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ส่วนที ่ 1 

 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบำลนครล ำปำง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 



ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

บัดน้ี     ถึงเวลาที่คณะผู้บรหิาร     จะได้เสนอรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาเทศบาลนครล าปางอีกครัง้หน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บรหิารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่าน    ได้ทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงาน   ในปีงบประมาณ
พ.ศ.  2557  ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

ก.  ด้านรายรับ
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลได้ประมาณการรายรบัไว้ทั้งสิ้น

504,125,020 โดยจ าแนกตามหมวดรายได้  ดังน้ี
หมวดภาษีอากร 56,840,000            บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 12,231,000            บาท
หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 14,801,500            บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,000,000             บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,780,000             บาท
หมวดรายได้จากทุน 20,000                 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 223,800,000          บาท
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 188,652,520          บาท

ข. ด้านรายจ่าย
ต้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557   เทศบาลได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น

497,818,000 โดยจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  ดังน้ี
รายจ่ายงบกลาง 34,094,650            บาท
หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ า 216,131,820          บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 160,807,030          บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,708,500            บาท
หมวดรายจ่ายอ่ืน 1,860,000             บาท
หมวดเงนิอุดหนุน 20,186,000            บาท
หมวดค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 53,030,000            บาท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557

บาท

บาท



2.  การบรหิารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

     2.1  รายรบั

รบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1. รายได้จัดเก็บเอง (ยอดรวม) 92,134,293.91 93,744,500 91,672,500

1.1 หมวดภาษีอากร (รวม) 59,668,880.12 54,830,000 56,840,000
(1) ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 46,429,694.73 44,000,000 45,000,000
(2) ภาษีบ ารงุท้องที่ 845,190.89 830,000 840,000

(3) ภาษีป้าย 12,393,994.50 10,000,000 11,000,000
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั

และใบอนุญาต (รวม) 12,841,637.78 11,281,000 12,231,000
(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต

     การขายสุรา 43,606.35 35,000 38,000
(2) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
     การพนัน - 2,000 2,000
(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบ

     จอดยานยนต์ 3,249,890.00 3,020,000 2,500,000
(4) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 246,815.00 200,000 145,000
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 2,400,000.00 2,400,000 3,200,000
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรอืสิ่งปฏิกูล 252,000.00 252,000 252,000
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรอง

     การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
     หรอืสะสมอาหาร 392,000.00 350,000 350,000
(8) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและ
     ฌาปนสถาน 63,500.00 60,000 60,000
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ
     หรอืแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 1,174,790.00 800,000 1,100,000
(10) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 16,880.00 12,000 13,000
(11) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัว
      ประชาชน 328,640.00 100,000 100,000

1 - 2

รายรบั



รบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 19,590.00 16,000 16,000
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 31,030.00 20,000 24,000

(14) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,086,962.99 950,000 1,400,000
(15) ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 915,100.00 1,000,000 1,000,000
(16) ค่าปรบัผู้กระท าผิดกฎหมายและ
      ข้อบังคับท้องถ่ิน 222,450.00 200,000 120,000

(17) ค่าปรบัการผิดสัญญา 683,248.44 210,000 250,000
(18) ค่าใบอนุญาตรบัท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
      หรอืมลูฝอย 5,000.00 5,000 5,000
(19) ค่าใบอนุญาตรบัท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล
      หรอืมลูฝอย 5,000.00 5,000 5,000

(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
      ส าหรบักิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,569,000.00 1,500,000 1,500,000
(21) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย
      อาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครวั

      หรอืพ้ืนที่ใด ซ่ึงมพ้ืีนที่เกิน 200 ตร.ม. 105,000.00 111,000 111,000
(22) ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 12,000.00 18,000 18,000
(23) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - - 5,000
(24) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณา
      โดยใช้เครือ่งขยายเสียง 19,135.00 15,000 17,000

1.3 หมวดรายได้จากทรพัย์สิน (รวม) 13,483,765.00 12,601,500 14,801,500
(1) ค่าเช่าหรอืบรกิารสถานที่ 4,800,294.00 6,000,000 6,500,000
(2) ดอกเบ้ีย 8,683,466.27 6,600,000 8,300,000
(3) เงนิปันผลหรอืเงนิรางวัลต่าง ๆ 4.73 1,500 1,500

1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ (รวม) 4,264,883.97 5,400,000 6,000,000
(1) เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 4,264,883.97 5,400,000 6,000,000

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม) 1,875,127.04 9,632,000 1,780,000
(1) ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ 273,798.00 250,000 250,000

รายรบั
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รบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(2) ค่าจ าหน่ายเศษของ 25,100.00 50,000 -
(3) ค่าขายแบบแปลน 628,700.00 610,000 615,000

(4) ค่ารบัรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 137,630.00 110,000 110,000
(5) ค่าสมคัรสมาชิกห้องสมดุ 7,160.00 7,000 5,000
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 802,739.04 8,605,000 800,000

1.6 หมวดรายได้จากทุน (รวม) - - 20,000

(1) ค่าขายทอดตลาดทรพัย์สิน - - 20,000

2. ภาษีจัดสรร (ยอดรวม) 225,803,964.05 218,190,000 223,800,000
2.1 หมวดภาษีจัดสรร (รวม) 225,803,964.05 218,190,000 223,800,000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - - 2,000,000

(2) ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 139,785,258.87 126,000,000 130,000,000
(3) ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 21,468,634.39 18,500,000 20,000,000
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 513,527.69 400,000 500,000
(5) ภาษีสุรา 9,717,842.59 8,900,000 9,500,000

(6) ภาษีสรรพสามติ 17,462,723.36 21,500,000 21,500,000
(7) ค่าภาคหลวงแร่ 4,648,315.20 7,400,000 4,600,000
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 710,694.10 490,000 700,000
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
    นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 31,496,967.85 35,000,000 35,000,000

3. เงนิอุดหนุนทั่วไป (ยอดรวม) 68,360,849.00 163,265,830 188,652,520
3.1 หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป (รวม) 68,360,849.00 163,265,830 188,652,520

(1) เงนิอุดหนุนทั่วไปส าหรบัด าเนินการ

     ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
     เลือกท า 68,360,849.00 163,265,830 188,652,520

386,299,106.96 475,200,330 504,125,020

1 - 4

รายรบั

รวมรายรบัทั้งสิ้น



2.2  รายจ่ายตามแผนงาน

จ่ายจรงิ งบประมาณ งบประมาณ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(ยอดรวม) 76,466,779.11    96,867,080         89,892,040    
60,350,597.08    79,382,990         72,640,290    

16,116,182.03    17,484,090         17,251,750    

(ยอดรวม) 221,044,633.29   328,039,840       354,435,340   

60,806,617.27    152,143,570       165,098,240   
17,191,520.56    17,772,670         18,511,610    
3,916,405.43      5,580,700          4,868,010      

121,938,314.00   130,557,750       147,371,300   

2,302,782.50      4,689,310          4,556,540      

14,888,993.53    17,295,840         14,029,640    

(ยอดรวม) 16,049,108.11    19,565,700         19,395,970    

12,296,578.70    15,082,470         14,169,400    
3,752,529.41      4,483,230          5,226,570      

(ยอดรวม) 15,360,187.38    30,722,380         34,094,650    

15,360,187.38    30,722,380         34,094,650    

328,920,707.89   475,195,000       497,818,000   

1 - 5

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

4. แผนงานเคหะและชุมชน

5. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
    และนันทนาการ

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. แผนงานงบกลาง

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์

ด้าน/แผนงาน

ด้านบรหิารทั่วไป
1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป

2. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

2. แผนงานสาธารณสุข



 2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

จ่ายจริง
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

15,360,187.38 30,722,380 34,094,650
118,337,660.66 209,739,340 216,131,820
128,409,533.56 157,121,480 160,807,030
11,570,528.70 11,391,600 11,708,500

160,000.00 260,000 1,860,000
12,016,495.73 14,140,200 20,186,000
43,066,301.86 51,820,000 53,030,000

328,920,707.89 475,195,000 497,818,000

จ่ายจริง ปี 2555 จ่ายจริง ปี 2556
(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท)

1. เงินอุดหนุน
   เฉพาะกิจ 99,589.00 -

2. แผนงานการศึกษา
91,068,383.15 17,943,051.25

763,186.00 228,399.00

96,500.00 -

3,004,718.00 2,385,560.00
          และการโยธา

       84,320,078.38        74,194,006.25

179,352,454.53 94,751,016.50
2. เงินสะสม

    1.1 งานบริหารทั่วไป 878,982.00 27,071.25
4,427,000.75 -

 7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 2.4  รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม
                                  (รายจ่ายที่ไม่นําไปตั้งงบประมาณ)
                       (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)

หมวด

 1. รายจ่ายงบกลาง
 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

 6. หมวดเงินอุดหนุน

    5.1 งานงบกลาง

    1.2 งานบริหารงานคลัง

รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

    4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

1 - 6

    1.1 งานบริหารงานคลัง

จ่ายจาก รายการ

5. แผนงานงบกลาง

 5. หมวดรายจ่ายอื่น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

    2.2 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    3.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

    2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



จ่ายจริง ปี 2555 จ่ายจริง ปี 2556
(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท)

264,242.00 90,510.00

- 68,903.00
78,263.00 18,219.00

80,909.69 -

166,166.00 8,195.75
13,641.00 -
11,330.50 -

    4.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 12,976.00 -

32,934.00 -

28,896.00 -
9,438,806.00 13,610,097.00

16,986,029.00 1,874,250.00
1,058,858.50 163,038.00

153,705.50 -

1,995,000.00 -
14,100.00 -

645,577.50 -

- 178,393.50

- 462,756.75

36,287,417.44 16,501,434.25

    8.2 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3. แผนงานการศึกษา

    8.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    6.3 งานสวนสาธารณะ

จ่ายจาก รายการ

    7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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         และการโยธา

4. แผนงานสาธารณสุข
    4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
    4.2 งานโรงพยาบาล

    6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
    5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

    4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

6. แผนงานเคหะและชุมชน

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

    3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

         ความสงบภายใน
    2.2 งานเทศกิจ

    6.4 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

    6.2 งานไฟฟ้าถนน

    9.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

10. แผนงานงบกลาง
    10.1 งานงบกลาง

รวมจ่ายจากเงินสะสม

    9.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน



จ่ายจริง ปี 2555 จ่ายจริง ปี 2556
(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท)

3. เงินกู้
    1.1 งานตลาดสด 54,236,900.00 21,853,871.00

54,236,900.00 21,853,871.00

 2.5  รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
          รายรับ

รับจริง
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

ประมาณการ
ปี 2557

21,622,002.29 21,800,500 24,150,300
20,148,239.25 20,400,000 22,350,000

18.04 500 300
1,473,745.00 1,400,000 1,800,000

14,216,279.91 18,000,000 20,000,000

2,132,441.99 2,700,000 3,000,000
4,264,883.97 5,400,000 6,000,000
7,818,953.95 9,900,000 11,000,000

35,838,282.20 39,800,500 44,150,300

          รายจ่าย

จ่ายจริง
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

งบประมาณ
ปี 2557

2,685,700.84 5,881,600 8,939,900
2,271,120.00 2,440,440 2,495,260
1,069,536.66 1,767,100 1,918,060

87,763.77 189,000 200,000
14,308,879.91 18,104,800 20,112,400

50,000.00                  89,700  - 

20,473,001.18 28,472,640 33,665,620รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     - กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด

รายรับ

 1. รายได ้                               (รวม)
     - ดอกเบี้ยรับจํานํา

รวมรายรับทั้งสิ้น

     - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

จ่ายจาก รายการ

1 - 8

     - เงินรางวัลประจําปี
     - เงินบูรณะท้องถิ่น
     - เงินสมทบทุนหมุนเวียน

 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 5. หมวดรายจ่ายอ่ืน

 1. รายจ่ายงบกลาง

หมวด

 2. เงินได้อ่ืน                             (รวม)
     กําไรสุทธิ

1. แผนงานการพาณิชย์

รวมจ่ายจากเงินกู้



 2.6  รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

          รายรับ

1,857,162.00 1,864,000 1,905,000
559,200.00 559,200 559,200

1,026,000.00 1,026,000 1,026,000
71,501.00 10,000 10,000
20,265.49 40,000 45,000
13,501.60 5,000 5,000

3,547,630.09 3,504,200 3,550,200

          รายจ่าย

34,243.00 164,800 114,800
540,414.00 648,000 648,000

1,296,114.03 1,517,000 1,752,000
457,165.00 403,000 613,000

- 100,000 -
192,230.00 655,000 415,000

2,520,166.03 3,487,800 3,542,800

 5. หมวดรายจ่ายอื่น

ประมาณการ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2557

งบประมาณ
ปี 2556

 2. ค่าบริการห้องสุขา
 3. ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า
 4. ค่าป้ายโฆษณา

 6. รายได้เบ็ดเตล็ด

ประมาณการ
ปี 2556

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับ รับจริง
ปี 2555

หมวด จ่ายจริง
ปี 2555

รวมรายรับทั้งสิ้น

 1. รายจ่ายงบกลาง

 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

 6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 1. ค่าบริการสถานีขนส่ง

 2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
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3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

1. เทศบาลนครล าปางได้กู้เงินจากส านักงานกองทุนเพือ่สังคม (กองทุนพัฒนาเมือง          
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จ านวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง 
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท 
ค านวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี มีก าหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ป ี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้
เงินต้น 3 ป ี ต้ังแต่ 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2548) เร่ิมช าระเงินต้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลนครล าปางช าระเงินต้น จ านวน 
742,000 บาท และดอกเบี้ย จ านวน 191,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 933,900 บาท เป็นการ       
จ่ายช าระปีที่ 9 

 

2. เทศบาลนครล าปางได้กู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ านวน  
2  รายการ  ดังนี้ 

2.1 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฏา) ตามสัญญาเลขที่ 
1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีก าหนดส่งใช้คืน
ภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการจ่ายช าระ  
ปีสุดท้าย 

2.2 ค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญา 
เลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท                  
โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จ านวน 9,304,575.67 บาท ค านวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี                
มีก าหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลนครล าปางช าระเงินต้น 
จ านวน 7,649,500 บาท และดอกเบี้ย จ านวน 254,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,904,300 บาท              
เป็นการจ่ายช าระปีท่ี 2 

 
ส าหรับรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้ 



 จ่ายจากเงิน ผูกพันถึง

 ประเภท ปีงบประมาณ

1 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย การพาณิชย์ ตลาดสด ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 18,000.00         18,000.00           -  

ตลาดเทศบาล 1  และตลาดเทศบาล 2 

2 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาความสะอาด ตลาดสด การพาณิชย์ ตลาดสด ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 18,125.00         18,125.00           -  

เทศบาล 3 (รัษฎา)  

3 ค่าจา้งเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 37,528.92         37,528.92           -  

บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร

4 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัยและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 6,900.00           6,900.00             -  

ท าความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียง 

5 ค่าจา้งเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 37,833.92         37,833.92           -  

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา

6 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัยและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 6,900.00           6,900.00             -  

ท าความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียง 

7 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัยและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 6,900.00           6,900.00             -  

ท าความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียง 

8 ค่าจา้งเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 18,764.46         18,764.46           -  

บริเวณโรงพสัดุเคนเน็ตและบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ

9 ค่าจา้งเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 21,333.37         21,333.37           -  

บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา-ข่วงนคร

10 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 47,833.37         47,833.37           -  

ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ  

60 พรรษา (เขื่อนยาง) 

ภาระผูกพันในการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ทีไ่ด้มีการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีไว้)

จ านวนเงิน จ่ายไปแล้ว คงค้างอีกรายการ หมวดรายจ่ายแผนงาน งานที่
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 จ่ายจากเงิน ผูกพันถึง

 ประเภท ปีงบประมาณ
จ านวนเงิน จ่ายไปแล้ว คงค้างอีกรายการ หมวดรายจ่ายแผนงาน งานที่

1 - 11

11 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 47,825.00         47,825.00           -  

ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน

(สนามกฬีากลางเทศบาลนครล าปาง) 

12 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 41,500.00         41,500.00           -  

ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร

13 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์เกาะกลางถนน เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 74,041.63         74,041.63           -  

บริเวณถนนพหลโยธิน

14 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 21,379.13         21,379.13           -  

ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 

80 พรรษา (พอ่เจา้ทิพย์ช้าง) 

15 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 47,825.00         47,825.00           -  

ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน 

16 ค่าจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาไฟฟา้ ถนนสาธารณะ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 130,500.00        130,500.00          -  

ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 8 ต าบล  

17 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณ เคหะและชุมชน บ าบัดน้ าเสีย ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 26,400.00         26,400.00           -  

ศูนย์จดัการคุณภาพน้ า (บ่อบ าบัดน้ าเสีย) และ

บริเวณสถานีสูบน้ าเสีย เชิงสะพานข้ามแม่น้ าวัง 

บ้านศรีปงชัย

18 ค่าจา้งเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย เคหะและชุมชน ก าจดัขยะมูลฝอยฯ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 1,134,000.00     1,001,878.60     132,121.40        เหลือจ่าย

ตกเป็นเงินสะสม

19 ค่าจา้งเหมาเกบ็ขนขยะมูลฝอย เคหะและชุมชน ก าจดัขยะมูลฝอยฯ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 1,965,000.00     1,965,000.00       -  

20 ค่าวารสาร (บ.ศิรินุวัฒน์ อนิเตอร์เทรด จ ากดั) การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 650.00             650.00               -  

เกี่ยวกบัการศึกษา
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21 ค่าวารสาร (นางสาวสรวงสุด โพธ์ิแกว้) การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 600.00             600.00               -  

