะ    
5,000 บาท งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 7,000 บาท งานบําบัดน้าํเสีย 20,000 บาท 
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
40,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 200,000 บาท) 

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  1,000,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุไฟฟาและวิทยุ 
เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา โคมไฟ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน 5,000 บาท 
งานไฟฟาถนน 980,000 บาท งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล 5,000 บาท  งานบําบัดน้ําเสีย 
5,000 บาท และแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงสรางพืน้ฐาน 5,000 บาท) 

- วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 57,600 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว 
เชน แปรง ไมกวาด เขง ผงซักฟอก น้ํายาทาํความสะอาด ถงัน้ํา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟาถนน            
6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,400 บาท 
งานบําบัดน้ําเสีย 7,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  4,500 บาท   งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 4,000 บาท)  

- วัสดุกอสราง  ต้ังไว  4,300,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ  
ส ี  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  ปูนซีเมนต  ยางแอสฟลต  หินคลกุ  ดิน  ทราย  ทอระบายน้ํา  
เหล็กเสน  แปรงทาส ี  อุปกรณและเครื่องสุขภณัฑ  ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน    
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟาถนน 
3,220,000 บาท งานสวนสาธารณะ 500,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท 
งานบําบัดน้ําเสีย 540,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 15,000 บาท) 
 



- วัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 1,535,500 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ      
ยานพาหนะและขนสง  เชน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  สายไมล  โซรถแบ็คโฮ ฯลฯ       
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 2,500 บาท     
งานไฟฟาถนน 959,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกาํจัดขยะมลูฝอยและ  
สิ่งปฏิกลู 80,000 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 290,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานกอสราง         
โครงสรางพืน้ฐาน 55,000 บาท) 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 5,284,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ   
เชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะ เชน น้ํามนัเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท 
งานไฟฟาถนน 3,346,000 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอย               
และสิ่งปฏกิลู 300,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 850,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม              
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000 บาท งานกอสราง
โครงสรางพืน้ฐาน 115,000 บาท) 

- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ต้ังไว  203,500  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ หัวเชื้อจลุินทรยี               
EM ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 5,000 บาท งานสวนสาธารณะ 
10,000 บาท งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 3,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 175,000 บาท 
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,500 บาท) 

- วัสดุการเกษตร ต้ังไว 920,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน         
พันธุไมตาง ๆ  ปุย  วัสดุเพาะชาํ  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ยาฆาแมลง  ถุงสําหรับ        
บรรจุทราย  ดาย  เข็มเยบ็ถุงปุย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
900,000 บาท งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิลู 10,000 บาท งานบําบัดน้าํเสยี 10,000 บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  90,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุโฆษณา       
และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม พูกันและสี การจัดทําวิดีทัศน ฯลฯ             
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท 
งานไฟฟาถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกําจดัขยะมลูฝอยและ              
สิ่งปฏิกลู 3,000 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 50,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 14,000 บาท) 

- วัสดุเครื่องแตงกาย  ต้ังไว  44,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุเครื่องแตงกาย  
เชน  ถุงมือ  รองเทาบูตยาง  รองเทา  เสื้อกันฝน  หมวกเซฟตี้  ผาปดจมูก ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท             
งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,000 บาท งานบําบัดน้าํเสีย 15,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน 11,000 บาท) 



 

- วัสดุคอมพวิเตอร  ต้ังไว  170,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวสัดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมลู กระดาษพมิพคอมพิวเตอร หมึกพมิพ หัวพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท 
งานไฟฟาถนน 45,000 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู 6,000 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 
9,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 30,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 70,000 บาท) 

- วัสดุอ่ืน ๆ ต้ังไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาวสัดุอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถจดัเขา
ประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ          
และชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟาถนน 8,000 บาท งานสวนสาธารณะ 3,000 บาท                     
งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 4,000 บาท งานบําบัดน้าํเสีย 4,000 บาท และแผนงาน              
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 5,000 บาท) 

3. หมวดคาสาธารณูปโภค              ต้ังไวรวม      5,485,100  บาท  แยกเปน 
- คาไฟฟา  ต้ังไว  4,973,500  บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาในงานประเพณตีาง ๆ   

เขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้ําพุตามแยกตาง ๆ โรงหมักปุยชีวภาพ (บอหมัก) รองสามดวง  
ศูนยจัดการคุณภาพน้ํา(บอบําบัดน้ําเสีย) สถานสีบูน้ําเสยี โรงพัสดุเคนเน็ต โรงผสมแอสฟลท 
และคาไฟฟาสาธารณะใชเกินสิทธิ์ในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน         
งานไฟฟาถนน 1,893,500 บาท (จายจากรายได 30,000 บาท และจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
เปนคาไฟฟาสาธารณะใชเกินสทิธิ์ฯ 1,863,500 บาท) งานสวนสาธารณะ 2,000,000 บาท  
งานบําบัดน้าํเสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพืน้ฐาน 240,000 บาท) 

- คาน้ําประปา ต้ังไว 426,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรบัรดน้ําตนไม
ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุยชีวภาพ (บอหมัก) รองสามดวง ศูนยจัดการคุณภาพน้ํา          
(บอบําบัดน้ําเสีย) สถานีสบูน้ําเสยี และโรงพสัดุเคนเน็ต  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
งานสวนสาธารณะ 360,000 บาท งานบําบัดน้ําเสยี 36,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 30,000 บาท) 

- คาโทรศัพท ต้ังไว 51,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาล              
ที่ใชภายในโรงพัสดุเคนเน็ต ศูนยจัดการคุณภาพน้ํา(บอบําบัดน้ําเสยี) สนามกีฬาเวยีงละกอน 
(ท.7) และสวนสาธารณะเขลางคนคร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,500 บาท งานสวนสาธารณะ 4,500 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 24,000 บาท 
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 15,000 บาท) 

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ต้ังไว 34,600 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทยีม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกีย่วกับ
การใชบริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
9,600 บาท และแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 25,000 บาท) 
 



4.  หมวดเงนิอุดหนุน                                ต้ังไวรวม   1,152,000  บาท  แยกเปน 
 เงินอุดหนุน      ต้ังไวรวม   1,152,000  บาท  แยกเปน 
 เงินอุดหนุนสวนราชการ     ต้ังไว        1,152,000  บาท  แยกเปน 
         - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ต้ังไว 1,152,000 บาท เพื่อจายเปน             
เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวดัลําปาง ในการขยายเขตไฟฟาพัฒนา และการขยายเขต
สายดับไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลนครลาํปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน            
งานไฟฟาถนน จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาสาธารณูปโภคและ           
สิ่งแวดลอมเมือง   แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหครอบคลุมไดมาตรฐาน            
หนา  5-227) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังไวรวม  15,353,500  บาท  แยกเปน 
ก. จายจากรายได ต้ังไวรวม    1,490,500  บาท  แยกเปน 
    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง       ต้ังไวรวม    1,490,500  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑ ต้ังไวรวม    1,082,500  บาท  แยกเปน 
1.1 ครุภัณฑสํานกังาน       ต้ังไว            144,000  บาท  แยกเปน 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)            
ขนาดไมตํ่ากวา 13,000 บีทียู. สําหรบัหองปฏิบัติงานสวนการโยธา โรงพสัดุเคนเน็ต จํานวน               
2 เครื่อง ๆ ละ  27,500 บาท เปนเงนิ  55,000  บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป 
หนา 5-74) 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บีทียู. สําหรบัหองปฏิบัติงานสวนการโยธา โรงพสัดุเคนเน็ต จํานวน              
2 เครื่อง ๆ ละ 44,500 บาท  เปนเงิน  89,000  บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป 
หนา 5-74) 

1.2 ครุภัณฑกอสราง       ต้ังไว             95,000  บาท  แยกเปน 
- คาปรับปรุงซอมแซมเครื่องผสมยางแอสฟลท โดยซอมแซมเปลี่ยนอะไหล และ   

ระบบอื่น ๆ พรอมคาแรงถอดประกอบ  เปนเงิน 95,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น)            
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-77) 

1.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                ต้ังไว       248,000  บาท  แยกเปน 
- หมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 kva3 เฟส พรอมคาติดต้ัง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

248,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-77) 
 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
 

1.4 คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ           ต้ังไว        595,500  บาท  แยกเปน 
- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มวีงเงิน 

เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 595,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน           
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 360,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานกาํจัด
ขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู 5,500 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 70,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,000 บาท (แผนพัฒนาสามป 
หนา 5-89)  
 

 (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร         
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการ           
ที่มีคุณภาพ)  
 
 



2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง        ต้ังไวรวม    408,000  บาท  แยกเปน 
คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว        408,000  บาท  แยกเปน 

- คาปรับปรุงซอมแซมสะพานเสตุวารี บริเวณศาลเจาแมสุชาดา ต้ังไว 70,000 บาท  
โดยทําการปรับปรุงซอมแซมตอมอเดิมที่ชํารุด  และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-234) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภค           
และสิ่งแวดลอมเมือง  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหครอบคลุมไดมาตรฐาน) 
 

- คาบํารุงรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ที่มีวงเงนิเกนิกวา 5,000 บาท เปนเงิน 338,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 100,000 บาท  งานสวนสาธารณะ  58,000 บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย  180,000  บาท (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทาํงานและการใหบรกิารที่มีคุณภาพ) 
  

ข. จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ต้ังไวรวม  13,863,000  บาท  แยกเปน 
    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง       ต้ังไวรวม  13,863,000  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑ ต้ังไวรวม    1,063,000  บาท  แยกเปน 
1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว            750,000  บาท  แยกเปน 