เกี่ยวกบัการศึกษา

22 ค่าวารสาร (บ.ศิรินุวัฒน์ อนิเตอร์เทรด จ ากดั) การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 8,213.00           8,213.00             -  

เกี่ยวกบัการศึกษา

23 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย ศูนย์พฒันา การศึกษา ศึกษา ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 7,425.00           7,425.00             -  

เด็กเล็ก ไม่ก าหนดระดับ

24 ค่าใช้จา่ยในการติดตามและประเมินผล บริหารงานทัว่ไป วางแผนสถิติ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 80,000.00         80,000.00           -  

แผนพฒันาเทศบาล  และวิชาการ

25 ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาเครือข่ายคอมพวิเตอร์  บริหารงานทัว่ไป วางแผนสถิติ ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 9,416.00           9,416.00             -  

และวิชาการ

26 ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สังคมสงเคราะห์ บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 9,462.42           9,462.42             -  

มูลนิธิชัยพฒันา  เกี่ยวกบั

สังคมสงเคราะห์

27 ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 6,420.00           6,420.00             -  

เทศบาลนครล าปาง (อสมท.ล าปาง)

28 ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 16,050.00         16,050.00           -  

เทศบาลนครล าปาง (สวท.ล าปาง)

29 ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 10,000.00         10,000.00           -  

เทศบาลนครล าปาง (นายวิเชียร บุญทา)

30 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานดนตรีในสวน บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 20,400.00         20,400.00           -  

31 ค่าจา้งเหมาเอกชนดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 8,300.00           8,300.00             -  

ภายในอาคารส านักงานเทศบาลนครล าปาง 
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32 ค่าจา้งเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 103,474.00        103,474.00          -  

ภายในอาคารส านักงานเทศบาลนครล าปาง 

33 ค่าหนังสือพมิพ์ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 1,150.00           1,150.00             -  

34 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร การศึกษา ศึกษา ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 8,190.00           8,190.00             -  

กลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ไม่ก าหนดระดับ

บ้านดงม่อนกระทิง

35 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร การศึกษา ศึกษา ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 5,200.00           5,200.00             -  

กลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กนากว่มใต้ ไม่ก าหนดระดับ

36 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 65,104.00         65,104.00           -  

กลางวันเด็กนักเรียน และประถมศึกษา

 - โรงเรียนเทศบาล 5  จ านวน  45,032  บาท

 - โรงเรียนเทศบาล 6  จ านวน  20,072  บาท

37 ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าใช้สอย  รายจา่ยค้างจา่ย 198,120.00        198,120.00          -  

กลางวันเด็กนักเรียน และประถมศึกษา

 - โรงเรียนเทศบาล 1  จ านวน  43,160  บาท

 - โรงเรียนเทศบาล 3  จ านวน  42,640  บาท

 - โรงเรียนเทศบาล 4  จ านวน  60,008  บาท

 - โรงเรียนเทศบาล 7  จ านวน  52,312  บาท

38 ค่าเช่าสัญญาณเคเบิล้ทีวี บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค  รายจา่ยค้างจา่ย 2,500.00           2,500.00             -  

39 ค่าเช่าระบบบริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าสาธารณูปโภค  รายจา่ยค้างจา่ย 31,300.00         31,300.00           -  

40 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ LED  เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 398,000.00        398,000.00          -  

จ านวน 2 ชุด 
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41 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จา้งเหมา เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 91,500.00         91,500.00           -  

ซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 80-8769 

42 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ปรับปรุงตู้ระบบสัญญาณ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 255,400.00        255,400.00          -  

จราจร แยกวัดศรีบุญโยง แยกปศุสัตว์

และแยกโรงเรียนมัธยมวิทยา

43 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จา้งเหมา อตุสาหกรรม กอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 35,550.00         35,550.00           -  

ซ่อมรถยนต์กระบะปิกอพั ทะเบียน ก 7099 และการโยธา โครงสร้างพืน้ฐาน

44 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ สังคมสงเคราะห์ บริหารทัว่ไปเกี่ยวกบั ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 291,000.00        291,000.00          -  

จ านวน 6 เคร่ือง สังคมสงเคราะห์

45 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม การรักษา ป้องกนัภัย ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 46,545.00         46,545.00           -  

รถยนต์บรรทุกน้ า ทะเบียน ลป 80-8484 ความสงบภายใน ฝ่ายพลเรือนฯ

46 ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV system) การรักษา เทศกจิ ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 690,000.00        690,000.00          -  

ระยะที ่2 ความสงบภายใน

47 ค่าซ่อมแซมรถเกรด จ านวน 2 คัน เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 440,376.69        440,376.69          -  

48 ค่ากอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนป่าขาม 1 เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 585,000.00        585,000.00          -  

ซอยข้างบ้านเลขที ่111-49 (ซอยข้างวัดป่าขาม)

49 ค่าปรับปรุงโคมไฟ บริเวณถนนฉัตรไชย เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 528,000.00        528,000.00          -  

50 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนราษฎร์บูรณะ ต้ังแต่ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 1,419,300.00     1,419,300.00       -  

ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ถึงบริเวณ ซอย 1

51 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า  เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 2,089,000.00     2,089,000.00       -  

ถนนนากว่ม ซอย 3 ข้างบ้านเลขที ่44-35

52 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 440,998.00        440,998.00          -  

ถนนพระบาท ซอย 3 ข้างบ้านเลขที ่6 
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53 ค่ากอ่สร้างศาลาทีพ่กัผู้โดยสารหน้าโรงเรียน เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 440,000.00        440,000.00          -  

ล าปางกลัยาณีและโรงเรียนบ้านปงสนุก

54 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 1,270,000.00     1,270,000.00       -  

ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ซอยบ้านเลขที ่119-135 

(ซอยหลังโค้วยู่ฮะ)

55 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 360,000.00        360,000.00          -  

ถนนวังทาน ซอยบ้านเลขที ่2-14/4 

56 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 649,000.00        649,000.00          -  

ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที ่25-31 

57 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินฝ่ังตรงข้าม เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 2,331,000.00     2,331,000.00       -  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต้ังแต่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง ถึงถนนไปรษณีย์ 

58 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 458,000.00        458,000.00          -  

ถนนมนตรี ซอยบ้านเลขที ่110 

59 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 281,000.00        281,000.00          -  

ถนนพระเจา้ทันใจ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที ่20

60 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 439,000.00        439,000.00          -  

ถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที ่59 ถึง 

บ้านเลขที ่55/1

61 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 1,223,800.00     1,223,800.00       -  

ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ถึงสุดเขตเทศบาล

นครล าปาง
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62 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 776,531.00        776,531.00          -  

ถนนวังขวา ซอยบ้านเลขที ่28/243 

ถึงถนนเลียบแม่น้ าวัง

63 ค่าปรับปรุงบูรณะโบราณสถานกู่เจา้ย่าสุตา อตุสาหกรรม กอ่สร้าง ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 997,276.00        997,276.00          -  

และการโยธา โครงสร้างพืน้ฐาน

64 ค่ากอ่สร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (car pool) บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 300,000.00        300,000.00          -  

65 ค่าออกแบบควบคุมงาน ออกแบบตกแต่งสถานที่ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 40,000.00         40,000.00           -  

ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อภาษี  

66 ค่ากอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน การศึกษา ศึกษา ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 1,800,000.00     1,800,000.00       -  

นากว่มใต้ ไม่ก าหนดระดับ

67 ค่ากอ่สร้างสระว่ายน้ าโรงเรียนเทศบาล 7  การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 800,000.00        800,000.00          -  

และประถมศึกษา

68 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 409,900.00        409,900.00          -  

อาลัมภะกปัปะนคร  และประถมศึกษา

69 ค่าปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม ส านักการศึกษา การศึกษา บริหารทัว่ไป ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 180,000.00        180,000.00          -  

เกี่ยวกบัการศึกษา

70 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน การศาสนา กฬีาและ ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 120,000.00        120,000.00          -  

เทศบาลนครล าปาง วัฒนธรรมฯ นันทนาการ

71 เงินอดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจงัหวัดล าปาง เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน เงินอดุหนุน  รายจา่ยค้างจา่ย 8,397.86           8,397.86             -  

เพือ่ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

72 ค่าจา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจยั ประเมินผลหรือ บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป รายจา่ยอื่น  รายจา่ยค้างจา่ย 30,000.00         30,000.00           -  

พฒันาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจดัหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง (งวดที ่2)
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 จ่ายจากเงิน ผูกพันถึง

 ประเภท ปีงบประมาณ
จ านวนเงิน จ่ายไปแล้ว คงค้างอีกรายการ หมวดรายจ่ายแผนงาน งานที่

1 - 11

73 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ค่าพฒันาระบบสารสนเทศ  บริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติ ค่าคุรภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 500,000.00         - 472,000.00        ปีงบประมาณ

ฐานข้อมูลพืน้ฐานเทศบาลนครล าปาง และวิชาการ 2556

74 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ค่าปรับปรุงระบบ บริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติ ค่าคุรภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 50,000.00                  48,150.00 1,850.00           เหลือจ่าย

สารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์ และวิชาการ ตกเป็นเงินสะสม

75 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ค่าพฒันาระบบเว็บไซต์ บริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติ ค่าคุรภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 50,000.00                  50,000.00 -

e-office & e-learning ของส านักการศึกษา และวิชาการ

76 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ช็ค  บริหารงานทัว่ไป บริหารงานคลัง ค่าคุรภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 30,000.00                  27,000.00 3,000.00           เหลือจ่าย

ตกเป็นเงินสะสม

77 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์  รายจา่ยค้างจา่ย 270,000.00        270,000.00          -  

ระบบกรองน้ า 

78 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดประชาชน  การศึกษา งานการศึกษา ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 4,900,000.00       -  4,900,000.00     ปีงบประมาณ

เทศบาลนครล าปาง ไม่ก าหนดระดับ 2557

79 ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 250,000.00          -  250,000.00        ปีงบประมาณ

โรงเรียนเทศบาล 1 และประถมศึกษา 2556

80 ค่าปรับปรุงรางระบายน้ าข้างสนามฟตุบอล  การศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 200,000.00          -  200,000.00        ปีงบประมาณ

โรงเรียนเทศบาล 5 และประถมศึกษา 2556

81 ค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนทิพย์ช้าง  เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 890,000.00        890,000.00          -  

ซอยข้างบ้านเลขที ่138 ถึงถนนตลาดเกา่ 

ข้างบ้านเลขที ่107

82 ค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนปงส าราญ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 3,130,000.00          2,695,000.00 435,000.00        ปีงบประมาณ

2556

83 ค่าปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณ เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 1,900,000.00          1,699,800.00 200,200.00        ปีงบประมาณ

แยกสวนสาธารณะประตูเวียง 2556
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 จ่ายจากเงิน ผูกพันถึง

 ประเภท ปีงบประมาณ
จ านวนเงิน จ่ายไปแล้ว คงค้างอีกรายการ หมวดรายจ่ายแผนงาน งานที่

1 - 11

84 ค่ากอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าทีดิ่นฯ  รายจา่ยค้างจา่ย 1,539,000.00     1,539,000.00     -

ถนนนากว่ม ซอย 2 ข้างบ้านเลขที ่36 

ถึงบ้านเลขที ่ 66

นายกเทศมนตรีนครล าปาง
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4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ต้ังจ่ายจากรายได้ไมร่วมเงนิอุดหนุนทุกประเภท)

(1)    เงนิเดือนพนักงาน ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,166,190 บาท

(2)    เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,980,520 บาท

(3)    เงนิประจ าต าแหน่ง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 897,600 บาท

(4)    เงนิวิทยฐานะ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,200 บาท

(5)    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,814,720 บาท

(6)    เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,060 บาท

(7)    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,749,280 บาท

(8)    เงนิเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,963,310 บาท

(9)    ค่าเช่าบ้าน ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,776,600 บาท

(10)  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 974,410 บาท

(11)  เงนิช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,583,400 บาท

(12)  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,772,300 บาท

(13)  เงนิทดแทนพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท

(14)  เงนิช่วยค่าท าศพ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000 บาท

(15)  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,309,450 บาท

       ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(16)  เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รบับ านาญ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

(17)  ค่ารกัษาพยาบาลผู้รบับ านาญ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

(18)  เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,841,000 บาท

(19)  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รบับ านาญ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 141,500 บาท

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 147,226,540 บาท

หมายเหตุ  :  คิดเป็นรอ้ยละ  29.37  ของรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น  501,360,800  บาท

                  (รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)
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ส ำเนำ 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  2 

 

เทศบัญญัติ 
 

เร่ือง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

เทศบำลนครล ำปำง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 



งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ ยอดรวม 535,026,420     บาท
ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ยอดรวม 497,818,000     บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังน้ี

ด้านบริหารทัว่ไป ประกอบด้วย
1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป ยอดรวม 72,640,290       บาท
2. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม 17,251,750       บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 165,098,240     บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 18,511,610       บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 4,868,010         บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 147,371,300     บาท
5. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,556,540         บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 14,029,640       บาท

ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 14,169,400       บาท
2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 5,226,570         บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน ประกอบด้วย
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 34,094,650       บาท

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ของเทศบาลนครล าปาง

บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง
 -----------------------

หลักการ



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 37,208,420       บาท
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 33,665,620       บาท

1. แผนงานการพาณิชย์ รวม 24,725,720       บาท

2. แผนงานงบกลาง รวม 8,939,900         บาท
งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยอดรวม 3,542,800         บาท

1. แผนงานการพาณิชย์ รวม 3,428,000         บาท
2. แผนงานงบกลาง รวม 114,800           บาท

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บรหิาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
 ท้องถ่ินตลอดปีงบประมาณ    พ.ศ.  2557    จึงเสนอรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
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เหตุผล

 งบประมาณ  พ.ศ. 2557  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป



ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552   ส่วนที่  5

ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ให้ต้ังจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

535,026,420  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

              4.1 ด้านบรหิารทั่วไป

             แผนงานบรหิารงานทั่วไป ยอดรวม 72,640,290    บาท

             แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม 17,251,750    บาท

                         4.2 ด้านบรกิารชุมชนและสังคม

             แผนงานการศึกษา ยอดรวม 165,098,240  บาท

             แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 18,511,610    บาท

             แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 4,868,010      บาท

             แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 147,371,300  บาท

             แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 4,556,540      บาท

             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 14,029,640    บาท

               4.3 ด้านการเศรษฐกิจ

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 14,169,400    บาท

             แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 5,226,570      บาท

              4.4 ด้านการด าเนินงานอ่ืน

ยอดรวม 34,094,650    บาท
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2557

ของเทศบาลนครล าปาง
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2557    อาศัยอ านาจ

             แผนงานงบกลาง

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

มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปาง  และผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าปาง  ดังต่อไปน้ี

ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ีเรยีกว่า  "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
        5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 33,665,620    บาท

             แผนงานการพาณิชย์ รวม 24,725,720    บาท

             แผนงานงบกลาง รวม 8,939,900      บาท
        5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยอดรวม 3,542,800      บาท

             แผนงานการพาณิชย์ รวม 3,428,000      บาท

             แผนงานงบกลาง รวม 114,800        บาท

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรนีครล าปาง  มหีน้าที่รกัษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

 

 (นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง

  (นางพัชนิดา  สุวรรณจักร)์     

      นักวิชาการคลัง 7 ว

                               นายกเทศมนตรีนครล าปาง
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                    พัชนิดา  สุวรรณจักร ์    

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

    ประกาศ    ณ    วันที่    17    เดือนกันยายน    พ.ศ.  2556

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรนีครล าปาง   ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ได้รบัอนุมติัให้เป็นไป

                                (นายกิตติภูมิ  นามวงค์)

                  (ลงนาม)       กิตติภูมิ  นามวงค์     

             เหน็ชอบ

    (ลงนาม)     ธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย    

          ส าเนาถูกต้อง



 
 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจ่ายตามแผนงาน 



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

............................................ 
 