- คาปรับปรุงซอมแซมรถแทรกเตอร ยี่หอ Caterpillar รุน D4H หมายเลข 
ทะเบียน ลป.ต. 1051 โดยซอมแซมเปลี่ยนอะไหล โซแทรค โบลท ฟนขับโซ โบลทยึด                   
ฟนขับโซ นอตยึดฟนขับโซ แหวนรองโบลทยึดฟนขับโซ และอุปกรณอะไหลอ่ืน ๆ พรอม
คาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 450,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา  5-77) 

- คาปรับปรุงซอมแซมรถขุดตัก (แบคโฮ) ยี่หอ Caterpillar รุน E120B หมายเลข
ทะเบียน ลป.ต. 0017 โดยซอมแซมเปลี่ยนอะไหลชุดลอนาํซาย-ขวา ชุดแคเรีย และ
ฟนเฟองสปอกเก็ตซาย-ขวา ชุดโรลเลอรซาย-ขวา และอุปกรณอะไหลอ่ืน ๆ พรอมคาแรง
ถอดประกอบ  เปนเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป  หนา  5-77) 

- คาปรับปรุงซอมแซมรถดูดโคลนเลน ยี่หอฮีโน หมายเลขทะเบียน ลป. 8078 
โดยซอมแซมสายฉีดน้ําแรงดันสูง ระบบปมสูบอัดแรงดันสูง ระบบไฮดรอลิคบังคับปด-เปด                
ปมแรงดัน และอุปกรณอะไหลอ่ืน ๆ พรอมคาแรงถอดประกอบ เปนเงนิ 150,000 บาท   
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-78) 

 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสยี 
 

 



1.2 ครุภัณฑการเกษตร  ต้ังไว            163,000  บาท  แยกเปน 
-  เลื่อยยนต สาํหรับตัดแตงกิ่งไม ตนไม เครื่องยนต 2 จังหวะ บารมาตรฐานขนาด  

300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) สามารถถอดเปลี่ยนได  ใบเลื่อย (โซ) ขนาด  3/8 นิ้ว ประสิทธภิาพ
เครื่องยนตไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใชงาน อุปกรณมาตรฐาน 
ไดแก ใบเลือ่ย (โซ)  ปลอกหุมบาร และอุปกรณอ่ืน ๆ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  35,000 บาท  
เปนเงิน  70,000  บาท  (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-74) 

- เครื่องดูดตะกอน ชนิดมอเตอรใชไฟฟากระแสสลบั 220 โวลท สามารถดูดตะกอน
พื้นและผนังสระน้ําได สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก พรอมอุปกรณมาตรฐานสาํหรับทาํความ
สะอาด ไดแก สายดูดน้าํ หัวดูดตะกอน แปรงขัด และอุปกรณอ่ืน ๆ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน                    
38,000  บาท  (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-74) 

- ปมน้ําพรอมมอเตอร ขนาดไมตํ่ากวา 10 แรงมา 380 โวลท (3 เฟส) อัตราการไหล
ของน้ําไมนอยกวา 20.00 เมตร สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอนาที และอุปกรณอ่ืน  ๆ                 
พรอมตดิต้ัง จํานวน 1 เครือ่ง เปนเงนิ  55,000  บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพฒันาสามป หนา 5-75) 

 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ 
 

1.3 ครุภัณฑกอสราง  ต้ังไว            150,000  บาท  แยกเปน 
- คาปรับปรุงซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต-1202 โดย

ปรับปรุงซอมแซมเปลี่ยนอะไหล ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องลาง ตรวจเช็คบุงกี๋ตักดิน และ
ระบบอ่ืน ๆ พรอมคาแรงถอดประกอบ  เปนเงนิ  150,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามป หนา 5-77) 
 

 (ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร         
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการ           
ที่มีคุณภาพ)  
 

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง        ต้ังไวรวม  12,800,000  บาท  แยกเปน 
คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค ต้ังไว       12,800,000  บาท  แยกเปน 

1. คากอสรางทอระบายน้าํพรอมถนนทับหลังทอ ถนนปาขาม 1 ต้ังแตบรเิวณ          
ทางแยกถนนปาขาม ถึงบริเวณทางแยกถนนไฮเวยลําปาง-งาว และกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
วางทอระบายน้ําถนนปาขาม 1 ซอยขางบานเลขที่ 16 และ 38 ต้ังไว 2,400,000 บาท โดยทาํการ
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพกัประมาณ                
477.00 เมตร พรอมถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ               
หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบอพกัประมาณ 477.00 เมตร และกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
ประมาณ 1.50 – 2.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 79.00 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 
79.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-233) 

 



2. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ตรอกศรีนวล ต้ังแตบานเลขที ่30 ถึงบานเลขที่ 
24 และ 26 (ขางวัดศรีเกดิ)  ต้ังไว 532,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
ประมาณ 1.70 – 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 143.00 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ       
143.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-252) 

3. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนทามะโอ ซอย 1 ต้ังแตถนนทามะโอถึง 
ถนนปาไม ต้ังไว 2,100,000 บาท โดยทาํการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ                     
4.50 - 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 354.00 เมตร พรอมวาง   
ทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพกัประมาณ 354.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-232) 

4. คากอสรางทอระบายน้าํพรอมถนนทับหลังทอ ถนนประสานไมตรี ขางบานเลขที ่
40 (รานหมงงวน) ต้ังไว 1,200,000 บาท โดยทําการวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพกัประมาณ 184.00 เมตร พรอมเทถนน ค.ส.ล.               
ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 1.15 - 2.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร  ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ  184.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-256) 

5. คากอสรางถนนและทอระบายน้าํ ถนนปงสนุก ซอย 1 ต้ังแตถนนปงสนุก          
ถึงถนนสุรารฐั ต้ังไว 1,425,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ            
3.00 - 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 248.00 เมตร พรอมวาง  
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 125.00 เมตร  
และกอสรางรางระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 0.20 เมตร ความยาวประมาณ   
120.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-232) 

6. คากอสรางรางระบายน้ําถนนกําแพงเมอืง ต้ังแตบานเลขที่ 90/1 ถึงถนนประตูมา  
ต้ังไว 685,000 บาท โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 0.20 เมตร 
ความยาวรวมประมาณ 194.00 เมตร พรอมปรับปรุงรางระบายน้ําเดิม และวางทอระบายน้ํา      
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด ความยาวรวมประมาณ 16.00 เมตร 
พรอมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 16.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-326) 

7. คากอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสนามบินขางบานเลขที่ 83 ถึง ถนนปาขาม              
ขางบานเลขที่ 255/1 (ซอยขางวิทยาลยัพยาบาลฯ) ต้ังไว 1,440,000 บาท โดยทําการกอสราง
ปรับปรุงทางเทาใหม ความกวางประมาณ 1.40 - 2.40 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมทั้งสองขาง
ประมาณ  420.00 เมตร และงานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-198) 
(แนวทางการพัฒนา สรางระบบการบํารุงรักษาภูมิทศันของเมืองเพื่อใชประโยชนไดอยางยัง่ยืน) 
 



8. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา  ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขที่ 28/225 - 28/36   
ต้ังไว 567,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 5.00 เมตร หรือ                
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 82.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล.                 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 82.00 เมตร  และงานอื่น ๆ                
(ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-254) 

9. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนมนตรี ซอยขางบานเลขที่ 110/4              
ถึงบานเลขที ่ 118  ต้ังไว 158,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 
2.30 - 3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร  ความยาวประมาณ 42.00 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ            
42.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพฒันาสามป หนา 5-308) 

10. คากอสรางทอระบายน้าํพรอมถนนทับหลังทอ ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขที่  
79 - 87 ต้ังไว 820,000 บาท โดยทําการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวมบอพักประมาณ 220.00 เมตร พรอมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 
1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 220.00 เมตร และงานอื่น ๆ                      
(ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป หนา 5-257) 

11. คากอสรางปรับปรุงถนนสเุรนทร ซอยขางบานเลขที ่32/14 - 17 ถงึบานเลขที ่36 
(ซอยขางตลาดโชคชัย) ต้ังไว 750,000 บาท โดยทําการปูแอสฟลทติคคอนกรีตขนาดกวาง
ประมาณ 4.70 - 5.40 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวมประมาณ                  
300.00 เมตร พรอมปรบัปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-266) 

12. คากอสรางถนนและทอระบายน้าํถนนนากวม ซอย 1 ขางบานเลขที่ 45/1 
(หลังวัดนากวมเหนือ) ต้ังไว 323,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
ประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 78.00 เมตร 
พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนูยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 78.00 เมตร  และงานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป                
หนา 5-271) 

 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง 
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสาธารณปูโภคใหครอบคลุมไดมาตรฐาน ขอ 1- 6 และ 8-12 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. คากอสรางปายจารึกสดุดีวีรชนผูกลาเขลางคนคร ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต้ังไว 400,000 บาท               
โดยติดต้ังปายจารกึหนิออนสลกัลกึลงทอง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 36.00 ตารางเมตร บริเวณผนัง
สระน้ําเดิม และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                   
งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-190) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชน       
ตามความตองการและความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 

              
 



 

เอกสารงบประมาณ 

 
สวนที่  4 

 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
ของ 

 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 

- ประมาณการรายรบั 
- ประมาณการรายจาย 



ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 17,524,110         บาท 19,417,140        บาท

          1.  แผนงานการพาณิชย 15,849,310         บาท 17,211,840        บาท

          2.  แผนงานงบกลาง 1,674,800           บาท 2,205,300          บาท



 