1.  รายได้จัดเก็บเอง      รวมทั้งสิ้น    91,672,500  บาท  แยกเป็น 

1.1   หมวดภาษีอากร        รวม         56,840,000  บาท  แยกเป็น 
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน  45,000,000  บาท  โดยค านวณประมาณการรับ         

ตามเกณฑ์ค้างรับ 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  840,000  บาท  โดยค านวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ 
(3) ภาษีป้าย  จ านวน  11,000,000  บาท  โดยค านวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ 

1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        รวม         12,231,000  บาท  แยกเป็น 
(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน  38,000  บาท  โดยได้รับจัดสรร

จากสรรพสามิตอ าเภอ  ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(2) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนนั  จ านวน  2,000  บาท  โดยได้รับจัดสรร  

จากเสมียนตราอ าเภอ  ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จ านวน 2,500,000 บาท โดยประมาณการรับ

ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(4) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  145,000  บาท  โดยประมาณการรับ 

ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 3,200,000 บาท โดยประมาณการรับ         

ตามสัญญาจ้าง 
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 252,000 บาท โดยประมาณการรับ

ตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  

จ านวน  350,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(8) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน จ านวน 60,000 บาท โดยประมาณการรับ

ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน     

1,100,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา       
(10) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร  จ านวน  13,000  บาท  โดยประมาณการรับ               

ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(11) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  100,000  บาท  โดยประมาณการรับ

ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จ านวน 16,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียม
การแพทย์  ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 24,000 บาท โดยประมาณการรับ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครล าปาง 

(14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  จ านวน  1,400,000  บาท  โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาด   
บนทางเท้า  ค่ารักษาความสะอาดส้วม  ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(15) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน  1,000,000  บาท  โดยประมาณการรับ  
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(16) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน จ านวน 120,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(17) ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 250,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(18) ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับ 
ตามจ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการในเขตเทศบาลนครล าปาง 

(19) ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับ 
ตามจ านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการในเขตเทศบาลนครล าปาง 

(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 1,500,000 บาท  
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(21) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด   
ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  จ านวน  111,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง    
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(22) ค่าใบอนญุาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 18,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(23) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับ
จากการคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ในปีงบประมาณนี้  

(24) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 17,000 บาท  
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม           14,801,500  บาท  แยกเป็น 
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  จ านวน  6,500,000  บาท  โดยประมาณการรับตามสัญญาเช่า 
(2) ดอกเบี้ย  จ านวน  8,300,000  บาท  โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ  จ านวน  1,500  บาท  โดยประมาณการรับตามเงินปันผล

ซ่ึงได้รับจริง 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   รวม            6,000,000  บาท  แยกเป็น 

(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จ านวน 6,000,000 บาท โดยประมาณการรับ         
ตามรายได้ที่ได้จากผลก าไรจากสถานธนานุบาล  และจัดสรรให้เทศบาล จ านวนร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 
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1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม            1,780,000  บาท  แยกเป็น 
(1) ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ จ านวน 250,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาล

และจ าหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(2) ค่าขายแบบแปลน จ านวน 615,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวด
ราคาและสอบราคาในงานก่อสร้างของเทศบาล  ซ่ึงคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้ 

(3) ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 110,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จ านวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ         
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 800,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ 
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.6 หมวดรายได้จากทุน       รวม                20,000  บาท  แยกเป็น 
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท โดยประมาณการรับจากการคาดว่า 

จะจ าหน่ายทรัพย์สิน เศษของ ซ่ึงสามารถจ าหน่ายได้ตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณนี้ 
 
2.  ภาษีจัดสรร                    รวมทั้งสิ้น  223,800,000 บาท  แยกเป็น 
     2.1  หมวดภาษีจัดสรร                                       รวม         223,800,000 บาท  แยกเป็น 

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 2,000,000 บาท โดยประมาณการรับจากการ
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนี้ จากคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และส่งมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดสรรเงินส่วนต่างที่เป็นส่วนเพิ่ม 
ของภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  โดยจัดสรรตามจ านวนประชากรของเทศบาลฯ 

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 130,000,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 20,000,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง           
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(5) ภาษีสุรา จ านวน 9,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ      
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(6) ภาษีสรรพสามิต จ านวน 21,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง    
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(7) ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 4,600,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง 
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 700,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน  35,000,000  บาท  
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3.  เงินอุดหนุนทั่วไป        รวมทั้งสิ้น  188,652,520  บาท  แยกเป็น 

3.1  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม         188,652,520  บาท  แยกเป็น 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 

188,652,520 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และ
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่         
26 มิถุนายน 2556 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่         
2 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2556  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริหารทั่วไป 

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้อง สามารถอ านวยความสะดวก        

และรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ของทุกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเผยแพร่และให้บริการข่าวสารของเทศบาล  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และความสัมพันธ์ 

ที่ดีกับประชาชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนเป็นสื่อกลาง               
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาล 

5. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเปน็ไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อให้การด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท างบประมาณของเทศบาลเปน็ไปอยา่งรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ 
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพนูรายได้ของเทศบาล ภาษอีากร และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ 
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล 
 

งานท่ีท า 
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏบิัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป 

และการประสานงานต่าง ๆ 
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
3. การบรรจุ แต่งต้ัง โอนย้ายและเลือ่นระดับ 
4. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก 
5. จัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
7. การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
8. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
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9. สวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง 
10. การลาพักผ่อนประจ าปีและลาอื่น ๆ 
11. จัดท าทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร 
12. ให้บริการประชาชนเก่ียวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท 
13. จัดท าบัญชีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
14. จัดเตรียมประสานงานเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
15. จัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจ าตัวประชาชน 
16. ตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย 
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชี การเงิน การจัดเก็บรายได้ 
18. ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ 
19. ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงิน 
21. งานเผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
22. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ิน 
23. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน 

หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล 
24. งานสารนิเทศ 
25. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาด้านการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานของ

เทศบาล และการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน 
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล 
27. จัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา ก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจ าป ี
28. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบาย

ของทางราชการ 
29. งานก าหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน

เทศบาล 
30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ  เก่ียวกับ  

การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  และการประเมินผลตามแผน 
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดท างบประมาณ 
32. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล 
33. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ 
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
35. จัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
37. จัดท าบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวข้องทุกประเภท 
38. จัดท าประกาศการยื่นแบบ 
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 
40. งานประเมินภาษ ีและตีราคาปานกลางของทรัพย์สิน 
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41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น  
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
43. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ  
44. งานเร่งรัดรายได้ 
45. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
46. งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
47. ตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
49. การบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
50. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 
51. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม    39,286,030    บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม    12,794,400    บาท 
3. กองคลัง งบประมาณรวม    20,559,860    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทัว่ไป 25,390,750     9,970,780      2,623,000      360,000         - 941,500         39,286,030     ส านักปลัดฯ 00111
1,547,940      2,322,400      430,000         - - 225,000         4,525,340      กองวิชาการฯ 00111

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,891,530      2,162,730      504,000         - - 710,800         8,269,060      กองวิชาการฯ 00112
3. งานบริหารงานคลัง 15,594,330     4,533,430      - - - 432,100         20,559,860     กองคลัง 00113

รวม 47,424,550     18,989,340     3,557,000      360,000         - 2,309,400      72,640,290     
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทัว่ไป
แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริหารทั่วไป 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระงับหรือลดความเสียหาย   

จากอันตรายและสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อให้การด าเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบ ควบคุม และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง ซ่ึงได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถ่ิน ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

3. เพื่อให้การด าเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เก่ียวข้องกับเทศบาล ให้เป็นไป
โดยถูกต้อง 

 
งานท่ีท า 
1. งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ  
2. งานวิเคราะห์ และพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย

และระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น 
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย  
4. งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
7. งานฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
12. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
13. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

และค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
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14. งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ 
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
17. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม    15,307,140    บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน    งบประมาณรวม      1,944,610    บาท 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
    การรักษาความสงบภายใน 2,806,920      522,300         20,000          - 400,000         - 3,749,220      ส านักปลัดฯ 00121
2. งานเทศกิจ 1,675,930      660,500         - - - 30,000          2,366,430      ส านักปลัดฯ 00122

1,421,850      522,760         - - - - 1,944,610      กองวิชาการฯ 00122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    และระงับอัคคีภัย 7,554,470      1,335,320      110,000         - - 191,700         9,191,490      ส านักปลัดฯ 00123

 

รวม 13,459,170     3,040,880      130,000         - 400,000         221,700         17,251,750     
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทัว่ไป
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

………………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาของเทศบาล เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ

ส าหรับเด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง 
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน ์ รวมทั้งแนะน า แก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น    

ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม และปัญหาด้านอืน่ ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วไป ที่จะเป็นก าลังของชาติ 
 
งานท่ีท า 
1. งานธุรการ การเงิน และพัสดุของส านักการศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักการศึกษา 
2. ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล  ที่สังกัดและ    

ไม่สังกัดสถานศึกษา 
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดต าแหน่งพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร 
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จ านวนโรงเรียน, จ านวนอาคาร, ครู และนักเรียน) 
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
6. งานพิจารณาจัดต้ัง ยุบเลิกโรงเรียน 
7. งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน 
8. งานจัดต้ังและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดต้ังคณะกรรมการ

การศึกษาของโรงเรียน  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
9. งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการ  อันเก่ียวกับ  

การด าเนินงานของโรงเรียน 
10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
12. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
13. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน 
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14. งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
15. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
16. งานวิจัยทางการศึกษา 
17. งานพัฒนาหลักสูตร 
18. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาทางวิชาการ 
19. งานเขียนเอกสาร ต ารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
20. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา 
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบ้ริการทางด้านวิชาการ 
22. งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา 
23. งานประสานงานการด าเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
24. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
25. งานเก่ียวกับศูนย์เยาวชน 
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
27. งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 
28. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
29. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ 
30. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
31. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน 
32. งานส ารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา 
33. งานเก่ียวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
34. งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
36. งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับความประพฤติของ

นักเรียนเปน็รายบุคคล 
37. งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี 
38. งานจัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
39. งานเก่ียวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ 
40. งานตรวจสอบสถานที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
41. งานแนะน าตักเตือนห้ามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือ

น าตัวนักเรียนมาสอบสวน 
42. งานการส ารวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
43. งานเก่ียวกับการศึกษาผู้ใหญแ่ละวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ 
44. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป 
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45. งานอบรมผู้ปกครองดูแลแนะน าการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป 
46. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ 
47. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

ส านักการศึกษา    งบประมาณรวม    165,098,240    บาท 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
    การศึกษา 6,237,680      1,033,720      20,000          - - 130,000         7,421,400      ส านักการศึกษา 00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
    ประถมศึกษา 84,821,940     39,648,850     2,330,000      - 18,560,000     5,129,700      150,490,490   ส านักการศึกษา 00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา 611,710         552,540         - - - - 1,164,250      ส านักการศึกษา 00213
4. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 1,533,070      3,680,330      335,000         - - 473,700         6,022,100      ส านักการศึกษา 00214

รวม 93,204,400     44,915,440     2,685,000      - 18,560,000     5,733,400      165,098,240   
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสงัคม

แผนงาน  การศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน 
2. ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 
งานท่ีท า 
1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ 

ภายในกอง 
2. การวางแผนด้านสาธารณสุข 
3. การจัดท าแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ิน 

โดยประสานแผนกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและจังหวัด 
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจ าเดือนของเทศบาล 
6. งานข้อมูลข่าวสาร จัดท าและสนับสนนุระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7. ประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข 
8. การนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข 
9. การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ 
11. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
12. การป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
13. งานสุขาภิบาลโรงเรียนและชีวอนามัย 
14. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
15. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
16. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
17. งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน 

การโภชนาการสุขภาพจิต 
18. การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน 
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19. การควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
20. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
21. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
22. การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
23. ให้บริการคลีนิคทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน 
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  ให้สอดคล้องกับค าสั่งการรักษาของแพทย์ 
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
26. การสนับสนุนแพทย์เก่ียวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล 
27. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม    18,511,610    บาท 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
    สาธารณสุข 2,073,980      1,045,800      20,000          - - 40,000          3,179,780      กองสาธารณสุขฯ 00221
2. งานโรงพยาบาล 5,547,590      2,755,600      5,000            - 430,000         64,000          8,802,190      กองสาธารณสุขฯ 00222
3. งานบริการสาธารณสุขและ
    งานสาธารณสุขอ่ืน 1,188,860      58,000          - - - 10,000          1,256,860      กองสาธารณสุขฯ 00223
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4,759,880      395,900         89,000          - - 28,000          5,272,780      กองสาธารณสุขฯ 00224

รวม 13,570,310     4,255,300      114,000         - 430,000         142,000         18,511,610     

3 - 18

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงาน  สาธารณสขุ

รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสงัคม

เทศบาลนครล าปาง
อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านชุมชนไปสู่กระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน   หรือสู่กระบวนการ

เข้มแข็งในชุมชน 
3. เพื่อด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชน   ซ่ึงประสบปัญหาต่าง ๆ   

ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 
งานท่ีท า 
1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับธุรการ  งานสังคมสงเคราะห์ และงาน

พัฒนาชุมชน 
2. ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานธุรการ  งานสังคมสงเคราะห์  และงานพัฒนาชุมชน 
3. งานส ารวจและรวบรวมข้อมูลของชุมชน  เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน 
4. วางแผนการรวบรวมกลุ่ม  ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา 
5. วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ด้านการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
6. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ 

ของชุมชน 
7. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง 
8. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
9. งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  และทุพพลภาพ 
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
12. งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาต่าง ๆ 
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 
15. งานให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  
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17. งานให้ความรู้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน  ทางด้านอุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน 
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ 

18. สงเคราะห์เด็กก าพร้า  อนาถา  ไร้ที่พึ่ง  เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง 
19. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา 
20. ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
21. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม    4,868,010    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ กองสวัสดิการ
    สังคมสงเคราะห์ 1,013,160      516,400         210,000         - - - 1,739,560      สังคม 00231
2. งานสวัสดิการสังคมและ กองสวัสดิการ
    สังคมสงเคราะห์ 968,450         2,160,000      - - - - 3,128,450      สังคม 00232

รวม 1,981,610      2,676,400      210,000         - - - 4,868,010      
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รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสงัคม
แผนงาน  สงัคมสงเคราะห์
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานการส ารวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้การด าเนินการบ ารุงรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง 
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และเฝ้าระวัง

คุณภาพน  าไม่ให้เกิดการเน่าเสียจนก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ 
 
งานท่ีท า 
1. ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการของแผนงานเคหะและ

ชุมชน  และการประสานงานต่าง ๆ 
2. ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
3. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม 
4. งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการทางด้านวิศวกรรม 
5. ออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
6. ส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณออกแบบ ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในด้านวิศวกรรม 
9. งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม 
10. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบ ารุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
11. วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
12. ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน 
13. งานประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
14. งานควบคุมพัสดุเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
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15. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ 
16. งานจัดสถานที่เก่ียวกับงานประเพณีต่าง ๆ 
17. ประมาณราคาการบ ารุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ 
18. งานควบคุมพัสดุเก่ียวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
19. ออกแบบเขียนแบบเก่ียวกับงานไฟฟา้ 
20. ควบคุมดูแลเก่ียวกับงานไฟฟ้า ประมาณราคา การจัดสถานที่ต่าง ๆ เก่ียวกับไฟฟ้า 
21. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ 
22. จัดสถานที่ ควบคุมดูแล และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
23. งานก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงรักษา อาคารสถานที่เก่ียวกับงานสวนสาธารณะ 
24. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ 
25. ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
26. จัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช า และขยายพันธุ์ไม้ 
27. ประมาณราคาในการด าเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 
28. งานประดับตกแต่งสถานที่เก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ 
29. งานก าจัดมูลฝอย ควบคมุ และดูแลรักษาสถานที่ก าจัดมูลฝอย 
30. การกวาดล้าง ท าความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถ่ายขยะมูลฝอย 
31. ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามหลัก

วิชาการสุขาภิบาล 
32. ออกแบบระบบบ าบัดน  าเสียส าหรับอาคาร  โรงแรม  สถานประกอบการ ฯลฯ 
33. ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน  าทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน  าฝน ฯลฯ 
34. ควบคุมการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียให้มีประสิทธิภาพ  สามารถบ าบัดน  าเสียให้มีคุณภาพ

มาตรฐานก่อนปล่อยน  าทิ ง 
35. การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการก าจัดน  าเสีย และการให้บริการข้อมูล ฯลฯ 
36. ตรวจสอบระบบบ าบัดน  าเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน  าเสียท าลายสภาพแวดล้อม  

ของธรรมชาติ 
37. งานรับเร่ืองราวค าร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน  าเสียหรือน  าทิ ง  ตรวจสอบเอกสาร  ส ารวจท าผัง

แนวท่อ  และประมาณการจ านวนผู้ขออนุญาต 
38. ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน  าเสีย-น  าทิ ง 
39. ดูแลรักษาบ่อบ าบัดน  าเสีย 
40. ท าความสะอาด  ล้างลอกท่อ  รางระบายน  าเสีย น  าฝน หรือน  าทิ ง 
41. ตักขยะในบ่อสูบน  าเสีย  บ่อพัก  และบ่อดักไขมัน 
42. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน  าจากโรงบ าบัดน  าเสียและแหล่งน  าต่าง ๆ 
43. ควบคุมการเติมคลอรีนจากบ าบัดน  าเสียจากโรงบ าบัดน  าเสีย ในน  าเสียจากแหล่งอื่น ๆ  
44. ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบ าบัดน  าเสีย 
 
 



3 - 24 
 

45. ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน  าเสีย-น  าทิ ง จากสถานประกอบการในรายที่น่าสงสัย หรือรายที่
ประชาชนร้องขอ 

46. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

1. ส านักการช่าง    งบประมาณรวม    111,419,630    บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม      35,951,670    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานไฟฟ้าถนน 15,255,740     16,209,700     30,000          1,500,000      796,000         28,816,500     62,607,940     ส านักการช่าง 00242
2. งานสวนสาธารณะ 3,300,040      10,063,930     2,976,500      - - 14,498,000     30,838,470     ส านักการช่าง 00243
3. งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
   สิ่งปฏิกูล 9,889,470      25,780,200     100,000         - - 182,000         35,951,670     กองสาธารณสุขฯ 00244

812,440         8,276,800      - - - - 9,089,240      ส านักการช่าง 00244
4. งานบ าบัดน  าเสีย 3,894,240      4,557,740      122,000         - - 310,000         8,883,980      ส านักการช่าง 00245

รวม 33,151,930     64,888,370     3,228,500      1,500,000      796,000         43,806,500     147,371,300   
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รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  เคหะและชุมชน
ด้าน บริการชุมชนและสงัคม

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนในเขตเทศบาล 
2. เพื่อให้การด าเนินงานด้านชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า 
1. งานส ารวจจัดต้ังชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
2. การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การอบรมอาชีพระยะสั้น การประชุม 

ผู้น าชุมชน 
3. งานจดัระเบียบชุมชน ได้แก่ การประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
4. งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ

สุขาภิบาล 
5. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน 
6. งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
7. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม    4,556,540    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานส่งเสริมและสนับสนุน กองสวัสดิการ
    ความเข้มแข็งชุมชน 1,374,200      3,162,340      - - - 20,000          4,556,540      สังคม 00252

รวม 1,374,200      3,162,340      - - - 20,000          4,556,540      
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อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
เทศบาลนครล าปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้าน บริการชุมชนและสงัคม
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

………………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อด าเนินการและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล 
2. ส่งเสริมการศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างท้องถ่ินที่น่าอยู ่
3. เพื่อจัดการดูแลงานด้านฌาปนกิจในเขตเทศบาล 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และเอกลักษณ์

ของท้องถ่ิน 
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยวภายใน            

เขตเทศบาล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับ          
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล 

 
งานท่ีท า 
1. ก าหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียน 

เยาวชน และประชาชน 
2. จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา 
3. การจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ 
4. การดูแล บ ารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา 
5. การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
6. การก าหนดแผนปฏิบัติงาน การด าเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล

เก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เช่น การท าบุญตักบาตร    
วันขึ้นปีใหม่ การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เป็นต้น 

7. การก าหนดแผนปฏิบัติงาน การด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลเก่ียวกับ
งานประเพณีท้องถ่ิน งานศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน งานอนุรักษ์ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

8. การด าเนินกิจกรรม  สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  เช่น  การจัดงานร าลึก                
วันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าล าปาง  อุดหนุนการจัดงานวันรถม้าล าปาง  เป็นต้น 

9. งานฌาปนกิจ เช่น การดูแลฌาปนสถาน เป็นต้น 
10. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล 
11. ควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอืน่ 
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12. การต้อนรับ แนะน า อ านวยความสะดวก และบริการน าเที่ยว รวมถึงการด าเนินการธุรกิจ      
การท่องเที่ยว 

13. ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยว หรือกิจการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว  
ภายในจังหวัดและเทศบาล 

14. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน
ทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว 

15. ก าหนดกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล และให้ค าแนะน าในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแบบแผน 

16. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
     

ฯลฯ 
 
 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

1. ส านักการศึกษา    งบประมาณรวม    10,803,480    บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม        697,000    บาท 
3. ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม      2,529,160    บาท 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ 1,111,280      2,932,200      112,000         - - - 4,155,480      ส านักการศึกษา 00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน - 6,648,000      - - - - 6,648,000      ส านักการศึกษา 00263

- 612,000         55,000          - - 30,000          697,000         กองสาธารณสุขฯ 00263
3. งานวิชาการวางแผนและ
    ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 428,300         1,998,860      - - - 102,000         2,529,160      ส านักปลัดฯ 00264

รวม 1,539,580      12,191,060     167,000         - - 132,000         14,029,640     
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เทศบาลนครล าปาง
อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
ด้าน บริการชุมชนและสงัคม

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อด าเนินงานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไปด้านช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐานสากล 
3. เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และควบคุมการใช้

ประโยชน์ของที่ดินและทางสาธารณะ 
4. เพื่อการจัดหา ควบคุม และดูแลรักษาเคร่ืองจักรกล และยวดยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า 
1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  ของแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ  
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
3. งานวางโครงการ จัดท าผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
4. งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ 
5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
6. งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ 
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรม 
10. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
11. งานตรวจสอบก าหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต 
12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
13. งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน 
14. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
16. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  

พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และทีดิ่นสาธารณประโยชน์ 
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18. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน  า 
19. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
20. จัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
21. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
22. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
23. ส ารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง 
24. งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม 
25. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
26. ควบคุมการใช้ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
27. ตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
28. งานควบคุมพัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 
29. งานตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
30. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ฯลฯ 

 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

ส านักการช่าง     งบประมาณรวม    14,169,400    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา 4,238,830      825,700         - - - - 5,064,530      ส านักการช่าง 00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,161,970      4,245,900      297,000         - - 400,000         9,104,870      ส านักการช่าง 00312

รวม 8,400,800      5,071,600      297,000         - - 400,000         14,169,400     
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รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
เทศบาลนครล าปาง

ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  การพาณิชย์ 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน 
2. เพื่อดูแลควบคุมสัตว์ และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
 
งานท่ีท า 
1. ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด 
3. ควบคุมกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพในตลาดสด 
4. ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
5. ควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัย 

ตามธรรมชาติ 
6. ระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซ่ึงประกอบอาชีพทีเ่สี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
7. การควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
8. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
9. ป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
10. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ฯลฯ 

 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม    5,226,570    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานตลาดสด 2,025,270      1,616,300      1,320,000      - - 265,000         5,226,570      กองสาธารณสุขฯ 00333

รวม 2,025,270      1,616,300      1,320,000      - - 265,000         5,226,570      
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รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน  การพาณิชย์

เทศบาลนครล าปาง
อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



3 - 36 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

…………………………….. 
 

รายจ่ายงบกลาง 
ด้าน  การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงาน  งบกลาง 
 

วัตถุประสงค์ 
      เพื่อด าเนนิการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็น 

หน้าที่ของหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจ าเป็น 
เร่งด่วนให้สามารถด าเนินการได้ 
  

งานท่ีท า 
1. งานงบกลาง 

1.1    ค่าช าระหนี้เงินต้น 
1.2    ค่าช าระดอกเบี้ย 
1.3    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
1.4    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 
1.5    ส ารองจ่าย   
1.6    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร 
- เงินทดแทนพนักงานจ้าง 
- ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
- เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสยีรวมเทศบาลนครล าปาง 

1.7    เงินช่วยพิเศษ 
- เงินช่วยค่าท าศพ 
- เงินสงเคราะห์ 

1.8    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 
1.9    เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
1.10  ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ 
1.11  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
1.12  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 
 

ฯลฯ 
 

    
 งบประมาณรวม    34,094,650    บาท 



งาน
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ทีดิ่น
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รหัส
บัญชี

1. งานงบกลาง - - - - - - 34,094,650     00411

รวม - - - - - - 34,094,650     
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เทศบาลนครล าปาง
รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงาน  งบกลาง

อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง
รายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน

ด้าน การด าเนินงานอ่ืน



 
 
 
 
 
 

 

รายจ่ายงบกลาง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายงบกลาง 

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

ต้ังงบประมาณรายจ่าย                                            รวมทั้งสิ้น  34,094,650  บาท  แยกเป็น 
งบกลาง                                                   ต้ังไว้รวม   34,094,650  บาท  แยกเปน็         
ก. จ่ายจากรายได้                                                 ต้ังไว้รวม   33,693,650  บาท  แยกเปน็ 

1. ค่าช าระหนี้เงินต้น  ต้ังไว้  9,035,500  บาท  แยกเป็น 
1.1 ค่าช าระหนี้เงินต้นให้แก่ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) 

ธนาคารออมสิน ต้ังไว้ 742,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง 
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท 
ค านวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ต้ังแต่ 31 พฤษภาคม 
2545 – 31 พฤษภาคม 2548)  มีก าหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี เร่ิมช าระเงินต้นในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก 

1.2 ค่าช าระหนี้เงินต้นให้แก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 8,293,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 

1) ช าระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) ต้ังไว้ 
644,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 
6,440,000 บาท มีก าหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบีย้                      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการจ่ายช าระปีสุดท้าย 

2) ช าระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ 
ต้ังไว้ 7,649,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จ านวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีก าหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการจ่าย
ช าระปีที่ 2 จ านวน 7,649,434.61 บาท จึงต้ังจ่ายเป็นจ านวนเงิน 7,649,500 บาท 

2. ค่าช าระดอกเบี้ย  ต้ังไว้  446,700  บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าช าระดอกเบี้ยให้แก่ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคาร 

ออมสิน ต้ังไว้ 191,900 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยให้แก่ส านักงานกองทุนเพือ่สังคม (กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง ตามสัญญา 
เลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท ค านวณอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อป ี

2.2 ค่าช าระดอกเบี้ยให้แก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 254,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยให้แก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่                  
9 กุมภาพันธ์ 2553 จ านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จ านวน 
9,304,575.67 บาท ค านวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ย จ านวน 254,787.98 บาท 
จึงต้ังจ่ายเป็นจ านวนเงิน 254,800 บาท 
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3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว้  4,707,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  ต้ังจ่ายตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ต้ัง 
เงินสมทบเข้าเปน็กองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ช าระ            
ค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง  และจ่ายสมทบอีกร้อยละ  5  ส าหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 
และส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนนุการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป 
(ต าแหน่งทดแทนลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกต าแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  

4. ส ารองจ่าย ต้ังไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินส ารองจ่ายในกรณีจ าเปน็ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 2 
ข้อ 19  ซ่ึงคณะผู้บริหารท้องถ่ินจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป 

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ต้ังไว้  4,776,000  บาท  แยกเป็น 
5.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ ต้ังไว้ 1,200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนนุ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ             
ในระดับท้องถ่ิน ส าหรับเทศบาลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร ต้ังไว้ 1,800,000 บาท โดยต้ังจ่ายจากรายได้ประเภท
ค่าปรับที่ได้จากผู้กระท าความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จ านวน 1,000,000 บาท และต้ังจ่ายจากรายได้ของเทศบาลอีก จ านวน 800,000 บาท 
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเคร่ืองหมาย
จราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง 
เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้ามหยุดรถ และเคร่ืองหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จา่ยเป็น             
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และเคร่ืองหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน 
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ช ารุด และจ่ายเป็นคา่วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเก่ียวกับการจัดการจราจร เช่น            
แผงเหล็กก้ันจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งนูน                   
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกิจการจราจร 

5.3 เงินทดแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ของเทศบาล กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนือ่งจากการท างานให้ราชการ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 

5.4 ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ต้ังไว้ 531,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ 
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยค านวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167)           
ของรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลมีรายรับทั่วไป  ไม่รวมเงินกู้ 
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จ านวน 317,938,257.96 บาท ค านวณไม่น้อยกว่า 
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ร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 530,956.89 บาท จึงต้ังจ่ายเป็นจ านวนเงิน 531,000 บาท             
(ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 
หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555        
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555) 

5.5 เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 
1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาล
นครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้องค์การจัดการน้ าเสีย ตามบันทึกข้อตกลง            
การให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนครล าปาง เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2555 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครล าปาง เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2555 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิ
ใหอ้งค์การจัดการน้ าเสีย ด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลนครล าปาง คร้ังที่ 1 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

6. เงินช่วยพิเศษ  ต้ังไว้  436,000  บาท  แยกเป็น 
6.1 เงินช่วยค่าท าศพ ต้ังไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพเิศษ 3 เท่าของ             

เงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างถึงแก่กรรมในต าแหน่ง และ
เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) กรณีพนักงานเทศบาล         
ผู้รับบ านาญ (ไม่รวมต าแหน่งครู) ถึงแก่กรรม  

6.2 เงินสงเคราะห์ ต้ังไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ 
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ ส าหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วย             
โรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์        
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556)  

7. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ต้ังไว้ 6,309,450 บาท         
โดยต้ังจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 ให้ต้ังเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปี ทุกหมวด ทุกประเภท 
เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนนุ โดยในปีนี้เทศบาลได้ต้ังงบประมาณ
รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 504,125,020 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จ านวน 188,652,520 บาท 
คงเหลือ 315,472,500 บาท ค านวณในอัตราร้อยละ 2 จึงต้ังจ่ายเป็นจ านวนเงิน 6,309,450 บาท 

8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ ต้ังไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลอื          
ค่าครองชีพผู้รับบ านาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครล าปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

9. ค่ารักษาพยาบาลผูรั้บบ านาญ ต้ังไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล          
ของผู้รับบ านาญท่ีเกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครล าปาง ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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10. เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  ต้ังไว้  2,841,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน   

11. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผูรั้บบ านาญ ต้ังไว้ 141,500 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของผู้รับบ านาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครล าปาง ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

 
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                        ต้ังไว้รวม        401,000  บาท  แยกเป็น 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว้  101,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ร้อยละ 5 ส าหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และส าหรับพนักงานจ้าง         
ตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ต าแหน่งทดแทน
ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกต าแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2556  

2. เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์  ต้ังไว้  300,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์        
เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  
 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
 



 
 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 
-------------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  57,122,330  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้  
รายจา่ยประจ า   ต้ังไว้รวม   55,857,130  บาท  แยกเปน็ 

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ต้ังไว้รวม   37,856,370  บาท  แยกเปน็ 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ต้ังไว้          9,857,040  บาท  แยกเป็น 
- เงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว้ 2,132,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 

เป็นเงิน 55,530 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ต้ังไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี 
เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ต้ังไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
พิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท            
ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต้ังไว้ 966,240 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน   
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
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รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป) 

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 5,798,520 บาท              
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล เปน็เงิน 30,540 บาท ต่อเดือน              
รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน 19,440 บาท 
ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    ต้ังไว้          27,999,330  บาท  แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 11,723,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 8,731,270 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,786,400 บาท 
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
205,940 บาท)  

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 491,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ
เงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 464,220 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,520 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 6,360 บาท)  

- เงินประจ าต าแหน่ง  ต้ังไว้  388,800  บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 4,684,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ 
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,160,240 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 366,850 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
และระงับอัคคีภัย 2,157,830 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 28,980 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 7,167,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ          
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,745,240 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 816,480 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ   
ระงับอัคคีภัย 3,460,440 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 145,560 บาท) 
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- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 3,514,200 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่ม         
ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 1,014,960 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 492,600 บาท        
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,936,200 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม        
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 70,440 บาท) 

2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ต้ังไว้รวม    14,487,760  บาท  แยกเป็น 
 2.1 ค่าตอบแทน  ต้ังไว้           2,176,260  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ต้ังไว้ 
53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหล
ในสายงานผู้ปฏบิัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศก าหนด
ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2555 (ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556) และ        
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 3,000 บาท) 

- ค่าเบี้ยประชุม  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาล 
แต่งต้ังขึ้น ต าแหน่งประธานกรรมการ คร้ังละ 312.50 บาท และต าแหน่งกรรมการ คร้ังละ 250 บาท 
ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 1,030,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 500,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท 
งานเทศกิจ 400,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 442,800 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 339,600 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 103,200 บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  317,060  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร       
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร    
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  181,180  บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป 
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เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 71,700 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
53,320 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 10,860 บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 293,400 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่ารักษาพยาบาล 
ของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 209,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท         
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม      
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)  
 2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้            9,813,200  บาท  แยกเป็น 

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 3,930,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร         
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดอาคารส านักงานรายเดือน 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารส านักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศของส านักงานเทศบาลนครล าปาง และค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 3,870,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,000 บาท 
งานเทศกิจ 1,200 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 27,000 บาท และแผนงาน        
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000 บาท)               

- รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ต้ังไว้  850,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจา้หน้าที่
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยต้ังจ่ายไว้ตามเกณฑ์การต้ังงบประมาณและ        
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ ไม่เกินปีละ 1%  
ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด 
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ 
ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที ่
ที่เก่ียวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป) 
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- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
ต้ังไว้  4,871,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ต้ังไว้ 400,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่         
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม           
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ต้ังไว้ 30,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย        
ในการด าเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดท าสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป) 

4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครล าปาง เช่น          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าแผ่นพับ/               
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป) 

5. ค่าใช้จ่ายในการประกวดส านักทะเบียนดีเด่น ต้ังไว้ 80,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงส านักทะเบยีนท้องถ่ิน ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น 
ค่าจัดท าวีดีทัศน์ ค่าจัดท าคูมื่อ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง  ๆค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์
ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ ค่าจัดท าโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหาร        
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีส าคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ  
ต้ังไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น ค่าจัดกิจกรรม
แม่ดีเด่น ค่าจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์          
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน (5 ส) ต้ังไว้ 
50,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม           
ค่าจัดท าคู่มือ/แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ คา่ตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์               
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์สภาเทศบาลนครล าปาง 
(2557-2559) ต้ังไว้ 80,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมสัมมนาถอดบทเรียน 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ส ารวจแบบสอบถาม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น                
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม         
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

10. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้ังไว้ 
50,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร          
ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

11.  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต้ังไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน เช่น ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่าง ๆ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

12.  ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผูค้้าหาบเร่แผงลอย ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร 
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย 
ในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผนั ค่าจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง ต้ังไว้ 1,200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน
และเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาล        
ปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับ
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ประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข่วงนคร และหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญ
บริหารจัดงานและก ากับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดท าพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดการแสดง 
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/          
เต็นทจ์ าหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างส ารวจและประมวลผลการด าเนินงาน เงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว หรือจ้างหน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลภายนอกจัดท ายุทธศาสตร์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ส ารวจแบบสอบถาม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรม
สาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าเงินรางวัล ของรางวัลการประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี        
ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีการแสดง ค่าสาธารณูปโภค เช่น  
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เปน็ต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง                 
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดการแสดง 
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้ 1,226,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็          
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี     
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่ง               
ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,070,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 38,000 บาท 
งานเทศกิจ 15,000 บาท งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 38,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 65,000 บาท)  
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17. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น         
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยน
ให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับใช้ในงานพธิีต่าง ๆ ของเทศบาล            
และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยือนบุคคลผู้ปฏบิัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบ
อุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือท าคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด
ความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554        
ค่าใบอนุญาตใช้เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ค่าต่อใบอนญุาตและขอมีซ่ึงยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน          
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท) 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 162,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 42,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบ        
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท                  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม         
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท) 
 2.3 ค่าวัสดุ   ต้ังไว้            2,498,300  บาท  แยกเป็น 

- วัสดุส านักงาน  ต้ังไว้  777,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  
หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจ าตัวประชาชน            
ระบบคอมพิวเตอร์ น้ าด่ืม แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 404,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท งานเทศกิจ 28,800 บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม           
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 295,000 บาท)   