 

 

  

  

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

รายการ
จายจริง

ป  2552

งบประมาณ
รหัส 

บัญชีป 2553
+ เพ่ิม

ป 2554
- (ลด)

1. รายจายงบกลาง

    คาชําระดอกเบี้ยเงินกู (ก.ส.ท.) 130,459.66 99,800 - (32,000)          67,800

    คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 665,012.29 1,575,000 + 562,500 2,137,500

รวมรายจายงบกลาง 795,471.95 1,674,800 + 530,500         2,205,300

2. รายจายของหนวยงาน

    รายจายประจํา

    หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,897,500.00 2,055,600 + 180,300 2,235,900

    หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 969,504.23 1,577,110 + 113,230 1,690,340

    หมวดคาสาธารณูปโภค 83,306.08 139,000 + 20,000            159,000

    หมวดรายจายอื่น 67,400.00 77,600 + 4,500 82,100

รวมรายจายประจํา 3,017,710.31 3,849,310 + 318,030 4,167,340

3. รายจายเพื่อการลงทุน

    หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 46,790.00 -                  + 44,500             44,500       

รวมรายจายเพื่อการลงทุน 46,790.00 -                  + 44,500             44,500       

4. รายจายจากกําไรสุทธิ

    รายจายประจํา

    หมวดรายจายอื่น 8,760,320.17 12,000,000 + 1,000,000 13,000,000

รวมรายจายจากกําไรสุทธิ 8,760,320.17 12,000,000 + 1,000,000 13,000,000

รวมรายจายทั้งสิ้น 12,620,292.43 17,524,110 + 1,893,030 19,417,140

ยอดประมาณการรายรับ 21,965,682.43 25,600,500 + 2,410,000 28,010,500

รายไดสูงกวารายจาย 9,345,390.00 8,076,390 + 516,970 8,593,360



 

 

 

 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
รับจริง

ป  2552

งบประมาณ
รหัส 

บัญชีป 2553
+ เพ่ิม

ป 2554
- (ลด)

ก.  รายได                              (ยอดรวม) 13,205,362.26 13,600,500 + 1,410,000 15,010,500

     คาดอกเบี้ยรับจํานํา 11,909,903.75 12,100,000 + 1,900,000 14,000,000

     คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 233.51 500 -                       500

     กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 1,295,225.00 1,500,000 - (490,000)         1,010,000

     รายไดเบ็ดเตล็ด -                        -                  -                      -                  

ข.  เงินไดอื่น

     กําไรสุทธิป 2553               (ยอดรวม) 8,760,320.17 12,000,000 + 1,000,000       13,000,000

     เงินรางวัลประจําป  15% 1,314,048.03 1,800,000 + 150,000         1,950,000

     เงินบูรณะทองถ่ิน  30% 2,628,096.05 3,600,000 + 300,000         3,900,000

     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% 4,818,176.09 6,600,000 + 550,000         7,150,000

รวมรายรับทั้งสิ้น 21,965,682.43 25,600,500 + 2,410,000 28,010,500



ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบุาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถานธนานบุาลเทศบาลนครลําปาง 

 
 
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น     28,010,500  บาท  แยกเปน 
 
     1.  หมวดรายได    เปนเงิน          15,010,500  บาท  แยกเปน 
            1.1  ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา  เปนเงิน  14,000,000  บาท  โดยคํานวณจากดอกเบี้ย            

รับจํานํา ของเดือนตุลาคม 2552  ถึงเดือนมีนาคม 2553  เปนเกณฑ 
          1.2  ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เปนเงิน  500  บาท  โดยคํานวณจากดอกเบี้ย          

เงินฝากธนาคาร  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552  ถึงเดือนมีนาคม 2553  เปนเกณฑ 
          1.3  ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 1,010,000 บาท โดยคํานวณจาก     

การจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ 
2.  หมวดเงนิไดอ่ืน เปนเงิน         13,000,000  บาท  แยกเปน 

ประเภทกาํไรสุทธ ิป 2553                เปนเงิน         13,000,000  บาท  แยกเปน 
    -  เงินรางวัลประจําป 15%  ของกําไรสุทธิ เปนเงิน    1,950,000   บาท 
    -  เงินบูรณะทองถิ่น  30%  ของกําไรสุทธิ เปนเงิน     3,900,000   บาท 
    -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55%  ของกําไรสุทธิ เปนเงิน     7,150,000   บาท 

 
      
 
 

--------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

รายจายจาแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การพาณชย

วัตถประสงค

                        1.  เพอชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขดได  ไมตองไปกูเงนยืมเงินจากเอกชน ซึ่งตองจายดอกเบี้ยสงมาก

                        2.  เพอชวยเหลือประชาชนใหมเงนทุนหมนเวยน  นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา  หรอนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได

                        3.  เพอประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จายจากรายได

งาน

หมวดเงินเดือน หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม หมายเหตุ
และ คาตอบแทน คาสาธาณปโภค รายจายอน คาคร ณฑ

คาจางประจา ใชสอย และ ที่ดิน  และ

วัสดุ สิ่งกอสราง

งานสถานธนานุบาล 2,235,900 1,690,340 159,000 82,100 44,500 4,211,840

รวม 2,235,900 1,690,340 159,000 82,100 44,500 4,211,840
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

รายจายจาแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การพาณชย

วัตถประสงค

                        1.  เพอชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขดได  ไมตองไปกูเงนยืมเงินจากเอกชน ซึ่งตองจายดอกเบี้ยสงมาก

                        2.  เพอชวยเหลือประชาชนใหมเงนทุนหมนเวยน  นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา  หรอนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได

                        3.  เพอประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จายจากกําไรสทธิ

งาน

หมวดเงินเดือน หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม หมายเหตุ
และ คาตอบแทน คาสาธาณปโภค รายจายอน คาคร ณฑ

คาจางประจา ใชสอย และ ที่ดิน  และ

วัสดุ สิ่งกอสราง

งานสถานธนานุบาล - - - 13,000,000 - 13,000,000

รวม - - - 13,000,000 - 13,000,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

รายจายจาแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งบกลาง

วัตถประสงค

เพอจายคาชําระดอกเบี้ยเงนกู ก.ส.ท. 

  เพอจายคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ฯลฯ

งาน

เปนคาชาระ เปนคา

เงนสํารองจาย

งบเฉพาะการ

รวม หมายเหตุ
ดอกเบี้ยเงนกู ธรรมเนียม รายจาย ชวยเหลือ

ก.ส.ท. ดอกเบี้ย ตามขอผกพน งบทวไป

ธนาคาร (ถาม)

งานงบกลาง 67,800 2,137,500 - - - 2,205,300

รวม 67,800 2,137,500 - - - 2,205,300



แผนงานการพาณิชย

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง

+ เพิ่ม

- ลด

ก. จายจากรายได

    รายจายประจํา

    หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (รวม) 1,897,500.00 2,055,600 + 180,300 2,235,900

    คาจางประจํา (รวม) 1,897,500.00 2,055,600 + 180,300 2,235,900

      คาจางลูกจางประจํา 1,783,500.00 1,909,600 + 180,300 2,089,900

      เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง 114,000.00 114,000 -                   114,000

      เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง -                       32,000 -                   32,000

    หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (รวม) 969,504.23 1,577,110 + 113,230 1,690,340

    คาตอบแทน (รวม) 784,847.00 978,110 + 110,230 1,088,340

      เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

      พนักงานสถานธนานุบาล 14,880.00 7,560 - (7,560)          -                   

      เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน

      สถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงข้ันสูง

      ของตําแหนง 9,258.00 31,630 + 46,130         77,760

      คาเชาบาน 95,400.00 95,400 + 5,400           100,800

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,360.00 20,000 -                   20,000

      เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 108,210.00 180,000 + 20,000         200,000

      คาอาหาร 184,250.00 250,000 -                   250,000

      คาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด 19,600.00 24,000 -                   24,000

      เงินรางวัลเจาหนาที่ 71,929.00 100,000 + 30,000         130,000

      คาพาหนะเหมาจาย 84,000.00 84,000 -                   84,000

      คาสมทบเงินสะสมพนักงาน 178,960.00 185,520 + 16,260         201,780

    คาใชสอย (รวม) 89,208.23 297,000 + 3,000           300,000

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (รวม) 56,274.23 72,000 + 3,000           75,000

      คาธรรมเนียมตาง ๆ 1,000.00 1,000 -                   1,000

รหัส 

บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณรายจายประจํา

หมวด/ประเภท

งบประมาณ
จายจริง

ป  2552  ป 2553  ป 2554



+ เพิ่ม

- ลด

รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

งบประมาณ
จายจริง

ป  2552  ป 2553  ป 2554

      คาเบี้ยประกัน 10,474.23 21,000 -                   21,000

      คารับวารสาร 3,950.00 4,000 -                   4,000

      คาจางเหมาบริการ -                       5,000 + 3,000           8,000

      คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,850.00 6,000 -                   6,000

      คาสอบบัญชี 30,000.00 30,000 -                   30,000

      คาปรับปรุงโปรแกรม 5,000.00 5,000 -                   5,000

    รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม -                   

    ทรัพยสิน (รวม) 3,050.00 85,000 -                   85,000

      คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 300.00 20,000 -                   20,000

      คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง -                       40,000 -                   40,000

      คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 2,750.00 25,000 -                   25,000

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ

    พิธีการ (รวม) -                       20,000 -                   20,000

      คารับรอง -                       10,000 -                   10,000

      คาวันที่ระลึกสถานธนานุบาล -                       10,000 -                   10,000

    รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

    สถานธนานุบาลที่ไมเขาลักษณะรายจาย -                   

    หมวดอื่น ๆ (รวม) 29,884.00 120,000 -                   120,000

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 29,884.00 120,000 -                   120,000

    คาวัสดุ (รวม) 95,449.00 302,000 -                   302,000

      คาวัสดุสํานักงาน 11,154.00 100,000 -                   100,000

      คาวัสดุงานบานงานครัว 1,454.00 15,000 -                   15,000

      คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 861.00 15,000 -                   15,000

      คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 1,455.00 12,000 -                   12,000

      คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร -                       10,000 -                   10,000

      คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 1,690.00 10,000 -                   10,000

      คาวัสดุกอสราง -                       20,000 -                   20,000

      คาวัสดุคอมพิวเตอร 78,835.00 120,000 -                   120,000



+ เพิ่ม

- ลด

รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

งบประมาณ
จายจริง

ป  2552  ป 2553  ป 2554

    หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม) 83,306.08 139,000 + 20,000         159,000

      คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ

      คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 3,000.00 4,000 -                   4,000

      คาน้ําประปา 4,497.22 10,000 -                   10,000

      คาไฟฟา 73,022.23 100,000 + 20,000         120,000

      คาโทรศัพท 2,786.63 20,000 -                   20,000

      คาบริการทางดานโทรคมนาคม -                       5,000 -                   5,000

    หมวดรายจายอื่น (รวม) 67,400.00 77,600 + 4,500 82,100

      คาใชจายฝายอํานวยการ 67,400.00 77,600 + 4,500 82,100

3,017,710.31 3,849,310 + 318,030 4,167,340รวมรายจายประจํา



แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง

จายจริง

ป  2552

งบประมาณ
รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

 ป 2553
+ เพิ่ม

 ป 2554
- ลด

รายจายเพื่อการลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) 46,790.00 -                   + 44,500         44,500

คาครุภัณฑ (รวม) 46,790.00 -                   + 44,500         44,500

    ครุภัณฑสํานักงาน 46,790.00 -                   + 44,500         44,500

รวมรายจายเพื่อการลงทุน 46,790.00 -                   + 44,500         44,500



บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

จายจริง

ป  2552

งบประมาณ
รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

 ป 2553
+ เพิ่ม

 ป 2554
- ลด

ข. จายจากกําไรสุทธิ

    หมวดรายจายอ่ืน

    เงินกําไรสุทธิป 2553

     เงินรางวัลประจําป  15% 1,314,048.03 1,800,000 + 150,000       1,950,000

     เงินบูรณะทองถิ่น  30% 2,628,096.05 3,600,000 + 300,000       3,900,000

     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% 4,818,176.09 6,600,000 + 550,000       7,150,000

รวมรายจายประจํา 8,760,320.17 12,000,000 + 1,000,000    13,000,000



คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายจายตามแผนงาน 
 

แผนงานการพาณิชย 
 
 งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 
 1.  วัตถุประสงค
         -  เพื่อชวยเหลือคนยากจน  ขัดสนเงินทอง เพื่อแกขัดไดโดยไมตองไปกูยืมเงิน           

จากเอกชนตองเสียดอกเบี้ยสูงมาก 
  -  เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียนนําไปบรรเทาความเดือดรอน     

เฉพาะหนา  หรือนําไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได 
  -  เพื่อเปนประโยชนในการควบคุมการรับซ้ือของโจร 
 2.  งานที่ทํา 
  -  ใหบริการแกประชาชน  ดวยการรับจํานําสิ่งของ  ทรัพยสินในวงเงินไมเกิน         

รายละ  500,000  บาท  (หาแสนบาทถวน) 
 3.  งบประมาณ
  งบประมาณรายจายตั้งไวรวมทั้งสิ้น  19,417,140  บาท  โดยมีรายละเอียด    

ดังตอไปนี้ 
 
ก. จายจากรายได
       1.  งบประมาณรายจายประจํา 
  1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา      เปนเงิน  2,235,900  บาท  แยกเปน 
  1.1.1  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ตั้งไว  2,089,900  บาท  สําหรับจายเปนคาจาง

ใหกับพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน  8  อัตรา  เปนเงิน  1,971,600  บาท  และจายเปนเงิน

ปรับปรุงคาจางประจําป  118,300  บาท 
  1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 114,000  บาท  สําหรับจายเปนเงิน          

ประจําตําแหนงของผูตรวจการสถานธนานุบาลประจําภาค ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ                

7,000  บาท  และตําแหนงผูชวยผูจัดการสถานธนานุบาล ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ     

2,500  บาท  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงพนักงาน

สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  2551 



  1.1.3  ประเภทเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง  ตั้งไว  32,000  บาท  

สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหพนักงานสถานธนานุบาล  ที่ไดรับอัตรา

คาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่  22  กันยายน  

2547 
           1.2  หมวดคาตอบแทน                       เปนเงิน 1,088,340 บาท  แยกเปน 
      1.2.1  ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูได รับคาจาง            

ถึงขั้นสูงของตําแหนง  ตั้งไว  77,760  บาท  สําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ผูไดรับ           

คาจางถึงขั้นสูงของตําแหนงใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ  ในอัตรารอยละ 2 (กรณีคร่ึงขั้น)  รอยละ 4 

(กรณีหนึ่งขั้น) และรอยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของเงินคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง ตามระเบียบ

สํานักงาน จ.ส.ท.  วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล    ผูไดรับ 

คาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง  พ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550 
  1.2.2  ประเภทคาเชาบาน  ตั้งไว  100,800  บาท  สําหรับจายเปนคาเชาบาน             

ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวย      

คาเชาบานพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551 
    1.2.3  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  20,000  บาท  สําหรับจาย            

ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ 
    1.2.4  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว  200,000  บาท  สําหรับจาย

ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ 
    1.2.5  ประเภทคาอาหาร  ตั้งไว  250,000  บาท   สําหรับจายเปนคาอาหาร          

ประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ  และจายเปนคาอาหารใหแก                        

ผูปฏิบัติหนาที่แทนตําแหนงที่วางของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหนง  ซึ่งตามระเบียบสํานักงาน 

จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  วาดวยการจายเงินคาอาหารประจําวันทําการของพนักงาน

สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549  ประกาศ ณ วันที่  30  มิถุนายน  2549 
    1.2.6  ประเภทคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด  ตั้งไว  24,000  บาท  สําหรับ         

จายใหแกคณะกรรมการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา และพนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติหนาที่        

ในวันจําหนายทรัพยหลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2551  

    1.2.7  ประเภทเงินรางวัลเจาหนาที่  ตั้งไว  130,000  บาท   สําหรับจายเปน

คาตอบแทนใหแกเจาหนาที่เนื่องในการตรวจทรัพยรับจํานําคงเหลือ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.           



ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551  และจายเปนคาตอบแทนใหแกผูตรวจการ                  

สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550   และ           

จายใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการฯ 
     1.2.8  ประเภทคาพาหนะเหมาจาย   ตั้งไว  84,000  บาท   สําหรับจายเปน                       

คาพาหนะเหมาจายสําหรับผูบริหารทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 

15 มกราคม 2550    
    1.2.9  ประเภทคาสมทบเงินสะสมพนักงาน  ตั้งไว  201,780  บาท  สําหรับจายเปน

เงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุบาล  10%  ของคาจางประจํา 
 1.3  หมวดคาใชสอย                                    เปนเงิน    300,000  บาท  แยกเปน 
   1.3.1  ประเภทคาธรรมเนียมตาง  ๆ   ตั้ งไว   1,000  บาท   สําหรับจายเปน                        

คาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล 
   1.3.2  ประเภทคาเบี้ยประกัน  ตั้งไว  21,000  บาท  สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกัน

อัคคีภัยสถานธนานุบาล 
   1.3.3  ประเภทคารับวารสาร  ตั้งไว  4,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวารสารตาง ๆ 

ของสถานธนานุบาล 
   1 .3.4  ประเภทคาจาง เหมาบริการ   ตั้ ง ไว   8 ,000  บาท   สําหรับจายเปน               

คาจางลางแอร  คากําจัดปลวก  ฯลฯ  ของสถานธนานุบาล 
   1.3.5  ประเภทคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งไว  6,000  บาท  สําหรับจายเปน           

คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จายใหแกสํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.        

กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2544 
   1.3.6  ประเภทคาสอบบัญชี  ตั้งไว  30,000  บาท   สําหรับจายใหสํานักงาน          

ตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล  โดยกําหนด     

อัตราตามขนาดของแตละสถานธนานุบาล  ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 840  ลงวันที่  24  มิถุนายน  

2551 
   1 .3.7  ประเภทคาปรับปรุงโปรแกรม   ตั้ ง ไว   5 ,000  บาท   สําหรับใชจาย                    

ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.  ที่ มท 0801.5/ว 511  ลงวันที่            

1  ตุลาคม  2546 
   1.3.8  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ตั้งไว  20,000  บาท  สําหรับ    

จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 



   1.3.9  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมส่ิงกอสราง  ตั้งไว  40,000  บาท     สําหรับ

จายเปนคาบํารุง รักษาหรือซอมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล   และสิ่งกอสรางทั่วไปของ               

สถานธนานุบาล 
   1.3.10  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน   ตั้งไว  25,000  บาท    

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นของสถานธนานุบาล 
   1.3.11  ประเภทคารับรอง   ตั้งไว   10,000  บาท   สําหรับจายเปนคารับรอง                  

ผูมาเยือนสถานธนานุบาล 
   1.3.12  ประเภทคาวันที่ระลึกสถานธนานุบาล  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปน

คาใชจายในการดําเนินงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาล  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

เปนคาพิธีการทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ  เชน  นายกเทศมนตรี     

รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหนาหนวยงานตาง ๆ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ     

ในการจัดกิจกรรม เปนตน 
   1.3.13  ประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว   120,000  บาท          

สําหรับจายเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาเชาที่พักใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทาง       

ไปราชการ 
 1.4  หมวดคาวัสดุ     เปนเงิน  302,000  บาท  แยกเปน 
   1.4.1  ประเภทคาวัสดุ สํานักงาน   ตั้ งไว   100,000  บาท   สําหรับจายเปน                   

คาเครื่องเขียนแบบพิมพของสถานธนานุบาล  และวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถจัดประเภทวัสดุอ่ืนใดได  

เชน  จัดซื้อถุงพลาสติกในการเก็บรักษาทรัพยรับจํานําและอื่น ๆ 
   1.4.2  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  15,000  บาท  สําหรับจายเปน           

คาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดของสถานธนานุบาล  และจัดซื้อของใชงานบานงานครัว  

ตาง ๆ 
   1.4.3  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  15,000  บาท  สําหรับจายเปน                   

คาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 
   1.4.4  ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  12,000  บาท  สําหรับจายเปน            

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนของสถานธนานุบาล 
   1.4.5  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปน     

คาโฆษณาและเผยแพรขาวในกิจการสถานธนานุบาล 



   1.4.6  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปน    

คาวัสดุอุปกรณและอะไหลตาง ๆ ของรถจักรยานยนต  เพื่อเปล่ียนแทนของเดิมที่ชํารุด  หรือ           

หมดสภาพของสถานธนานุบาล 
   1 .4 .7   ประ เภทค าวั สดุ ก อสร าง   ตั้ ง ไว   20 ,000   บาท   สํ าหรับจ าย เปน                       

คาวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน  ไมตาง ๆ  เหล็ก  ปูน  สี  แปรงทาสี  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ                

ของงานสถานธนานุบาล 
   1.4.8  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้ ง ไว   120,000  บาท   สําหรับจายเปน                     

คากระดาษตอเนื่อง  แผนบันทึกขอมูล  หมึกพิมพ  ตลอดจนคาวัสดุอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับการใช

คอมพิวเตอร 
 1.5  หมวดคาสาธารณูปโภค    เปนเงิน  159,000  บาท  แยกเปน 
   1.5.1  ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร      

ตั้งไว  4,000  บาท  สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร  หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล 
   1.5.2   ประเภทคาน้ําประปา  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปนคาน้ําประปา    

ของสถานธนานุบาล 

   1.5.3  ประเภทคาไฟฟา   ตั้ งไว   120,000  บาท   สําหรับจายเปนคาไฟฟา                 

ของสถานธนานุบาล 
   1.5.4   ประเภทคาโทรศัพท  ตั้งไว  20,000  บาท  สําหรับจายเปนคาโทรศัพท          

ของสถานธนานุบาล 
     1.5.5   ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม   ตั้งไว  5,000  บาท   สําหรับ            

จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตเชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท.  ในการปรับปรุง    

และรักษาโปรแกรม 
 1.6  หมวดรายจายอื่น                                  เปนเงิน      82,100  บาท  แยกเปน 
   1.6.1  ประเภทคาใชจายฝายอํานวยการ   ตั้งไว  82,100  บาท   สําหรับจาย                   

ใหแกสํานักงาน จ.ส.ท.  ตามที่สํานักงาน จ.ส.ท.  กําหนดใหตั้งไวแตละป  
       2.  งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง            เปนเงิน     44,500  บาท  แยกเปน 
   คาครุภัณฑ    เปนเงนิ     44,500  บาท  แยกเปน 

1. ครุภัณฑสํานักงาน            ตั้งไว         44,500  บาท  แยกเปน     
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)    

ขนาดไมต่ํ ากวา  30,000 บีทียู .  พรอมคาติดตั้ ง  จํานวน  1  เครื่ อง  เปน เงิน  44,500 บาท                        

(ตามราคามาตรฐาน)  
  



 

 ข.  จายจากกําไรสุทธิ
      รายจายประจํา 
           หมวดรายจายอื่น  ต้ังไว    13,000,000  บาท 
     จายจากกําไรสุทธิ ป 2553 จํานวน   13,000,000   บาท  
   -  เงินรางวัลประจําป 15%  ของกําไรสุทธิ จํานวน     1,950,000   บาท   
   -  เงินบูรณะทองถิ่น  30%  ของกําไรสุทธิ จํานวน     3,900,000   บาท   
   -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% ของกําไรสุทธิ จํานวน     7,150,000   บาท   
 

------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ
 เงนเดือนและ
คาจางประจา

คาตอบแทน 
ใชสอยและวสดุ

คาครภณฑ ทดิน
 และสิ่งกอสราง

รวมคาสาธารณปโภค รายจายอน

แผนงานการเทศพาณิชย

    งานกิจการสถานธนานบาล

    ก. จายจากรายได 2,235,900 1,690,340 159,000 82,100 44,500 4,211,840

    ข. จายจากเงินกําไรสุทธ - - - 13,000,00 - 13,000,000

รวมทั้งสน 2,235,900 1,690,340 159,000 13,082,10 44,500 17,211,840

แผนงานงบกลาง

      งานงบกลาง 2,205,300    บาท

         คาชําระดอกเบี้ยเงนกู  (ก.ส.ท.) 67,800    บาท

         คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 2,137,500    บาท



 

 

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงานงบกลาง

           งานงบกลาง

หมวด/ประเภท
จายจริง

ป  2552

งบประมาณ
รหัส 

บัญชีป 2553
+ เพ่ิม

ป 2554
- (ลด)

คาชําระดอกเบี้ยเงินกู (ก.ส.ท.) 130,459.66 99,800 - (32,000)          67,800

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 665,012.29 1,575,000 + 562,500          2,137,500

รวมรายจายงบกลาง 795,471.95 1,674,800 + 530,500         2,205,300



รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จงัหวัดลําปาง 
รายจายจาํแนกตามแผนงาน 
หนวยงานสถานธนานุบาล 

 
แผนงานงบกลาง 
 

     งานงบกลาง 
 1.  วัตถุประสงค
    -  เพื่อจายในการชําระคาธรรมเนียม  คาอากรแสตมป  คาดอกเบี้ยธนาคาร  และ

คาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ  ในการทําสัญญาเงินกูเบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาล   

เบิกเงินเกินบัญชีมาใชเปนทุนหมุนเวียน  จายใหแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง 
    -  เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร  การชําระหนี้เงินกูตาง ๆ 
 2.  งานที่ทํา
    -  กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู  ดอกเบี้ย  ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว  
    -  เพื่อจายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู  ซึ่งเปนเงินที่จะตองจายใหสํานักงานเงินทุน 

สงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ  4.00  ตอป  ของยอดเงินกู 
      -  เพื่อจายในการชําระคาธรรมเนียม  คาอากรแสตมป  คาดอกเบี้ยธนาคาร  และ  

คาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ  ในการทําสัญญาเงินกูเบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาล  

เบิกเงินเกินบัญชีมาใชเปนทุนหมุนเวียน  จายใหแกธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาลําปาง 
      รายจายงบกลาง  ต้ังไว   2,205,300  บาท  แยกเปน 
   -  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู (ก.ส.ท.)  ตั้งไว  67,800  บาท  ซึ่งเปนเงินที่จะตองจายให

สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เปนปที่ 4 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป      

ของยอดเงินกู ตามสัญญากูเงินเลขที่  281/281/2550  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2550 

   -  คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร   ตั้งไว  2,137,500  บาท   สําหรับจายเปน

คาธรรมเนียม  คาอากรแสตมป  คาดอกเบี้ยธนาคาร  และคาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ                    

ในการทําสัญญาเงินกู เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร   ตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ลงวันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2548  ภายในวงเงิน  

10,000,000  บาท  (สิบลานบาทถวน)  ตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)   สาขาลําปาง ลงวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  ภายในวงเงิน  15,000,000  บาท        

(สิบหาลานบาทถวน)  และตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําปาง  ลงวันที่   15  พฤษภาคม   พ .ศ .  2551  ภายในวงเงิน   20,000,000  บาท                        

(ยี่สิบลานบาทถวน) 



 

เอกสารงบประมาณ 

 
สวนที่  4 

 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
ของ 

 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 

- ประมาณการรายรบั 
- ประมาณการรายจาย 

 



         ปงบประมาณ 2553      ปงบประมาณ 2554 
 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานขีนสงผูโดยสาร      3,338,904     บาท        3,107,204     บาท  
 
          1.  แผนงานการพาณชิย                           3,187,640     บาท          2,955,940     บาท           
 
          2.  แผนงานงบกลาง                                  151,264     บาท             151,264     บาท             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

รายการ
 จายจริง
ป 2552

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีป 2553

+ เพ่ิม
ป 2554

- (ลด)

1. รายจายงบกลาง

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39,838.00       51,264         - 51,264         

    สํารองจาย - 100,000       - 100,000       

รวมรายจายงบกลาง 39,838.00       151,264       - 151,264       

2. รายจายของหนวยงาน

    รายจายประจํา

    หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา 421,495.48     512,640       - 512,640       

    หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,422,561.10  1,565,000    + 9,000         1,574,000    