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ           
ซ่ึงน ามาซ่อมหรือติดต้ังเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
30,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  67,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 53,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท 
งานเทศกิจ 1,000 บาท งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,000 บาท และแผนงาน         
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท) 
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- วัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  31,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ    
น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สีส าหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
16,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 5,000 บาท งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  210,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์    
และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ช ารุดหรือหมดสภาพไป 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 200,000 บาท)  

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ       
หล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ 
ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เคร่ืองสบูน้ า เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ (ปรากฏใน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 80,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
อัคคีภัย 470,000 บาท)  

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้  4,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ที่จ าเปน็ต้องใช้ในการปฏบิัติงาน เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย ์
กระเป๋าพยาบาล ปรอท น้ ายาฆ่าเชื้อโรค น้ ายาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษา             
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  

- วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 11,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณา                   
และเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ วีดีทัศน์ ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 3,000 บาท งานเทศกิจ 1,000 บาท   
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5,000 บาท) 

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ต้ังไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก รองเท้า          
ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปอ้งกันภัย          
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  492,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน่        
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง น้ ายาล้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 450,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท            
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
22,000 บาท) 



                                                                         3 -    

 

51 

- วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น        
เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ า ประเก็น ท่อส่งน้ า น้ ายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

- วัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว้  12,500  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 4,000 บาท แผนงาน         
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 500 บาท งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย         
3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 5,000 บาท) 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้รวม       2,753,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้            2,753,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 2,187,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานเทศบาล         

ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ าพุหน้าส านักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย หน่วยท่ี 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,127,000 บาท        
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท) 

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาของ
ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท) 

- ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับ       
ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์กับส านักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 26,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท) 

- ค่าบริการไปรษณีย์  ต้ังไว้  350,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียม  
ส่งเงินโดยทางธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ   
และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

4.  หมวดรายจ่ายอื่น  ต้ังไว้รวม          360,000  บาท  แยกเป็น 
- รายจ่ายอื่น ต้ังไว้ 360,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง 
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เปน็กลาง เพือ่เป็นผู้ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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5.   หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม          400,000  บาท  แยกเป็น 
เงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม          400,000  บาท  แยกเป็น 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          ต้ังไว้               400,000  บาท  แยกเป็น 
- อุดหนุนมูลนิธ ิ อปพร. เทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 400,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็              

เงินอุดหนุนมูลนิธ ิ อปพร. เทศบาลนครล าปาง ในการด าเนินงานช่วยเหลอืผู้ประสบภัยและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครล าปาง ที่ ม 04/2556 ลงวันที่          
1 พฤษภาคม 2556 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ          
การรักษาความสงบภายใน) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา การให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 5-69)   
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม    1,265,200  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได้ ต้ังไว้รวม       319,000  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ต้ังไว้รวม       319,000  บาท  แยกเป็น 
  1. ครุภัณฑ์        ต้ังไว้รวม       207,000  บาท  แยกเป็น 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ต้ังไว้            207,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน         

เกินกว่า 5,000 บาท เปน็เงิน 207,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงาน          
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
30,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท และแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท  

 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม       112,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ต้ังไว้            112,000  บาท  แยกเปน็ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ            

ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เปน็เงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)   
 

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว้รวม     946,200  บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ต้ังไว้รวม     946,200  บาท  แยกเป็น 

1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม     346,200  บาท  แยกเป็น 
1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้          99,500  บาท  แยกเป็น 
- ค่าติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 

99,500  บาท  ประกอบด้วย 
1) เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์  จ านวน  1  เคร่ือง 
2) เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 6 โมโน 2 สเตอริโอ จ านวน  1  เคร่ือง 
3) เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 15 ช่อง จ านวน  1  เคร่ือง 
4) เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียงแบบดิจิตอล จ านวน  1  เคร่ือง 
5) ล าโพงติดเพดาน ขนาด 30 วัตต์ จ านวน  8  ชุด 
6) ระบบสายสัญญาณ จ านวน  1  ชุด 
7) อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดต้ัง 

 

 (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-44)   
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1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้            91,700  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ส าหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จ านวน 2 ชุด    

ชุดละ  45,850  บาท  เป็นเงิน  91,700  บาท  แต่ละชุดประกอบด้วย 
1) ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  2  ชุด 
2) เคร่ืองดูดเสมหะ จ านวน  1  เคร่ือง 
3) เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จ านวน  1  เคร่ือง 
4) อุปกรณ์ในการดามและเคลื่อนย้าย  
 แผ่นกระดานรองหลัง Spinal Board จ านวน  1  ชุด 
5) เคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในเลือด จ านวน  1  เคร่ือง 
6) ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  1  ชุด 
7) เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง จ านวน  1  ชุด 
8) ชุด CCR จ านวน  1  ชุด 
9) ชุดอุปกรณ์ดามแขน-ขา-แผ่นหลัง จ านวน  1  ชุด 
10) รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้าย จ านวน  1  คัน 
11) เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน  1  ชุด 

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา การให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 5-67)   
 

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้           155,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเร่ืองราวร้องทุกข์ เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อจัดท า          

ระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ค่าจัดท าชั้นข้อมูลส าหรับน าเข้า
ข้อมูลจุดด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ ค่าจัดท าข้อมูลพื้นฐานที่จ าเปน็ส าหรับการใช้งานระบบ ค่าจัดท าคู่มือ
การใช้งานระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และสามารถระบุจุดบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์         
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ได้ (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61) 

- ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครล าปาง เป็นเงิน 95,000 บาท เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครล าปาง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) รองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการสืบค้นข้อมูลในสังคมออนไลน์ (Social Network) (ตามราคาในท้องถ่ิน) 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-60) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
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2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  ต้ังไว้รวม       600,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  ต้ังไว้            600,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารส านักการช่าง-กองคลัง ต้ังไว้ 600,000 บาท 

โดยท าการร้ือพรมปูพื้น ผ้าม่านโดยรอบ และฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าของเดิมออก แล้วท าการติดต้ัง       
พรมปูพื้น ผ้าม่านโดยรอบใหม่ พร้อมท าฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-44)   



 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

 กองวิชาการและแผนงาน  
----------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น  14,739,010  บาท  แยกเปน็ 
จ่ายจากรายได้             
รายจ่ายประจ า    ต้ังไว้รวม   13,803,210  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า                 ต้ังไว้รวม     7,861,320  บาท  แยกเปน็ 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้          7,861,320  บาท  แยกเป็น 

- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 5,522,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล       
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 392,420 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,089,870 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
1,040,370 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 575,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช และนิติกร 
8 วช เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) และเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 25,920 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 276,300 บาท         
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 273,480 บาท) 

- เงินประจ าต าแหน่ง  ต้ังไว้  67,200  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง                
ของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ต้ังไว้  552,820  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  และ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า  ต้ังไว้  10,620  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 805,320 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าตอบแทน และ          
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 398,400 บาท       
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 342,840 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
64,080 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้  327,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม            
ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารทั่วไป 167,760 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 115,320 บาท และแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานเทศกิจ 43,920 บาท) 
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2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ต้ังไว้รวม     5,007,890  บาท  แยกเปน็ 
2.1 ค่าตอบแทน    ต้ังไว้            820,860  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต้ังไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล  (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 195,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 122,500 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 3,000 บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 290,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล  
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 28,800 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 196,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
64,800 บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  31,960  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร 
ของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
11,960 บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 220,000 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท) 

2.2  ค่าใช้สอย     ต้ังไว้           3,717,030  บาท  แยกเป็น  
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว้  762,030  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร       

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการด าเนินคดี ค่าธรรมเนียมในการรับรอง
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
ร้ือถอนล าโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
การบ ารุงรักษา (Maintenance) เว็บไซต์เทศบาลนครล าปาง www.lampangcity.go.th การต่ออายุ   
การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Filewall ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 128,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 573,430 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท) 

-  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้   
2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 1,200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง และ
การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ค่าจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ 
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่าเวลา   

http://www.lampangcity.go.th/
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สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้างถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/
โทรทัศน์ ค่าพื้นที่หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อมัลติมีเดีย สปอตวิทยุ      
สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจ าปี การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรม
ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง 
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลพบสื่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และค่าจ้าง  
ที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดง 
ผลงาน/นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกร
และผู้ด าเนินรายการ ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่              
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ต้ังไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานที ่   
ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว ต้ังไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือ
บุคคลภายนอกจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม              
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ต้ังไว้  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก 
หรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เช่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม          
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

6. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล 
ต้ังไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมหรือการส ารวจข้อมูล สอบถาม  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน หรือการด าเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการ        
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา



                                                                          3 -  
 

 

      59 
 

ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างส ารวจ    
หรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้ังไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน การจัดเวที
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกล้า 
การตรวจประเมินการด าเนินงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดท าตัวชี้วัดประเมินผล           
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครล าปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการจากส านักงาน 
ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น        
ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) 

8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดของเด็กและเยาวชน
ตามกฎหมาย ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด        
ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใบประกาศนียบัตร             
ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย  
ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร        
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 170,000 บาท) 

-  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 155,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท) 
 
 
 



                                                                          3 -  
 

 

      60 
 

 2.3  ค่าวัสดุ      ต้ังไว้            470,000  บาท  แยกเปน็ 
- วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 133,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ าด่ืม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 33,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 90,000 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 10,000 บาท) 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 105,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน่ 
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  9,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท         
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท) 

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่           
ไม้เนื้อออ่น ไม้เนือ้แข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)    

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา         
และเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้ ายาล้าง         
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท      
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 155,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ   
15,000 บาท) 

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค               ต้ังไว้รวม       934,000  บาท  แยกเป็น 
 ค่าสาธารณูปโภค               ต้ังไว้          934,000  บาท  แยกเปน็ 

- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดต้ังภาครับ    
เคร่ืองกระจายข่าวแบบไร้สาย และป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็คทรอนิคส์ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าบริการโทรศัพท์   ต้ังไว้   300,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
504,000  บาท) 
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ต้ังไว้รวม        935,800  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได้  ต้ังไว้รวม        300,000  บาท  แยกเป็น 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม        300,000  บาท  แยกเป็น 
       1. ครุภัณฑ์  ต้ังไว้รวม        240,000  บาท  แยกเป็น 
          ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            ต้ังไว้             240,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป           
งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท  

  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         ต้ังไว้รวม         60,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ต้ังไว้              60,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ          

ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-41)   
 
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ต้ังไว้รวม        635,800  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม        635,800  บาท  แยกเป็น 
  ครุภัณฑ์         ต้ังไว้รวม        635,800  บาท  แยกเป็น 

 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน          ต้ังไว้              81,800  บาท  แยกเป็น 
- ตู้กันความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 

ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 
15,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-40) 

- เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 33,400 เป็นเงิน 66,800 บาท (ตามราคา
มาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามปี    
หน้า 5-40) 
 

 2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             ต้ังไว้              90,000  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่ ก าลังส่งไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  

15,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) มีไมค์ลอยอย่างน้อย 2 ตัว 
2) มีช่องเชื่อมต่อ USB SD Card หรือ CD 
3) ใช้แบตเตอร่ีแห้ง และชาร์ตไฟได้ 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี   
หน้า 5-40) 
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- เคร่ืองขยายเสียง (power mixer amplifier) ขนาดก าลังขับไม่ต่ ากว่า 1,000 วัตต์
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท ส าหรับ 

     ชุมชนเจริญประเทศ  จ านวน  1  เคร่ือง 
  ชุมชนจามเทวี   จ านวน  1  เคร่ือง 
  ชุมชนประตูตาล   จ านวน  1  เคร่ือง 
  ชุมชนศรีบุญโยง   จ านวน  1  เคร่ือง 
  ชุมชนกาดกองต้าเหนือ จ านวน  1  เคร่ือง 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี   
หน้า 5-41) 

 
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร) 
 

 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังไว้             464,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) เปน็เงิน 

441,000 บาท เพื่อติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณและติดต้ังอุปกรณ์จัดเก็บ ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง   จ านวน 1 เคร่ือง 
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  จ านวน 6 เคร่ือง 
3) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2   จ านวน 1 เคร่ือง 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
 
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 5-59) 
 

- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน  
23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX        
 ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเชอร์ หรือ แบบ LED 
3) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
4) มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
5) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
6) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
7) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
10)  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
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11)  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
12)  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
13)  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
14)  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้      
  ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น   

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-40)   
 
 



 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

กองคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองคลัง 
--------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  20,559,860  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้  
รายจ่ายประจ า   ต้ังไว้รวม   20,127,760  บาท  แยกเปน็ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ต้ังไว้รวม   15,594,330  บาท  แยกเปน็ 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ต้ังไว้        15,594,330  บาท  แยกเป็น 

- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 8,249,830 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล  
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 239,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ          
เงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 523,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ           
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 2,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 3,988,080 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน และ            
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 2,523,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม               
ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ต้ังไว้รวม     4,533,430  บาท  แยกเปน็ 
 2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้          2,448,430  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ต้ังไว้ 
5,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นรางวัลจับกุมผู้กระท าผิดตามเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 1,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
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- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 345,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 58,430 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร             
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล          
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

 2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้            830,000  บาท  แยกเป็น 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว้  260,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ 
ต้ังไว้  520,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็น 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 520,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา            
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
   2.3  ค่าวัสดุ               ต้ังไว้          1,255,000  บาท  แยกเปน็ 

- วัสดุส านักงาน  ต้ังไว้  750,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ  
หมึก  ดินสอ  ปากกา  น้ าด่ืม  ต๋ัวตลาด  ต๋ัวรักษาความสะอาด  ต๋ัวค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์  
ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด  ใบเสร็จภาษ ี  ภป.1  ภป.2  ภป.3  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์            
เคร่ืองค านวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้ 45,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        
เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง  น้ ายาล้างมือ  น้ ายาล้างจาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ 
น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์  ส ีฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
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- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและส ี  ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  355,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น       
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม  432,100  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได้ ต้ังไว้รวม    97,800  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ต้ังไว้รวม    97,800  บาท  แยกเป็น 
1. ครุภัณฑ์         ต้ังไว้รวม    37,800  บาท  แยกเป็น   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            ต้ังไว้         37,800  บาท  แยกเปน็ 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า  

5,000  บาท  เป็นเงิน  37,800  บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน)  
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          ต้ังไว้รวม    60,000  บาท  แยกเป็น 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ต้ังไว้         60,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มี 
วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เป็นเงิน  60,000  บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) 
  

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยทุธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-54)   
 

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ต้ังไว้รวม  334,300  บาท  แยกเปน็ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม  334,300  บาท  แยกเปน็

ครุภัณฑ์  ต้ังไว้รวม  334,300  บาท  แยกเปน็    
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้       173,300  บาท  แยกเป็น 
- ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บ

เอกสารแบบโล่ง  15  ช่อง  มีตู้ลิ้นชัก  9  ช่อง  จ านวน  1  ตู้  เป็นเงิน  20,000  บาท  
- ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บ

เอกสารแบบโล่ง  40  ช่อง  มีตู้ลิ้นชัก  27  ช่อง  จ านวน  1  ตู้  เป็นเงิน  56,000  บาท 
- ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บ

เอกสารแบบโล่ง  45  ช่อง  มีตู้ลิ้นชัก  33  ช่อง  จ านวน  1  ตู้  เป็นเงิน  60,000  บาท 
 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-50) 
 

- เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 37,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน) 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-53) 
  

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           ต้ังไว้        20,000  บาท  แยกเปน็ 
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จ านวน             

2  กล้อง ๆ ละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  20,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) 
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบนัทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็ม หรือเม่ือต้องการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-51) 
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3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            ต้ังไว้       141,000  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

จ านวน  2  ชุด ๆ ละ  32,000  บาท  เป็นเงิน  64,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ               

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจ า               
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย    

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ                   

ไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 1 หน่วย 
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า                  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1                

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-52) 
 

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ
13,000 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้

รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-51) 
 

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
18,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์สไีม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
6) มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0  
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7) มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้            

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-53) 
 

- สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง            
เป็นเงิน  20,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 
2) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
3) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
4) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-54) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยทุธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)  
 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 



 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

ส านักการศึกษา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

ส านักการศึกษา 
------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย     รวมทั้งสิ้น   175,901,720  บาท  แยกเป็น 
รายจ่ายประจ า     ต้ังไว้รวม    170,168,320  บาท  แยกเป็น 
ก.  จ่ายจากรายได้     ต้ังไว้รวม   33,546,800  บาท  แยกเป็น 
     1.   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า     ต้ังไว้รวม      12,139,780  บาท  แยกเป็น 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     ต้ังไว้ 12,139,780  บาท  แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 6,075,970 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล                        

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
4,746,340 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 777,070 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  552,560  บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 318,540 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 263,820 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  54,720  บาท) 

- เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

- เงินวิทยฐานะ ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์          
ช านาญการพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 777,960 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าจ้างลูกจ้างประจ า              
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
166,250 บาท  งานระดับมัธยมศึกษา  611,710  บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า  ต้ังไว้  10,940  บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 3,077,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นตอบแทน และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 599,760 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,837,680 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 347,520 บาท           
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  292,320  บาท) 
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- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,691,890 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 263,370 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 988,360 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
228,480 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 211,680 บาท) 
 2.   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ต้ังไว้รวม       18,610,020  บาท  แยกเป็น 
           2.1  ค่าตอบแทน   ต้ังไว้            809,770  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้วบคุม
งานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ       
การประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลือ่นวิทยฐานะ ลงวันที่           
20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง ก าหนดคา่ตอบแทน       
การตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลือ่นวิทยฐานะ 
(ฉบับที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)  

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 50,000 บาท                 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 30,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  30,000  บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 318,600 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล            
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 185,400 บาท 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 114,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ  19,200  บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 51,170 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 37,320 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 6,540 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 7,310  บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 170,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล             
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษา                   
ไม่ก าหนดระดับ 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
10,000  บาท) 
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      2.2  ค่าใช้สอย                                                 ต้ังไว้       16,564,650  บาท  แยกเป็น 

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว้  625,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร                 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกก าลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา        
ก าจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย  และค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  บริเวณโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนครล าปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง หอสมุดประชาชนเทศบาลนคร
ล าปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท งานระดับ
มัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 270,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  25,000  บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  20,000  บาท) 

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     ต้ังไว้ 
15,844,650  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ต้ังไว้  1,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ล าปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ 
ค่าเช่าที่พักของครู–นักเรียนแลกเปลีย่น ค่าจัดท าวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

2.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ต้ังไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน         
การสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/       
รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน          
และต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดท าวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน                 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/           
ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

3.  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครล าปาง ต้ังไว้ 100,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการ และการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ               
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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4.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร ต้ังไว้ 

50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 
ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)            

5.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิทยากรพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกงาน
ภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีพื้นเมือง การสอนดนตรีพื้นเมือง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน                
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   

6.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ต้ังไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับรู้นโยบาย เปา้หมายการศึกษา และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์               
ค่าจัดท าเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร  
ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน        
และประถมศึกษา)   

7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้ังไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เก่ียวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน           
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้าง           
ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง)                   
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที ่              
ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่             
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ต้ังไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย         
ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับ
เทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การด าเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรม
ประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เชน่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บูธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณ
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วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)  

9.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) 
เช่น ค่าจัดท าข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดท าวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบ 
แข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครล าปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขัน
คนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

10.  สนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้ 2,066,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่ารับวารสาร ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือพิมพป์ระจ าเดือน 

วารสาร  ต ารา  คู่มือ  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อคอมพิวเตอร์  ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให ้         
ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง       
อย่างใด และอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)   

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน ต้ังไว้ 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปางทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาท ิโครงการวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพอ่แห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการ
ประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
จัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี  
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา
ของเทศบาลนครล าปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเคร่ืองบริโภค         
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน            
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เร่ือง การจัดท า
เคร่ืองมือการประเมินหลักสูตรและจัดท าคู่มือการด าเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ  
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ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง         
ของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการ Constructionism
และ Brain-Based Learning (BBL) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง ท้ัง 6 โรงเรียน ต้ังไว้ 
300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม  
โดยใชก้ระบวนการของ Constructionism และหลักการพัฒนาสมอง (BBL) มาบูรณาการในการ                
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการ              
แสดงผลงานครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์                      
ค่าจัดท าเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดท าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

6) วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เชน่ กระดาษ 
กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ ์         
การเรียนการสอน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท 
งานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท) 

7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 42,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาส ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)                

8) วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ไม้กวาด ถังน้ า น้ ายาท าความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ท าความสะอาด ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศกึษา 
12,000 บาท)  

9) วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาส ี            
ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อฐิ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท) 

10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคร่ืองเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ส าลี ผ้าพนัแผล ถุงมือ            
น้ ายาเคมีดับเพลิง อปุกรณ์เคร่ืองใช้อื่น ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ             
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท) 

11) วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช  
ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ              
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท) 

12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและส ีค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท) 
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13) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน            

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

14) วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ              
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

15) วัสดุดนตรี ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษา            
สังกัดเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ีต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย                     
ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/        
ต ารา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพเิศษ เชน่               
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
พัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารและสื่อสิง่พิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา) 

17) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาส              
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง เช่น ค่าจ้างท าวิจัย ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าจ้างท าเคร่ืองมือ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง              
และเคร่ืองด่ืม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร          
สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) 

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีกิจกรรม/
โครงการย่อยรองรับ ดังนี้ 

1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ต้ังไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองอุปโภคบริโภค น้ าด่ืม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์                  
สื่อการจัดประสบการณ์ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารคู่มือ หนังสือนิทาน 
บันทึกต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการน าเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 20,000 บาท             
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์              
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน             
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กเล็ก ให้มีความรู้ในการจัดศูนย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ์ 
และศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ    
ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 
ลงวันที ่19  ตุลาคม 2548  
 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง 
ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการออกส ารวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น           
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการออกส ารวจและจัดอบรม 
เด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)  

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง    
ต้ังไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง การจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ของพนักงาน เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดงานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ การจัดประชุมเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที ่
สมาชิกหรือคณะกรรมการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค ์ การจัดกิจกรรม
ในวันส าคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาสู่การเปน็หอสมุดชีวิต 
เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน          
และการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ 
แข่งขันการเขียนเร่ืองสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใชจ้่าย เช่น ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน           
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทนหรือ
สนับสนนุการแสดงหรือการละเล่น การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดต้ังป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
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14. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 200,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่            
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าติดต้ังป้าย ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จ่าย             
ในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3446 ลงวันที่  19 ตุลาคม  2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้ังไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง  ๆเช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน 
เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม 
เบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพฒันาก าแพง
เมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และ
ศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนข่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปดิ ค่าดอกไม้ 
ธูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพธิีกร/ผู้ฝึกสอน/
กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 700,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพือ่พัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และ         
การแข่งขันเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน  
หรือศูนย์เยาวชนกับศูนยเ์ยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีเปิด–ปิด ค่าจัดท าป้าย 
ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบ ารุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าอัดลม ค่าจ้างท าสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพธิีกร/
กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก ค่าเสื้อเอี๊ยม ค่าเสื้อส ารอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 

17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ต้ังไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นันทนาการ การแข่งขันเต้นแอโรบิก และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัด
เทศบาลนครล าปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขนั ในจังหวัดล าปางและจังหวัดอื่น 
การเข้าร่วมแข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและนานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วม 
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มหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดล าปาง กีฬา
เก่ียวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เชน่ ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร
ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล 
โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบ ารุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าอัดลม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพธิีกร/ผู้ฝึกสอน/
กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร           
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า               
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 

18. ค่าใช้จ่ายในการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เคร่ืองไทยธรรม  
ค่าตอบแทนอาจารย์ท าพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ          
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าด าเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม           
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดแต่งกายไปวัด            
การประกวดห่อขนมจ๊อก ค่าแผ่นขี้ผ้ึง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเคร่ืองเสียง           
ค่าตกแต่งเวที–สถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร การแสดงดนตรี 
มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ท าพิธ ี ค่าเคร่ืองไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด           
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด             
ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับพระพทุธศาสนา          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย 
ในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีอืน่ ๆ  ต้ังไว้  
300,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการ
ท่ีเก่ียวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรม
งานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  
งานตานก๋วยสลาก งานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน งานฟ้อนผีมด ผีเม็ง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น          
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง             
ค่าเคร่ืองไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับ            
วันส าคัญทางศาสนาและประเพณีอืน่ ๆ ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ แผน่พบั ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
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21. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็

ค่าเคร่ืองบวงสรวง ค่าเคร่ืองทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดค่าว จ้อย ซอ ฮ่ า หรือ              
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านส าหรับผู้เข้าร่วมการประกวด  ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร  ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง  
ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเคร่ืองไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทน
อาจารย์ท าพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์กล่าวค าบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึก
กรรมการตัดสินการประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน) 

22. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง) ต้ังไว้ 2,500,000 บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธรีดน้ าด าหัว 
การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งร้ิวขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
แสง ส ีเสียง (งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครล าปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล 
โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุง ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม–แต่งหน้า            
นางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้าง ท าขันดอก         
สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก             
ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาท าขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่าย          
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ–ส่ง ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเคร่ืองไทยธรรม 
ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าด าเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง–เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทน
การเดินประกวด  ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ  เงินรางวัล  ค่าของที่ระลึก ค่าขันสลุง 
ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ต ารวจ     
และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ  ค่าบุษบก  แคร่  เสลี่ยง  ค่าสไลด์  ค่าจ้างเหมาติดต้ังป้าย ค่าจ้าง
เขียนป้ายตัดสินผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปท าเคร่ืองหมาย ค่าสนับสนนุการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบ ารุงวัด 
ค่าตอบแทนคณะซอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน  ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
บริการแขกผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเคร่ืองแต่งกาย หมวกสาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ าศรี/         
ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับประเพณีสงกรานต์ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)  

23. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ต้ังไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าด าเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ ค่าสนับสนนุ
ผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถร้ิวขบวนแห่ ร้ิวขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ า  
ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่                 
ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ า ค่าวัสดุในการท าแพลอยน้ า ค่าตอบแทนรถม้า 
ค่าตอบแทนวงดุริยางค ์ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน 
อปพร. ทหาร ต ารวจ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก             
ของที่ระลึก   รูปถ่ายที่ระลึก   ค่าอาหาร   ค่าน้ าด่ืม   น้ าแข็ง   เคร่ืองด่ืม   พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน                
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ค่าท าบัตรเชิญ ค่าติดต้ังเคร่ืองเสียง ค่าพลุเปิดงาน  ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดท าแสง สี เสียง  
การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย 
ค่าเกล้าผม–แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่ธิดานพมาศ  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนนุการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวท ี
การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมกาดหม้ัวคัวงาย ค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)  

24. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ต้ังไว้ 200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวนสักการะ เคร่ืองบวงสรวง 
ค่าเคร่ืองไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย พวงมาลา 
ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพธิี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าอัดภาพ                
ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เก่ียวกับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

25. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองล าปาง ต้ังไว้  200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 
ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพธิี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าผ้าแพร 
ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเคร่ืองสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ 
ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ าอัดลม แก้วน้ า
พลาสติก ค่าเคร่ืองบวงสรวง เคร่ืองสืบชาตาเมือง ค่าดอกไม้ ค่าน้ าอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน ์
ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเคร่ืองบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

26. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 746,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ คา่ธรรมเนียม           
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 248,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 433,650 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 45,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  20,000  บาท)   

27. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ต้ังไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย    
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
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- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
30,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ  25,000  บาท) 
            2.3  ค่าวัสดุ         ต้ังไว้   1,235,600  บาท  แยกเป็น 

- วัสดุส านักงาน  ต้ังไว้  779,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  
กระดาษไขดิจิตอล  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กระดาษถ่ายเอกสาร  ผ้าหมึกโรเนียว  สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซ้ือหรือจ้างพิมพ์  ค่าหนังสือห้องสมุดและวัสดุห้องสมุด  ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร  
ค่าวัสดุจัดท าแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
106,800 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 523,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  20,000  บาท) 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น          
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ช้ินส่วนวิทยุหรือเคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  5,000  บาท  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  20,000  บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 65,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเคร่ืองนอนเด็กเล็ก ฯลฯ          
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท) 

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี            
ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา 3,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 10,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  20,000  บาท) 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์     
หรือการแพทย์ เช่น เคร่ืองเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ส าล ีผ้าพนัแผล ถุงมือ น้ ายาเคมีดับเพลิง            
และอุปกรณ์เคร่ืองใช้อื่น ๆ  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกงานการเกษตร  เช่น  
เมล็ดพันธุ์พืช  ปุ๋ย  ดินปลูกพืช  กระถางดอกไม้  ต้นไม้  จอบ  เสียม  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กันและส ี               
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 5,000 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 3,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
15,000  บาท) 
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- วัสดุกีฬา ต้ังไว้ 10,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย           

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 186,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น            
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,800 บาท งานศึกษา             
ไม่ก าหนดระดับ 35,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
15,000  บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  3,000  บาท) 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 3. หมวดค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้รวม         2,797,000  บาท  แยกเป็น 
    ค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้         2,797,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครล าปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ
อาคารในส่วนที่เก่ียวข้องของส านักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  80,000  บาท) 

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ต้ังไว้ 705,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครล าปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง อาคารศูนย์เยาวชน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอาคารในส่วนที่เก่ียวข้องของส านักการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 75,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  30,000  บาท) 

- ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ          
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักการศึกษา อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
อาคารศูนย์เยาวชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครล าปาง และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  
20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 บาท) 

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 460,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 40,000 บาท) 
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ข.  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว้รวม  136,621,520  บาท  แยกเป็น 
     1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ต้ังไว้รวม    82,175,900  บาท  แยกเป็น     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ต้ังไว้         82,175,900  บาท  แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 63,435,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

ระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานครู
และจ่ายเป็นเงินตอบแทนพเิศษครู (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ต้ังไว้  6,105,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ 
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ต้ังไว้ 5,974,800 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินที่ข้าราชการครู

พนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้ 130,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

- เงินวิทยฐานะ ต้ังไว้ 9,796,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูต าแหน่ง             
ที่มีวิทยฐานะช านาญการ  ช านาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 815,500 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า             
ต าแหน่งภารโรง จ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า และจ่ายเป็นเงินตอบแทน
พิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,339,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,230,000 บาท งานศึกษา 
ไม่ก าหนดระดับ 109,680 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 683,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม                   
การครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง และ
พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 613,600 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 70,320 บาท) 

2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                 ต้ังไว้รวม    35,885,620  บาท  แยกเป็น     
2.1  ค่าตอบแทน ต้ังไว้             131,900  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 
131,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง  
กับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 
20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง ก าหนดค่าตอบแทน
การตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ฉบับที่ 2 ) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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2.2  ค่าใช้สอย ต้ังไว้         20,934,800  บาท  แยกเป็น 
      - รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     ต้ังไว้  

20,934,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
1. สนับสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว้  19,367,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ต้ังไว้ 12,948,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครล าปาง และส าหรับเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,220,000 บาท งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
728,000 บาท) 

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการระดมสมอง จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
นครล าปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ต้ังไว้ 100,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่าย           
ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบ้ริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังไว้ 849,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู    
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง ตลอดจนบุคลากรส านักการศึกษา เข้ารับการศึกษา 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

5)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน ต้ังไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น              
ค่าจัดซ้ือหนังสือ วารสาร ต ารา ส าหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง ทั้ง 6 โรงเรียน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดท าโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น  
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD) ต้ังไว้ 3,900,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอ านาจหน้าที่            
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อซ้ืออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  
ต้ังไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ
สถานศึกษา (โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง ทั้ง 6 โรงเรียน) และระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร                
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร        
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง  ๆค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานศกึษา     
ไม่ก าหนดระดับ 100,000 บาท) 

9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา             
การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา 
โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเขียนเร่ืองสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่                  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนการแสดงหรือการละเล่น ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์        
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ        
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ต้ังไว้ 711,000 บาท   
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ครูแกนน า เจ้าหน้าที่ อปท. และสถานศึกษา
ดีเด่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ           
ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์                  
สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่าย                  
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา            
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ต้ังไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครล าปาง การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน คา่จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าจัดท าวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ต้ังไว้ 300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม              
ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท า
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครล าปาง และศึกษา
ดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ค่าจัดท าสื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

 

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้ 
20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแล
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ) 

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ต้ังไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 

2.3  ค่าวัสดุ ต้ังไว้         14,818,920  บาท  แยกเป็น 
      - ค่าอาหารเสริม (นม) ต้ังไว้ 14,812,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

ส าหรับนักเรียนระดับอนบุาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นทีบ่ริการ (สพฐ.) เปน็เงิน 8,444,800 บาท และโรงเรียนสังกัด      
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นเงิน  5,560,100  บาท และส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงิน 254,800 บาท และเด็กในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นเงิน 
552,720 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,004,900 บาท 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 807,520 บาท) 

 

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

     - วัสดุการศึกษา ต้ังไว้ 6,500 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน เพือ่พัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครล าปาง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 

 

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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3. หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    18,560,000  บาท  แยกเป็น 
    เงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม    18,560,000  บาท  แยกเป็น 

         เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               ต้ังไว้         18,560,000  บาท  แยกเป็น 
- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.)  