    หมวดคาสาธารณูปโภค 324,976.05     346,000       + 50,000       396,000       

รวมรายจายประจํา 2,169,032.63  2,423,640    + 59,000       2,482,640    

    รายจายเพื่อการลงทุน

    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 23,900.00       764,000       - (290,700)   473,300       

รวมรายจายเพื่อการลงทุน 23,900.00       764,000       - (290,700)   473,300       

รวมรายจายทั้งสิ้น 2,232,770.63  3,338,904    - (231,700)   3,107,204    

ยอดประมาณการรายรับ 3,436,423.68  3,382,200    + 88,650       3,470,850    

รายไดสูงกวารายจาย 1,203,653.05  43,296         + 320,350     363,646       



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 รับจริง
ป 2552

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีป 2553

+ เพ่ิม
ป 2554

- (ลด)

คาบริการสถานีขนสง 1,805,990.00  1,745,000    + 87,500       1,832,500    

คาบริการหองสุขา 559,200.00     559,200       - 559,200       

คาบริการสถานที่จําหนายสินคา 1,026,000.00  1,026,000    - 1,026,000    

คาปายโฆษณา 35,304.00       40,000         - (28,850)     11,150         

คาบริการสถานที่ติดต้ังตูเติมเงินออนไลน 6,000.00         - + 12,000       12,000         

รายไดเบ็ดเตล็ด 3,929.68         12,000         + 18,000       30,000         

รวมรายรับทั้งสิ้น 3,436,423.68  3,382,200    + 88,650       3,470,850    



 ิน

รายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ของเทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง
-------------------------------

ประมาณการรายรับ    รวมท้ังส้ิน    3,470,850    บาท    โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 1.  คาบริการสถานีขนสง เปนเง 1,832,500     บาท

 2.  คาบริการหองสุขา เปนเงิน 559,200        บาท

 3.  คาบริการสถานที่จําหนายสินคา  เปนเงิน 1,026,000     บาท

 4.  คาปายโฆษณา เปนเงิน 11,150          บาท

 5.  คาบริการสถานที่ติดตั้งตูเติมเงินออนไลน เปนเงิน 12,000          บาท

 6.  รายไดเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 30,000          บาท

รวมท้ังส้ิน 3,470,850    บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

-------------------------- 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย 
 

งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 
1. วัตถุประสงค    

 เพื่อใหการดําเนินงานดานภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง ภายใตการกํากับ

ดูแลของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 ภารกิจ มีความถูกตอง ชัดเจน สามารถอํานวยความสะดวก 

ปลอดภัย ใหกับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนสงผูโดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ 

ประทับใจในการบริการที่ไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

2. งานที่ทํา   
2.1 การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง 

2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ 

2.3 การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร 

2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี 

2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี 

2.6 การรักษาความปลอดภัย 

2.7 การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง 

2.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี 

2.9 การจัดใหมีบริการหองสุขา 

2.10 การจัดใหมีบริการจําหนายสินคา เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม 

2.11 การจัดใหมีบริการฝากของ 
2.12 การจัดใหมีบริการรถรับจาง 
2.13 การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ 

2.14 การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง 
2.15 การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ  

ฯลฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ    2,955,940    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลาปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน  การพาณิชย

วัตถประสงค

           เพอใหการดําเนินงานดานภารกิจสถานีขนสงผโดยสารจังหวดลาปาง ภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลนครลําปาง  จํานวน  15  ภารกิจ

มความถูกตอง  ชัดเจน  สามารถอานวยความสะดวก  ปลอดภย  ใหกับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบรการของสถานีขนสงผโดยสาร  เกดความ

พึงพอใจ  ประทับใจในการบรการ  ที่ไดรบจากสถานีขนสงผโดยสารเทศบาลนครลําปาง

จายจากรายได

งาน
หมวดเงินเดือน หมวดคาตอบแทน หมวด หมวดคาครภณฑ

รวม หมายเหตุ
และคาจางประจา ใชสอย และวัสดุ คาสาธาณปโภค ทดินและสิ่งกอสราง

 สถานีขนสงผโดยสาร

เทศบาลนครลาปาง 512,640 1,574,000 396,000 473,300 2,955,940

.

รวม 512,640 1,574,000 396,000 473,300 2,955,940



รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

-------------------------- 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 

งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 
 

1. วัตถุประสงค    
1.1 เพื่อใหมีเงินจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจางสถานีขนสง

ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

1.2 เพื่อใหมีเงินสํารองจายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจาํปไว  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   

ขอ 19 
 

2. งานที่ทํา   
2.1 จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจางสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาล   

นครลําปาง 

2.2 จายเงินสํารองจายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปไว               

ตามระเบียบฯ   

ฯลฯ 

 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

   สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ    151,264    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลาปาง

รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน  งบกลาง

วัตถประสงค

           1. เพอใหมเงนจายเปนเงนสมทบกองทุนประกันสงคม ของพนักงานจางสถานีขนสงผโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

           2. เพอใหมเงนสารองจายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

               วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19

จายจากรายได

งาน
เงนสมทบกองทุน

สํารองจาย รวม หมายเหตุ
ประกันสังคม

 สถานีขนสงผโดยสาร 51,264 100,000 151,264

เทศบาลนครลาปาง

รวม 51,264 100,000 151,264



บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

แผนงานการพาณิชย           งบประมาณรายจายประจํา

          งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 จายจริง 
ป 2552

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีป 2553

+ เพ่ิม
ป 2554

- ลด

หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา (รวม) 421,495.48        512,640       - 512,640       

เงินเดือน (ฝายประจํา) (รวม) 421,495.48        512,640       - 512,640       522000

  คาจางพนักงานจาง 421,495.48        384,600       + 5,880         390,480       220600

  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง - 128,040       - (5,880)       122,160       220700

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (รวม) 1,422,561.10     1,565,000    + 9,000         1,574,000    

คาตอบแทน (รวม) 358,000.00        410,000       - (5,000)       405,000       531000

  คาเบ้ียประชุม - 10,000         - (5,000)       5,000           310200

  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

  นอกเวลาราชการ 358,000.00        400,000       - 400,000       310300

คาใชสอย (รวม) 803,919.52        955,000       - (5,000)       950,000       532000

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 295,693.52        700,000       - 700,000       320100

  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร - 10,000         - 10,000         320200

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

  ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 174,328.00        220,000       - 220,000       320300

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม 333,898.00        25,000         - (5,000)       20,000         320400

คาวัสดุ (รวม) 260,641.58        200,000       + 19,000       219,000       533000

  วัสดุสํานักงาน 145,895.50        100,000       - 100,000       330100

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 21,807.00          20,000         - 20,000         330200

  วัสดุงานบานงานครัว 2,864.00            10,000         - 10,000         330300

  วัสดุกอสราง 18,353.00          20,000         - 20,000         330600

  วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,180.00            5,000           - (2,000)       3,000           330700

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 844.08               5,000           - (2,000)       3,000           330800



 

 

หมวด/ประเภท
 จายจริง 
ป 2552

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีป 2553

+ เพ่ิม
ป 2554

- ลด

  วัสดุการเกษตร 8,490.00            10,000         + 5,000         15,000         331000

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000           - (2,000)       3,000           331100

  วัสดุคอมพิวเตอร 25,095.00          15,000         - 15,000         331400

  วัสดุอ่ืน ๆ 35,113.00         10,000         + 20,000       30,000         331700

หมวดคาสาธารณูปโภค (รวม) 324,976.05        346,000       + 50,000       396,000       

คาสาธารณูปโภค (รวม) 324,976.05        346,000       + 50,000       396,000       534000

  คาไฟฟา 297,356.47        300,000       + 50,000       350,000       340100

  คาน้ําประปา 10,524.55          15,000         - 15,000         340200

  คาโทรศัพท 3,828.93            10,000         - 10,000         340300

  คาไปรษณีย - 1,000           - 1,000           340400

  คาบริการทางดานโทรคมนาคม 13,266.10         20,000         - 20,000         340500

รวมงบประมาณรายจายประจํา 2,169,032.63     2,423,640    + 59,000       2,482,640    



บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน

          งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 จายจริง 
ป 2552

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีป 2553

+ เพ่ิม
ป 2554

- ลด

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) 23,900.00          764,000       - (290,700)   473,300       

ครุภัณฑ (รวม) 23,900.00          134,000       + 289,300     423,300       541000

   ครุภัณฑสํานักงาน 23,900.00          38,000         + 36,100       74,100         410100

   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - 65,000         - (11,000)     54,000         410600

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร - - + 11,000       11,000         410700

   ครุภัณฑงานบานงานครัว - 6,000           - (6,000)       - 410900

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร - - + 73,200       73,200         411600

   ครุภัณฑอ่ืน - - + 186,000     186,000       411700

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - 25,000         - 25,000         411800

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม) - 630,000       - (580,000)   50,000         420000

   คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก - 580,000       - (580,000)   - 420900

     - คาปรับปรุงระบบบําบัด และหองสุขา - 460,000       - (460,000)   -

       ชาย-หญิง ชั้น 2 สถานีขนสงผูโดยสาร

       เทศบาลนครลําปาง

     - คาปรับปรุงภายในอาคารบรเิวณโถง - 120,000       - (120,000)   -

       ดานหองสุขาชาย-หญิง ชั้น 2 สถานี

       ขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน - 50,000         - 50,000         421200

   และสิ่งกอสราง

รวมงบประมาณรายจายเพื่ ทุน 23,900.00          อการลง 764,000       - (290,700)   473,300       



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

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

ต้ังงบประมาณรายจาย            รวมทั้งสิ้น    2,955,940  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได 

1. งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา   เปนเงิน          512,640  บาท  แยกเปน 

         เงินเดือน (ฝายประจํา)       ตั้งไว              512,640  บาท  แยกเปน 

- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 390,480 บาท สําหรับจายเปนคาจางใหกับ

พนกังานจาง  จํานวน  6  อัตรา   

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 122,160 บาท สําหรับจายเปน            

เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่คราวพนกังานจาง  และจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ 
 

       รวมงบบุคลากร       512,640  บาท 
 

 2. งบดําเนินงาน 

          หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   เปนเงิน       1,574,000  บาท  แยกเปน 

    2.1 คาตอบแทน         ตั้งไว              405,000  บาท  แยกเปน 

- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 5,000 บาท สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ 

บริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตัง้ไว  400,000  บาท  สําหรับ

จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  ซึ่งมคีําสั่ง

ใหปฏิบัติราชการ  และพนกังานจาง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวนัหยุดราชการ 
  

 
   

     รวมคาตอบแทน     405,000  บาท 

 2.2 คาใชสอย           ตั้งไว            950,000  บาท  แยกเปน 

                           รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว            700,000  บาท  แยกเปน 

- คาโฆษณาและเผยแพร สําหรับจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร      
เชน  การโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  มหรสพ  หรือส่ิงพิมพ    



ตาง ๆ ในงานกิจกรรมของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง  งานเผยแพรขอมูลขาวสารของ

สถานีขนสงฯ  ผลการดําเนินงาน  ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนไดทราบ  เปนตน 

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ  และการฝกอบรม  

ตาง ๆ ของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- คาจางเหมาบริการ  สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ     
อยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางอยางใด  และ   

อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารภายในและ

ภายนอกอาคารสถานีขนสงผูโดยสารรายเดือน  และคาจางเหมาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจางเหมา

บริการทุกประเภท  

      รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว      10,000  บาท  แยกเปน  

- คารับรอง  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปนคารับรอง เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 

ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล 

หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายไวตามเกณฑการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน          

คารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  คือ ไมเกินปละ 1 % ของรายไดจริงของปงบประมาณ

ที่ลวงมา  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ    

ตั้งไว  220,000  บาท  แยกเปน 

 1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนประเพณีสําคัญ ๆ และงานพิธี/  

รัฐพิธีตาง ๆ ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคาพิธีการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีขนสงฯ 

และคาใชจายในพิธีการทางศาสนาตาง ๆ เชน คาใชจายในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

และ 5 ธันวาคม ประเพณีวันลอยกระทง วันสงกรานต และงานวันสําคัญตาง ๆ เชน คาตุง คาโคมไฟ 

คาซุมประตูปา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2. คาใชจายในการพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสารใหนาอยู นามอง  (Big 

Cleaning Day) ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 



 3.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับจายเปน        

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการของขาราชการ พนักงานเทศบาล และ 

พนักงานจางของสถานีขนสงผูโดยสารที่จําเปนตองเดินทางไปราชการ รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ                 

ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ  เชน  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ ฯลฯ 

  4.  เงินรางวัลเจาหนาที่สารวัตรทหาร และเจาหนาที่ตํารวจ ตั้งไว 170,000 

บาท สําหรับจายเปนเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน วันละไมเกิน  4  คน  เจาหนาที่สารวัตร

ทหารชั้นประทวน วันละไมเกิน  2  คน  ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนสง

ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0890.3/7516           

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ใหสามารถใชระเบียบกระทรวงการคลังไดโดยอนุโลม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง                    

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขอ 6)   

  5.  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับ         

จายเปนคาซื้อของรางวัลตาง ๆ ในพิธีหรืองานประเพณี  หรือส่ิงของที่ระลึกเพื่อมอบใหแกแขก          

ที่มาเยือนสถานีขนสงผูโดยสารหรือใหความรูแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสถานีขนสงผูโดยสาร 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว                  20,000  บาท  แยกเปน  

- คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ 

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 
    

       รวมคาใชสอย 950,000  บาท 
 

 2.3 คาวัสดุ           ตั้งไว                 219,000  บาท  แยกเปน 

- วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  100,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  

เชน  หมึกพิมพ  กระดาษพิมพ  ดินสอ  ปากกา  ลวดเย็บ  แบบพิมพตาง ๆ  คาหนังสือ  น้ําดื่ม               

ปายแผนที่อาคารสํานักงาน  ส่ิงพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ  

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  20,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณ

ไฟฟาตาง ๆ ซึ่งนํามาซอมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร  เชน  สายไฟฟา                     

ปล๊ักไฟฟา  หลอดไฟฟา  ไฟแสงสวางฉุกเฉิน  ฯลฯ  

- วัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบาน  

งานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  เขง ฯลฯ 



- วัสดุกอสราง  ตั้งไว  20,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน      

ไมตาง ๆ สี  กอกน้ํา ทอน้ําและอุปกรณประปา ตลอดจนอุปกรณเครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  3,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุ

อุปกรณและอะไหลชิ้นสวนรถยนต  รถจักรยานยนต  เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุด  หรือ           

หมดสภาพไป 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  3,000 บาท  สําหรับจายเปน                       

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนตาง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต  และรถยนตที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ           

สถานีขนสงผูโดยสาร  ในการใชติดตอราชการ  ตรวจงาน  เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  

น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 

- วัสดุการเกษตร  ตั้งไว  15,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร    

เชน  พันธุไมตาง ๆ  ปุย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ยาฆาแมลง ฯลฯ         

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  3,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลม  สไลด  วีดีทัศน ฯลฯ 

- วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  15,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร 

เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ผงหมึกคอมพิวเตอร  น้ํายาลางเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

- วัสดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว  30,000  บาท  สําหรับจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถ 

จัดเขาประเภทวัสดุใดได 
   

      รวมคาวัสดุ 219,000  บาท 
      

      รวมงบดําเนินการ   1,574,000  บาท 

 
  3. หมวดคาสาธารณูปโภค      ตั้งไว                396,000  บาท  แยกเปน 

         คาสาธารณูปโภค  ตั้งไว                396,000  บาท  แยกเปน 

- คาไฟฟา  ตั้งไว  350,000  บาท  สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสง

ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- คาน้ําประปา  ตั้งไว  15,000  บาท  สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานี

ขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- คาโทรศัพท  ตั้งไว  10,000  บาท  สําหรับจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอกับ   

สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร และคาใชจายที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการใชบริการ 



- คาไปรษณีย  ตั้งไว  1,000  บาท  สําหรับจายเปนคาไปรษณีย คาธรรมเนียม

สงเงินโดยทางธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  และคาลงทะเบียนหนังสือราชการ  ในการติดตอ

ราชการตาง ๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร เน็ต  คาสื่อสารผานดาวเทียม   คาบริการรายเดือนเคเบิ้ลทีวี                       

และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
 

    รวมหมวดคาสาธารณูปโภค   396,000  บาท 
 

 4. งบเพื่อการลงทุน 

 หมวดคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  เปนเงนิ         473,300  บาท  แยกเปน 

 4.1 ครุภัณฑ   ตั้งไว             423,300  บาท  แยกเปน 

 ครุภัณฑสํานกังาน      ตั้งไว               74,100  บาท  แยกเปน 

  - โตะทํางาน  สําหรับเจาหนาที่ระดับ 3 - 5 (โตะเหลก็) ขนาดประมาณ                  

152 x 76 x 75 เซนติเมตร มี 7 ล้ินชัก  มกีุญแจลอค มีกระจกปหูนาโตะ จํานวน 1 ตัว  เปนเงนิ  8,500 

บาท  (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-68) 

  - โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร  ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 

จํานวน 1 ตัว  เปนเงิน 2,500 บาท  (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-68) 

  - เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ระดับ 3 - 5  มีพนักพิงสงู มีทีว่างแขน ปรับสูง-ต่ํา   

ไดดวยโชคไฮโดรลิก จาํนวน 1 ตวั เปนเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพฒันาสามป               

หนา 5-68) 

  - เกาอี้สํานักงานชนิดหนงั ปรับสูง-ต่ําได มทีี่วางแขน มีลอ จํานวน           

6 ตัว  ๆ ละ 2,000 บาท  เปนเงนิ  12,000 บาท  (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69) 

  - เกาอี้เอนกประสงคขาเหล็กชุบโครเมียมอยางหนา  จํานวน 12 ตัว ๆ ละ  

800 บาท   เปนเงนิ  9,600  บาท (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-70) 

  - ตูนิรภัยแบบ 2 กุญแจ 1 รหัส น้ําหนักไมนอยกวา 150 กิโลกรัม                        

มีมาตรฐาน มอก. ขนาดกวางประมาณ 590 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 551 มิลลิเมตร สูงประมาณ            

760 มลิลิเมตร จาํนวน 1 ตู  เปนเงนิ  15,000  บาท (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพฒันาสามป หนา 5-70) 

  - เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน 

จํานวน 1 เครือ่ง    เปนเงิน  8,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69) 



  - ปายตูไฟ  ทางเขา – ทางออก  ขนาดประมาณ 1.20 x 0.80 เมตร  มเีสา                      

พรอมติดตั้ง จาํนวน  2  ปาย ๆ ละ 7,500 บาท  เปนเงนิ   15,000  บาท  (ตามราคาในทองถิน่) 

(แผนพัฒนาสามป หนา 5-69) 

 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว               54,000  บาท  แยกเปน 

  -  เครื่องเลนวิทยุเอนกประสงค สามารถเลน DVD, VCD, MP3, MP4, 

USB และวิทยุ FM-AM จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนา                       

สามป หนา 5-69) 

  - ไฟแสงสวางฉุกเฉิน ขนาด 12V 21A ใชหลอดฮาโลเจน ขนาด 35W 

จํานวน 2 หลอด ใหแสงสวางเมื่อไฟดับอัตโนมัติประมาณ 2.5 ชั่วโมง จํานวน 12 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท  

เปนเงิน 48,000 บาท  (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป  หนา 5-70) 

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว               11,000  บาท  แยกเปน  

     -  กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล  

จํานวน  1 กลอง  เปนเงิน 11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

         1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) 

   2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor) 

   3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 

   4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม  

            หรือเมื่อตองการเปลี่ยน 

   5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 

   6) มีกระเปาบรรจุกลอง  

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69) 

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร      ตั้งไว               73,200  บาท  แยกเปน 

  -  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง  จาํนวน  1  ชุด  เปนเงิน  

41,700  บาท  ประกอบดวย  

1) เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด  มีคุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้   

- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i5 มี Core                    

  ไมนอยกวา 4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา   

  3.2 GHz จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก  

   ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 1 GB                    



  - มีหนวยความจําหลกั ชนดิ DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

  - มีฮารดดิสก ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา               

    1 TB  จํานวน 1 หนวย 

  - มีดิสกไดรว DVD/- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps  

                      จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  - มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา  

    1,366 x 768 Pixel, มีขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว  

  - มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถกูตอง 

    ตามลิขสทิธิ ์  

2) เครื่องสาํรองไฟฟา  จาํนวน  1  เครื่อง  มีคณุลักษณะพืน้ฐานดงันี ้

 - มีกําลงัไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา 

  - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

3) เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

 - ความเรว็ในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 35 หนา/นาท ี

  - ความเรว็ในการพิมพสี ไมนอยกวา 34 หนา/นาท ี  

  - มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

  - สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom                

    โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน 

(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรสูงกวา

เกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามป หนา 5-68) 

  -  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 31,500 บาท                 

มีคุณลักษณะพื้นฐานดงันี ้ 

1) มีหนวยประมวลผลกลางไมต่ํากวา Intel Core i3 ความเร็ว

สัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา 2.40 GHz    

2) มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB ความเร็วบัส

ไมนอยกวา DDR3-1333 

3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Harddisk) ไมนอยกวา 320 GB 7200 RPM 

4) มีจอภาพ ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว  

5) มีดิสกไดรวแบบ DVD+/- RW Super Multi DL 



6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps   

7) มีชองเชื่อมตอสัญญาณแบบ Wireless 802.11 b/g/n และ 

Bluetooth   

8) มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถกูตองตามลิขสิทธิ ์

(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรสูงกวา

เกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามป หนา 5-70) 

 ครุภัณฑอ่ืน       ตั้งไว            186,000  บาท  แยกเปน 

  -  แผงกัน้จราจร  ขนาดประมาณ 1 x 2 เมตร ชนิดไมมีลอ  จาํนวน 60  แผง ๆ  ละ 

3,100 บาท เปนเงนิ 186,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69) 

 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   ตั้งไว            25,000 บาท  แยกเปน 

  -  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป       

หนา 5-89) 
 

            รวมคาครุภัณฑ       423,300  บาท 
 

    4.2 คาที่ดินและสิง่กอสราง           ตั้งไว               50,000  บาท  แยกเปน 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 50,000  บาท แยกเปน 

  -  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  เพือ่ใหสามารถใชงาน   

ไดตามปกติ ทีม่ีวงเงนิเกนิกวา 5,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่)  (แผนพฒันา

สามป หนา 5-89) 
 

      รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง        50,000  บาท 
       

              รวมงบเพื่อการลงทุน      473,300  บาท 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการ                
ที่มีคุณภาพ)  
 

 

 

 



บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลําปาง

แผนงานงบกลาง           งบประมาณรายจายประจํา

          งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 จายจริง 
ป 2552

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีป 2553

+ เพ่ิม
ป 2554

- ลด

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39,838.00       51,264         - 51,264         110300

2. สํารองจาย - 100,000       - 100,000       111000

รวมงบประมาณรายจ 39,838.00       ายงบกลาง 151,264       - 151,264       



รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานขีนสงผูโดยสาร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จงัหวัดลําปาง 

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

ต้ังงบประมาณรายจาย     รวมทั้งสิ้น   151,264  บาท  แยกเปน 
จายจากรายได 
 รายจายงบกลาง    เปนเงิน      151,264  บาท  แยกเปน 
 

1. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ตั้งไว 51,264 บาท สําหรับจายเปนเงนิสมทบ

กองทนุประกนัสังคม  ของพนกังานจางของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 
 

2. สํารองจาย ตัง้ไว 100,000 บาท สําหรับจายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณ

รายจายประจาํปไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  ขอ  19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2.pdf
	คำแถลง

	3.pdf
	2.1-2.2

	6.pdf
	ภาระผูกพัน

	6-1.pdf
	Sheet1

	7.pdf
	 
	ส่วนที่  2

	8.pdf
	บันทึกหลัก

	9.pdf
	เทศบัญญัติ

	18.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

	22.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

	28.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
	ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	รายจ่ายตามแผนงาน

	ด้าน  การเศรษฐกิจ
	วัตถุประสงค์ 
	งานที่ทำ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	สำนักการช่าง     งบประมาณรวม    11,102,090    บาท



	30.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
	ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	รายจ่ายตามแผนงาน

	ด้าน  การเศรษฐกิจ
	วัตถุประสงค์ 
	งานที่ทำ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม    3,740,680    บาท



	32.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
	ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	รายจ่ายงบกลาง

	ด้าน  การดำเนินงานอื่น
	วัตถุประสงค์
	      เพื่อดำเนินการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็น
	หน้าที่ของหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจำเป็น เร่งด่วนให้สามารถดำเนินการได้

	งานที่ทำ



	35.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
	เทศบาลนครลำปาง
	อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
	รายจ่ายงบกลาง
	-----------------------
	ตั้งงบประมาณรายจ่าย                                        รวมทั้งสิ้น  23,393,222  บาท  แยกเป็น
	รายจ่ายงบกลาง                                                 ตั้งไว้รวม   23,393,222  บาท  แยกเป็น
	ก. จ่ายจากรายได้                                              
	ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                    

	39.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
	กองคลัง


	41.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	เทศบาลนครลำปาง
	สำนักการศึกษา
	ตั้งงบประมาณรายจ่าย   รวมทั้งสิ้น   70,336,980  บาท  แยกเป็น
	รายจ่ายประจำ   ตั้งไว้รวม    66,221,480  บาท  แยกเป็น
	ก.  จ่ายจากรายได้   
	     1.   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้รวม     10,601,860  บาท  แยกเป็น
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   ตั้งไว้          10,601,860  บาท  แยกเป็น



	42.pdf
	ข.  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
	     1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ตั้งไว้รวม       117,840  บาท  แยกเป็น
	2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม     24,262,780  บาท  แยกเป็น
	2.1  ค่าใช้สอย ตั้งไว้      11,976,300  บาท  แยกเป็น

	44.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	เทศบาลนครลำปาง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  71,251,460  บาท  แยกเป็น      
	รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม   57,537,460  บาท  แยกเป็น
	ก. จ่ายจากรายได้           
	    1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม   22,758,140  บาท  แยกเป็น
	         เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้        22,758,140  บาท  แยกเป็น                  


	               1. ครุภัณฑ์             ตั้งไว้รวม     178,000 บาท  แยกเป็น  
	           2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          ตั้งไว้รวม 13,300,000 บาท  แยกเป็น  

	46.pdf
	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
	เทศบาลนครลำปาง
	กองสวัสดิการสังคม
	ตั้งงบประมาณรายจ่าย          รวมทั้งสิ้น   9,422,690  บาท  แยกเป็น
	จ่ายจากรายได้                     
	รายจ่ายประจำ          ตั้งไว้รวม    9,383,190  บาท  แยกเป็น
	     1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ          ตั้งไว้รวม    2,617,910  บาท  แยกเป็น
	          เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              ตั้งไว้      2,617,910  บาท  แยกเป็น
	2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               ตั้งไว้รวม  2,547,280  บาท  แยกเป็น
	2.1  ค่าตอบแทน                                      ตั้งไว้         382,280  บาท  แยกเป็น
	2.2  ค่าใช้สอย                                           ตั้งไว้  1,825,000  บาท  แยกเป็น
	2.3  ค่าวัสดุ            ตั้งไว้รวม       340,000  บาท  แยกเป็น
	3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค                     ตั้งไว้รวม         18,000  บาท  แยกเป็น
	  4.  หมวดเงินอุดหนุน                                     ตั้งไว้รวม  4,200,000  บาท  แยกเป็น



	50.pdf
	เอกสารงบประมาณ

	51.pdf
	Sheet1

	52.pdf
	ประมาณการรับ

	54.pdf
	ตารางขวาง

	56.pdf
	งบรายจ่าย

	57.pdf
	งบรายจ่าย

	59.pdf
	ขวาง2

	60.pdf
	ประมาณการรับ

	62.pdf
	เอกสารงบประมาณ

	64.pdf
	รายการย่อ

	65.pdf
	ประมาณการรายรับ

	67.pdf
	ตารางขวาง

	69.pdf
	งบกลาง

	70.pdf
	บัญชีรายจ่าย

	72.pdf
	บัญชีรายจ่าย