ต้ังไว้ 18,560,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ
อนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.)  จ านวน  3  โรงเรียน  รายละเอียดดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/56 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 
2) โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04131.0175/637  

ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/227 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 

 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา          
และเยาวชน  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ หน้า 5 – 93) 
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม       5,733,400  บาท  แยกเป็น 
ก.  จ่ายจากรายได้ ต้ังไว้รวม         430,000  บาท  แยกเป็น 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้รวม         430,000  บาท  แยกเป็น 
 1.  ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม           30,000  บาท  แยกเป็น 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้                30,000  บาท  แยกเปน็ 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า  
5,000  บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท  (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

2.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้รวม 400,000  บาท  แยกเป็น 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ต้ังไว้             400,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท่ีมีวงเงิน
เกินกว่า  50,000  บาท  เปน็เงิน  400,000  บาท  (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน     
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หน้า 5-114) 
 

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว้รวม       5,303,400  บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้รวม       5,303,400  บาท  แยกเป็น    
1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม       2,514,400  บาท  แยกเป็น  

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้                77,700  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองเคลือบปกหนังสือ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 18,000 บาท ส าหรับหอสมุด

ประชาชนเทศบาลนครล าปาง มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เคลือบพลาสติกชนิดม้วน ร้อน-เย็น 
2) สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 140 องศา  
3) ก าหนดความแรงการเคลือบได้ 
4) เคลือบปกหน้ากว้างสูงสุด 360 มิลลิเมตร 
5) ปรับระดับแรงกดลูกกลิ้งได้หลายระดับ 
6) เคลือบได้ทั้งหน้าเดียว และ 2 หน้า 
7) จอแสดงผล LCD 
 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105) 
 

- ฉากก้ันห้อง พีวีซี จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
บ้านดงม่อนกระทิง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีขนาดประมาณ 10.20 x 3.20 x 1.20 เมตร 
2) ท าจากพีวีซีเกรด A+ พร้อมเคลือบผิวด้วยสารปอ้งกัน UV 
3) สามารถดัดโค้งรางได้ตามรูปแบบห้อง  
4) รางฉากท าจากอลูมิเนียมแท้ 
 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105) 
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- ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 
จ านวน  1  ใบ  เป็นเงิน  9,700  บาท  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ (ตามราคามาตรฐาน) 
(แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-106) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 

1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร ต้ังไว้                 19,000  บาท  แยกเป็น 
- ปั๊มน้ าอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์ ขนาด 350 วัตต์ พร้อมท่อและอุปกรณ์ติดต้ัง จ านวน          

1 เคร่ือง เป็นเงิน 13,000 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-111) 

- ปั๊มน้ า ขนาด 200 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 6,000 บาท ส าหรับ                    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
(แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-106) 
 

1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้                 80,000  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองเสียงภาคสนาม พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 ประกอบด้วย 
1) ตู้ล าโพงซับเบส ขนาดไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว  จ านวน  2  คู ่
2) ตู้ล าโพง ขนาดไม่ต่ ากว่า 15 นิ้ว   จ านวน  2  คู ่
3) เคร่ืองเล่น DVD     จ านวน  1  เคร่ือง 
4) เพาเวอร์แอมป์ (เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง)  จ านวน  1  ตัว 
5) อีคิว (เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียง)   จ านวน  1  ตัว 
6) ครอส (เคร่ืองแยกสัญญาณเสียง)    จ านวน  1  ตัว 
7) มิกเซอร์ (เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง)    จ านวน  1  ตัว 
8) ตู้เก็บเคร่ืองเสียง      จ านวน  1  ใบ 
9) ชุดไมค์ลอย       จ านวน  1  ชุด 
10) ชุดสายล าโพง      จ านวน  1  ชุด 
11) ชุดไมค์สาย       จ านวน  2  ชุด 
12) ชุดสายสัญญาณเสียงพร้อมปลั๊ก    จ านวน  1  ชุด 
13) ปลั๊กสเปคคอนต่อพ่วง     จ านวน  1  ชุด 

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี 
หน้า 5-105) 
 

1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้             396,300   บาท  แยกเป็น 
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 120 นิ้ว จ านวน 7 จอ ๆ ละ  

11,900  บาท  เป็นเงิน  83,300  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) จอม้วนเก็บในกลอ่งได้ 
2) บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล 
3) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
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4) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต 
หรือ 7x7 ฟุต 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จ านวน  1  จอ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จ านวน  1  จอ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จ านวน  2  จอ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จ านวน  1  จอ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จ านวน  1  จอ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จ านวน  1  จอ 

- เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน  7  เคร่ือง ๆ ละ  39,000  บาท  เป็นเงิน  273,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนสเ์ดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ 
      จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จ านวน  1  เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จ านวน  1  เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จ านวน  2  เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จ านวน  1  เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จ านวน  1  เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จ านวน  1  เคร่ือง 

 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี 
หน้า 5-106) 
 

- กล้องวงจรปิด จัดชุด 8 กล้อง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท ส าหรับ             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ ประกอบด้วย 

1) เคร่ืองบันทึก   จ านวน     1  เคร่ือง 
2) Harddisk 1 TB  จ านวน     1  ลูก 
3) ขากล้อง    จ านวน     8  ขา 
4) อะแดปเตอร์   จ านวน     8  ตัว 
5) สายสัญญาณ    จ านวน  200  เมตร 
6) หัวต่อ BNC และ AV  จ านวน    18  หัว 

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105) 
 

1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต้ังไว้                61,300  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส ขนาด 20 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร อัตราการไหล 

1,800 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและไส้กรอง จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 12,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท           
ส าหรบัโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105) 
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- เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 11,300 บาท ส าหรับ            
โรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 30 ซีซี. 
4) พร้อมใบมีด 
 

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน ต้ังไว้                19,700  บาท  แยกเป็น 
- สว่านโรตาร่ี ขนาดก าลังวัตต์ไม่ต่ ากว่า 800 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 19,700 บาท  

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110) 
 

1.7 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ต้ังไว้              836,400  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองดนตรีเมลโลโฟน จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 92,000 บาท เป็นเงิน 184,000 บาท 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  4  มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ตัวเคร่ืองท าด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเปา่ท าจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
2) เป็นเคร่ืองดนตรีระดับเสียง F ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 11.73 มิลลิเมตร      

เส้นผ่าศูนย์กลางปากล าโพงไม่น้อยกว่า 268.5 มิลลิเมตร ตัวเคร่ืองท าจาก
ทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จ านวน 3 ลูกสูบ                
พร้อมอุปกรณ์ท่อลมส าหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ ามัน และ                
ผ้าท าความสะอาดเคร่ือง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยก ามะหยี่ 

  

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-108) 
 

- เคร่ืองดนตรีทูบา จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 185,000 บาท เป็นเงิน 370,000 บาท 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล  4  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวเคร่ืองท าด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเปา่ท าจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
2) เป็นเคร่ืองดนตรีระดับเสียง BBb ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 16.8 มิลลิเมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลางปากล าโพงไม่น้อยกว่า 366 มิลลิเมตร ตัวเคร่ืองท าจากทองเหลือง 
ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จ านวน 3 ลูกสูบ                
พร้อมอุปกรณ์ท่อลมส าหรับการใช้เดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ ามัน และ         
ผ้าท าความสะอาดเคร่ือง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยก ามะหยี่  

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109) 
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- เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 240,000 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5 
ประกอบด้วย 

1) มาร์ชชิ่งทูบา  จ านวน  1  เคร่ือง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวเคร่ืองท าด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าท าจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
 เป็นเคร่ืองดนตรีระดับเสียง BBb ขนาดท่อลมไม่น้อยกว่า 16.8 มิลลิเมตร      

เส้นผ่าศูนย์กลางปากล าโพงไม่น้อยกว่า 366 มิลลิเมตร ตัวเคร่ืองท าจาก
ทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จ านวน              
3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อลมส าหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ ามัน 
และผ้าท าความสะอาดเคร่ือง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยก ามะหยี่ 

2) มาร์ชชิ่งเมลโลโฟน  จ านวน  2  เคร่ือง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวเคร่ืองท าด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าท าจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
 เป็นเคร่ืองดนตรีระดับเสียง F ขนาดท่อลมไม่น้อยกว่า 11.73 มิลลิเมตร           

เส้นผ่าศูนย์กลางปากล าโพงไม่น้อยกว่า 268.5 มิลลิเมตร ตัวเคร่ืองท าจาก
ทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จ านวน             
3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อลมส าหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ ามัน 
และผ้าท าความสะอาดเคร่ือง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยก ามะหยี่ 

3) มาร์ชชิ่งบาริโทน  จ านวน  2  เคร่ือง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวเคร่ืองท าด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าท าจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม 
 เป็นเคร่ืองดนตรีระดับ Bb ขนาดท่อลมไม่น้อยกว่า 13.5 มิลลิเมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลางปากล าโพงไม่น้อยกว่า 235 มิลลิเมตร ตัวเคร่ืองท าจาก
ทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จ านวน            
3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อลมส าหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ ามัน 
และผ้าท าความสะอาดเคร่ือง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยก ามะหยี่ 

4) ไม้คฑาหัวสิงห์ด้ามหวายอินเดีย  ความยาว  150  เซนติเมตร  จ านวน  1  ด้าม 
- กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จ านวน 1 ใบ เป็นเงิน 7,100 บาท ส าหรับ

โรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
2) มีหลักส าหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ท าด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา 

ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก 
3) หนังหน้ากลอง ท าด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า 
4) มีไม้ตี ส าหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามท าด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ท าด้วย

สักหลาดอย่างดี จ านวน 1 คู่ 
5) ที่แขวนกลองส าหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอปุกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับ

ส าหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ท าด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ า
อย่างหนา 

6) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับเสียง 1 ชุด 
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- กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จ านวน 1 ใบ เป็นเงิน 7,000 บาท ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
2) มีหลักส าหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ท าด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา 

ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก 
3) หนังหน้ากลอง ท าด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า 
4) มีไม้ตี ส าหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามท าด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ท าด้วย

สักหลาดอย่างดี จ านวน 1 คู่ 
5) ที่แขวนกลองส าหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอปุกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับ

ส าหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ท าด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ า
อย่างหนา 

6) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับเสียง 1 ชุด 
- กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จ านวน 1 ใบ เป็นเงิน 6,900 บาท ส าหรับ

โรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
2) มีหลักส าหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ท าด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา 

ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก 
3) หนังหน้ากลอง ท าด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า 
4) มีไม้ตี ส าหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามท าด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ท าด้วย

สักหลาดอย่างดี จ านวน 1 คู่ 
5) ที่แขวนกลองส าหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอปุกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับ

ส าหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ท าด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ า
อย่างหนา 

6) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับเสียง 1 ชุด 
- กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 1 ใบ เป็นเงิน 6,800 บาท ส าหรับโรงเรียน         

เทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
2) มีหลักส าหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ท าด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา 

ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก 
3) หนังหน้ากลอง ท าด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า 
4) มีไม้ตี ส าหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามท าด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ท าด้วย

สักหลาดอย่างดี จ านวน 1 คู่ 
5) ที่แขวนกลองส าหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอปุกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับ

ส าหรบัผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ท าด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ า
อย่างหนา 

6) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับเสียง 1 ชุด 
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- กีต้าร์ไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,800 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6                      
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวเคร่ือง (Body) ท าด้วยเนื้อไม้อย่างดี 
2) คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพือ่ท าให้คอกีตาร์        

อยู่ในระดับแนวตรงได้ 
3) มีสะพานนิ้วท าด้วยไม้ และมี Fret ท าด้วยโลหะนิเกิล จ านวนไม่น้อยกว่า 22 Fret 
4) มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสาย

โดยอยู่ที่ต าแหน่งล าตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์ จ านวน 6 สาย 
5) มีลูกบิดข้ึนสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ท าด้วยโลหะ หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส 

หรือนิเกิล  
6) มีเคร่ืองรับสัญญาณ (Pickup) ที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า 2 ตัว 
7) มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทุ้ม-แหลมของเสียงได้ไม่ต่ ากว่า 2 ตัว 

- กีต้าร์เบสไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,800 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6                      
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวเคร่ือง (Body) ท าด้วยเนื้อไม้อย่างดี 
2) คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพือ่ท าให้คอกีตาร์        

อยู่ในระดับแนวตรงได้ 
3) มีสะพานนิ้วท าด้วยไม้ และมี Fret ท าด้วยโลหะนิเกิล จ านวนไม่น้อยกว่า 22 Fret 
4) มีที่ปรับระดับสูงต่ าระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสาย

โดยอยู่ที่ต าแหน่งล าตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์ จ านวน 4 สาย 
5) มีลูกบิดข้ึนสาย (Pegs) ทั้ง 4 อัน ท าด้วยโลหะ หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส 

หรือนิเกิล  
6) มีเคร่ืองรับสัญญาณ (Pickup) ที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า 2 ตัว 
7) มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทุ้ม-แหลมของเสียงได้ไม่ต่ ากว่า 2 ตัว 

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

1.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังไว้           1,024,000  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 62 ชุด  

ชุดละ  14,000  บาท  เป็นเงิน  868,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz 

หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  

500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จ านวน 1 หน่วย 
4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย 1 ช่อง 
6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ               

มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จ านวน  30  เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จ านวน  32  เคร่ือง 

 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-107) 
 

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
13,000 บาท  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
      รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-108) 
 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 120,000 บาท ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า ส าหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา            
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ไม่น้อยกว่า 15 MB 

3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
4) สนับสนนุการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA  

ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives  
หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

6) มี DVD-ROM หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า                

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
9) มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap     

จ านวน 2 หน่วย  
10) ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110) 
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- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน        
23,000  บาท  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 5  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX  
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
3) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
4) มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 
5) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
6) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
7) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
10) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
11) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
12) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
13) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
      ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน    
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 
 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    ต้ังไว้รวม       2,789,000  บาท  แยกเป็น  
    2.1  อาคารต่าง ๆ                                     ต้ังไว้           1,140,000  บาท  แยกเป็น  

1. ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ต้ังไว้ 340,000 บาท             
โดยท าการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-96)  

2. ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ต้ังไว้ 
800,000 บาท โดยท าการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ยกว่า 
95.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-100) 

 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  2.2  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  ต้ังไว้               350,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงม่อนกระทิง ต้ังไว้ 350,000 บาท 

โดยท าการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร มุงด้วย METAL SHEET พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   
(ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-95) 

 

  2.3  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    ต้ังไว้                99,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงร้ัวและประตูทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรอืง)  

ต้ังไว้ 99,000 บาท โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงผนังร้ัวและชุดบานประตูเหล็กของเดิม ความยาว
โดยรวมประมาณ 240.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-98) 
 

2.4  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้           1,200,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน

เกินกว่า  50,000  บาท  เป็นเงิน  1,200,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครล าปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับ               
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-114) 

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน     
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  60,386,850  บาท  แยกเป็น       
รายจ่ายประจ า ต้ังไว้รวม   59,767,850  บาท  แยกเปน็ 
ก. จ่ายจากรายได้           
    1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ต้ังไว้รวม   25,485,050  บาท  แยกเปน็ 
         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ต้ังไว้        25,485,050  บาท  แยกเป็น                   

- เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  10,415,170  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
1,273,280 บาท งานโรงพยาบาล 3,493,430 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
1,104,860 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,649,880 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 596,450 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 297,270 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 1,687,500 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาล 
8 วช  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  และเงินเพิ่มคา่ครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  85,500  บาท  งานโรงพยาบาล  732,000  บาท  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น  84,000  บาท  งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข  786,000  บาท)  

- เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)   

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 3,221,220 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า 
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 26,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจ า  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 6,257,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน             
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 384,480 บาท งานโรงพยาบาล 846,960 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 192,240 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,808,920 บาท และแผนงาน        
การพาณิชย์ งานตลาดสด 1,025,280 บาท) 
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- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 3,809,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 263,520 บาท งานโรงพยาบาล 475,200 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 131,760 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,235,900 บาท และแผนงาน          
การพาณิชย์ งานตลาดสด  702,720  บาท) 
    2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ต้ังไว้รวม   32,263,800  บาท  แยกเป็น                     
        2.1  ค่าตอบแทน ต้ังไว้        1,457,000  บาท  แยกเปน็                   

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 914,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
550,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  200,000  บาท)   

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 58,800 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล   
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)  

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 144,200 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานโรงพยาบาล 75,600 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 23,900 บาท แผนงานเคหะและชุมชน            
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 36,900 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 7,800 บาท)  

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล     
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 170,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท แผนงานเคหะ    
และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 80,000 บาท และแผนงานการพาณิชย ์ งานตลาดสด 
10,000 บาท)  
  2.2  ค่าใช้สอย   ต้ังไว้        27,266,800  บาท  แยกเป็น                   

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 24,892,800 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างพ่นสารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา
หน่วยงานในภารกิจเก่ียวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 
ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 148,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะ
และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 23,631,300 บาท (จ่ายจากรายได้ 22,466,500 บาท 
และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,164,800 บาท) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,063,500 บาท)  
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- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    ต้ังไว้  
2,136,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ ต้ังไว้ 280,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าแผ่นพับ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง 
ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเช่ารถแห่        
ค่าจ้างผลิตสปอตโฆษณา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครล าปาง) ต้ังไว้ 120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธเีปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล) 

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต้ังไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าของที่ระลึก 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการเพื่อใหบ้ริการเชิงรุก ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์       
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

5. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้ังไว้ 150,000 บาท     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง           
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ท าหมัน คุมก าเนิดสุนัขและแมว ต้ังไว้ 200,000 บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดท าหมัน 
ค่ายาฉีดคุมก าเนิดสัตว์ ค่าจ้างในการผ่าตัดท าหมัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้   
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง
ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ) ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกส ารวจ
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ) การจัดฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร  
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ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 

8. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดท าแผนปฏบิัติงานประจ าปี ต้ังไว้ 
20,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง           
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) 

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน Market big cleaning day ต้ังไว้ 50,000 บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างท าความสะอาดตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง      
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด ค่าน้ ายาก าจัดกลิ่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์              
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด) 

10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในการบริหารจัดการตลาด ต้ังไว้ 
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง   
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)  

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบีย้เลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 85,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 36,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  30,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  
งานตลาดสด  15,000  บาท) 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 238,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ              
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 15,000 บาท งานโรงพยาบาล 
35,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,000 บาท งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000 บาท แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000 บาท และแผนงาน   
การพาณิชย์ งานตลาดสด 50,000 บาท) 
         2.3  ค่าวัสดุ    ต้ังไว้       3,540,000  บาท  แยกเป็น                               

- วัสดุส านักงาน  ต้ังไว้  180,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  
เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ าด่ืม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ                  
ค่าสายส่งน้ าส าหรับใช้ล้างตลาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
100,000 บาท งานโรงพยาบาล 50,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท 
และแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท)  
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- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น     
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส อุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข   15,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัด 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  5,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  30,000  บาท)  

- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 159,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        
ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  กระดาษช าระ  ผงซักฟอก  ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่            
ถุงด า ถุงใช้ส าหรับใส่ทรายอะเบท เข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ น้ ายาเคร่ืองสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 60,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ 
งานตลาดสด  20,000  บาท) 

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 76,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี   
ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน       
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  5,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  40,000  บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ 
อะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลง
แทนของเดิมที่ช ารุดและเสื่อมสภาพให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 15,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน            
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  300,000  บาท) 

- วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 1,690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง      
และหล่อลื่นส าหรับยานพาหนะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการพ่นสารเคมีก าจัดยุง 
และใชผ้สมน้ ายาเคมีก าจัดยุงและแมลง ค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล
น้ ามันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล      
250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 880,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  560,000  บาท)  

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้  885,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ เช่น น้ ายาเคมีต่าง  ๆ วัคซีน      
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว ถุงยางอนามัย วัสดุทันตกรรม สารเคมีก าจัดยุงลาย 
ก าจัดลูกน้ า ยาเบื่อหนู ยาฆ่าแมลงวัน เคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท        
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  น้ ายาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบือ้งต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ ามันทอดซ้ า    
ชุดทดสอบอาหาร น้ ายาในการวินิจฉัย ชันสูตร คลอรีน น้ าสกัดชีวภาพ (EM) น้ ายาขับไล่นก       
น้ ายาก าจัดกลิ่น วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 
680,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท และแผนงาน
การพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท) 
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- วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เชน่ เมล็ดพันธุ์พืช   
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 6,000 บาท งานศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชมุชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3,000  บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 
อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)  

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ต้ังไว้ 77,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแต่งกายที่จ าเป็น         
จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี เสื้อคลุม  
หน้ากากป้องกันสารพิษ  แว่นตากันสารพิษ  ถุงมือ  รองเท้า  เสื้อกันฝน  หมวกเซฟต้ี  เสื้อก๊ักแดง
สะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 20,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 45,000 บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์      
งานตลาดสด  10,000  บาท)  

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น              
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

- ค่าวัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ  ที่ไม่สามารถจัดเข้า        
ประเภทวัสดุใดได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
 3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค                                  ต้ังไว้รวม       1,589,000  บาท  แยกเป็น 

     ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้            1,589,000  บาท  แยกเป็น                 
- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 1,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ใชใ้นอาคารตลาดสดของ

เทศบาลนครล าปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสด์ิ) อาคารสุสาน  
อาคารส านักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000 บาท แผนงาน      
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000 บาท และแผนงาน        
การพาณิชย์  งานตลาดสด  1,150,000  บาท)  

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ต้ังไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปา             
ใช้ในอาคารส านักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารส านักงานโรงพัสดุงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อบ่อหมักและสิ่งปฏิกูล อาคารตลาดสดของเทศบาลนครล าปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสด์ิ) อาคารสุสาน อาคารส านักงานรักษาความสะอาด (บอ่หมัก) 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 
5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  25,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  170,000  บาท) 

- ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการต่าง  ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่ใช้ภายในศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสด์ิ) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข)  
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ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว้รวม       430,000  บาท  แยกเป็น   
    หมวดเงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม       430,000  บาท  แยกเป็น 
    เงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม       430,000  บาท  แยกเป็น 
          เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์           ต้ังไว้            430,000  บาท  แยกเป็น        

- อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น                
เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท                 
เป็นค่าการด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน ได้มีส่วนร่วมด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
  1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ของประชาชน แกนน าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ    
การอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ  
  2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดบริการ 
การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ 
  3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพือ่เปน็
ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือครุภัณฑ์ การบ ารุงรักษา 
และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรม 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้ 

1. ชุมชนท่าคราวน้อย หนังสือที่ อสม. 1/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
2. ชุมชนก าแพงเมือง    หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
3. ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย หนังสือที่ อสม. 4/2556 ลงวันที่   3  มิถุนายน  2556 
4. ชุมชนเจริญประเทศ    หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
5. ชุมชนสิงห์ชัย      หนังสือที่ อสม.ชุมชนสิงห์ชัย 3 สช./2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
6. ชุมชนหัวเวียง    หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
7. ชุมชนรถไฟนครล าปาง  หนังสือที่ อสม.รฟ 3/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
8. ชุมชนบ้านสนามบิน หนังสือที่ อสม.ชนบ. 003/2556 ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2556 
9. ชุมชนปงสนุก     หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่   6  มิถุนายน  2556 
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง   หนังสือที่ อสม. 4/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
11. ชุมชนป่าขาม 1 หนังสือที่ อสม. (ปข.1) พเิศษ/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
12. ชุมชนบ้านดงไชย หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
13. ชุมชนจามเทวี หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
14. ชุมชนประตูตาล หนังสือที่ อสม. 6/2556 ลงวันที่   5  มิถุนายน  2556 
15. ชุมชนนาก่วมเหนือ หนังสือที่ อสม. (นกน) 1/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
16. ชุมชนประตูม้า หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2556 
17. ชุมชนสุขสวัสด์ิ หนังสือที่ อสม. 13/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
18. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี หนังสือที่ อสม. 10/2556 ลงวันที่   7  มิถุนายน  2556 
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
20. ชุมชนสามดวงสามัคคี หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
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21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
22. ชุมชนศรีบุญเรือง หนังสือที่ อสม. 1/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 
23. ชุมชนแจ่งหัวริน หนังสือที่ อสม. 15/2556 ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2556 
24. ชุมชนเทศบาล 4 หนังสือที่ อสม. 4/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
25. ชุมชนศรีบุญโยง หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่   3  มิถุนายน  2556 
26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
27. ชุมชนป่าขาม 2 หนังสือที่ อสม. 6/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
28. ชุมชนท่ามะโอ      หนังสือที่ ลป 01/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 10  มิถุนายน  2556 
30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ อสม.กตน. 5/2556 ลงวันที่   6  มิถุนายน  2556 
31. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ หนังสือที่ 3/2556   ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
32. ชุมชนช่างแต้ม หนังสือที่ อสม. 11/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
33. ชุมชนการเคหะนครล าปาง หนังสือที่ ศสมช. 14/2556   ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ ่ หนังสือที่ อสม. 1/2556   ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
35. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา หนังสือที่ 6/2556      ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
36. ชุมชนศรีปงชัย หนังสือที่ 06/2556      ลงวันที่   2 พฤษภาคม 2556 
37. ชุมชนเจริญสุข หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่   1  มิถุนายน  2556 
38. ชุมชนศรีเกิด หนังสือที่ อสม.ศก. 11/2556 ลงวันที่   7  มิถุนายน  2556 
39. ชุมชนกาดกองต้าใต้ หนังสือที่ 02/2556   ลงวันที่ 10  มิถุนายน  2556 
40. ชุมชนพระบาท-หนองหมู หนังสือที่ พบ. 5/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
41. ชุมชนศรีชุม หนังสือที่ อสม. 03/2556  ลงวันที่   3  มิถุนายน  2556 
42. ชุมชนนาก่วมใต้ หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
43. ชุมชนถาวรสุข หนังสือที่ อสม. 10/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะ หน้า 5-250) 
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม     619,000  บาท  แยกเปน็ 
ก. จ่ายจากรายได้ ต้ังไว้รวม     360,000  บาท  แยกเปน็ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ต้ังไว้รวม     360,000  บาท  แยกเปน็ 

1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม     300,000  บาท  แยกเปน็ 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           ต้ังไว้          300,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า  
5,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 125,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 40,000 บาท 
   2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้รวม       60,000  บาท  แยกเปน็ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้            60,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ         

ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงาน    
การพาณิชย์ งานตลาดสด 60,000 บาท   
 
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-48)   
 
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ต้ังไว้รวม     259,000  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         ต้ังไว้รวม     259,000  บาท  แยกเป็น 
1. ครุภัณฑ์          ต้ังไว้รวม     259,000  บาท  แยกเป็น 
 1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   ต้ังไว้          178,000  บาท  แยกเป็น 

- ถังน้ า  แบบไฟเบอร์กลาส  (พลาสติกเสริมแรง)  ขนาดจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า  2,000  ลิตร 
จ านวน 1 ใบ เป็นเงิน 13,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48) 

- เคร่ืองขัดพื้นอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 150,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  เป็นแบบใช้ไฟฟ้าพร้อมระบบปล่อยน้ ายา พร้อมท าความสะอาด             
          และระบบดูดน้ าเสียอัตโนมัติ 

  2)  ขนาดความกว้างการขัด ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร  
  3)  ขนาดความกว้างการดูด ไม่น้อยกว่า 815 มิลลิเมตร  
 4)  ขนาดบรรจุน้ าดี ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร  
  5)  ขนาดบรรจุน้ าเสีย ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-47) 
- เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ าได้           

จ านวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  15,000  บาท  (ตามราคามาตรฐาน)  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานตลาดสด  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48) 
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 1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      ต้ังไว้           24,000  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า ชนิดใช้น้ าได้ 2 ระบบ มีตู้เก็บถังน้ าและวางเคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า 

มีล้อเลื่อน จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาล (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)     
                           
 1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ต้ังไว้           57,000  บาท  แยกเป็น 

- เคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จ านวน  6  เคร่ือง ๆ  ละ  9,500  บาท  เป็นเงิน 
57,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
           2)  เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า 
  3)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 30 ซีซี. 
  4)  พร้อมใบมีด 
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาสามป ี
หน้า 5-48) 
 
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยทุธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร) 
 
 

  



 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 



3 - 109 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

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

 
 ต้ังงบประมาณรายจ่าย   รวมทั้งสิ้น  9,424,550  บาท  แยกเป็น 
 จ่ายจากรายได้                       
รายจ่ายประจ า   ต้ังไว้รวม   9,404,550  บาท  แยกเปน็ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า              ต้ังไว้รวม   3,355,810  บาท  แยกเป็น 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                  ต้ังไว้        3,355,810  บาท  แยกเปน็ 

- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 2,455,990 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล     
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 649,740 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 853,010 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 953,240 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ต้ังไว้  184,620  บาท  เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ      
เงินทีป่รับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ 80,220 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 7,440 บาท และแผนงาน            
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  96,960  บาท) 

- เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผูบ้ริหาร  
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 398,760 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน และ         
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 142,440 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 64,080 บาท และแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 192,240 บาท)  

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 249,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจา้ง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 73,560 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 43,920 บาท 
และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 131,760 บาท)      

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             ต้ังไว้รวม   5,838,740  บาท  แยกเปน็ 
 2.1 ค่าตอบแทน                             ต้ังไว้          460,740  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  215,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์  15,000  บาท  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  100,000  บาท  และแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  100,000  บาท) 
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- ค่าเช่าบ้าน  ต้ังไว้  42,600  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
23,400 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  19,200  บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 13,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)  
 2.2 ค่าใช้สอย                            ต้ังไว้        5,025,000  บาท  แยกเป็น  

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 425,000 บาท เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร             
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา       
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
270,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 35,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  120,000  บาท)  

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ตั้งไว้   
4,570,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้ส าหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ต้ังไว้ 250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะน่ารู้และธรรมะสัญจร การจัดเสวนาส าหรับ
ผู้สูงอายุและครอบครัว (ครอบครัวเข้มแข็ง) เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธเีปิด-ปิด ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างจัดสถานที่
และไฟฟ้า ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก 
ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ต้ังไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จิตส านึก เจตคติ ค่านิยม เก่ียวกับบทบาททางเพศ 
การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ให้ความรู้เร่ืองกฎหมายที่สตรีควรรู้) กิจกรรมวันสตรีสากล ฯลฯ  
โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย   
ในพธิีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าโล่รางวัล 
ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
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3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ต้ังไว้ 300,000 บาท           
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวด    
การแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย         
และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่
และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ     
ค่าเช่าที่พัก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ            
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)   

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ต้ังไว้ 
150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้เร่ืองสิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการ   
และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครล าปาง การจัดอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ จัดต้ังศูนย์ส่งเสริม 
ฟื้นฟูผู้พิการ และการจัดกิจกรรมส าหรับผู้พิการ การจัดอบรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
(ครอบครัวอบอุน่) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี            
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทน    
การแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)  

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เก่ียวข้อง ต้ังไว้ 800,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้เร่ืองสิทธิตามกฎหมายส าหรับผู้สูงอายุ  
ในเขตเทศบาลนครล าปาง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ฯลฯ            
โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย     
และเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย    
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าโล่รางวัล    
ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ    
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์    
ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  
ค่าโล่รางวัล  ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเคร่ืองสักการะ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
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7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครล าปาง   
ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดเทศบาลนครล าปาง (ศพส.ทน.ลป.) ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน    
ของ ศพส.ทน.ลป. การจัดต้ังและฟื้นฟูการด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดอบรม     
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมการประชาคมชุมชน การอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       
การจัดต้ังและสนับสนุนการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครล าปาง สนับสนุน
กิจกรรมการบ าบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและสนับสนุน
กิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล าปาง 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ         
ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพธิ ี   
เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง   
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

8. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่ 
ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน การรายงานตัวและฝึกอบรม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนใหม่ เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังฯ 
ค่าพิมพ์บัตรเลือกต้ัง ค่าจัดท าเอกสารการเลือกต้ัง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ ์ 
ค่าจัดสถานที ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ่ ค่าท าความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน 
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน) 

9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน 
ต้ังไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนและการประชุมประชาคม อบรม       
การสัมมนา ศึกษาดูงานการจัดท าแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท า
ขอบเขตแผนที่ชุมชน ค่าป้ายและสือ่ประชาสัมพนัธ์ ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก            
ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธเีปิด–ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าอัดภาพ 
ค่าขยายภาพ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทน             
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน) 
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10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย      
ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและศึกษาดูงาน การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่    
สีเขียวในเขตเมือง และชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง กิจกรรมการท าความสะอาดในชุมชน การขุดลอก   
คูคลอง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ประเพณี     
วัฒนธรรมท้องถ่ิน การอบรมให้ประชาชนส านึกรักท้องถ่ินและบ้านเกิด การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ให้ประชาชนไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ลดการเผาขยะ
ทั้งในบ้านเรือน และในเขตชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ค่าเช่าที่พัก ค่าปา้ยและ      
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดท าเอกสาร  
ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างท ารูปเล่ม     
ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้    
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน   
ในเขตเทศบาลนครล าปาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ผลการด าเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง และศึกษาดูงานชุมชน     
ที่ประสบผลส าเร็จ การขับเคลื่อนจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย         
ในการด าเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ     
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย  
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดท าเอกสาร        
ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน          
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน) 

12. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานธนาคารความดี ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก        
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ        
ค่าจัดท าสมุดบัญชีเงินฝาก-ถอน ค่าจ้างเหมาจัดท าโปรแกรมบันทึกความดี ค่าจัดกิจกรรมมหกรรม
ความดี ค่าตอบแทนการแสดง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดท าแบบฟอร์มการฝาก-ถอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน) 

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาลนครล าปาง ต้ังไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์         
ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจัดสถานที่  ค่าอัดภาพ  ค่าขยายภาพ  ค่าถ่ายเอกสาร        
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ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน) 

14. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงานของชุมชน ต้ังไว้ 450,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาแนวทางการบริหาร
จัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับแกนน าระดับชุมชน กิจกรรมอบรมแนวทางการบริหารจัดการชุมชนด้วย
ตนเองให้กับเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน กิจกรรมจัดประชุม/ประชาคมชี้แจงแนวทาง      
การด าเนินงานการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ           
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร      
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าแข็ง ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างท ารูปเล่มคู่มือในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน) 

15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 320,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าเบีย้เลี้ยง   
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 70,000 บาท งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 200,000 บาท) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์)  
 2.3  ค่าวัสดุ               ต้ังไว้           353,000  บาท  แยกเป็น 

- วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ  
หมึก ลวดเสียบ น้ าด่ืม กระเป๋าหนังสือเรียน เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือ   
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 45,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  30,000  บาท)  

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือ                 
เคร่ืองขยายเสียง  ฯลฯ  เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ          
ในงานสังคมสงเคราะห์ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
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- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  
ผงซักฟอก สบู่ มุ้ง หมอน ผ้าห่มกันหนาว เสื่อ ขันน้ า กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์
แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และใช้ในกองสวัสดิการ
สังคม  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก  
แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย             
และผูเ้ดือดร้อนประเภทต่าง  ๆในงานสังคมสงเคราะห ์(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  5,000  บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เชน่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- วัสดุกีฬา ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่อุปกรณ์กีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล           
ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเปตอง ตะกร้อ ลูกวอลเลยบ์อล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่าย อปุกรณ์เคร่ืองใช้       
ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถจัดเข้า             
ประเภทวัสดุใดได้ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์  
แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค                         ต้ังไว้รวม      210,000  บาท  แยกเป็น 
 ค่าสาธารณูปโภค                                          ต้ังไว้           210,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา               
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครล าปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ต้ังไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของอาคาร
มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครล าปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อ
ประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนยแ์รกรับผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 
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จ่ายจากรายได้  ต้ังไว้รวม        20,000  บาท  แยกเปน็ 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ต้ังไว้รวม        20,000  บาท  แยกเปน็ 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้รวม        20,000  บาท  แยกเปน็ 
     ครุภัณฑ์  ต้ังไว้รวม        20,000  บาท  แยกเป็น 
        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ต้ังไว้             20,000  บาท  แยกเป็น 
             - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า  
5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-46) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

ส านักการช่าง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส านักการช่าง 
--------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  125,589,030  บาท  แยกเปน็ 
จ่ายจากรายได้   
รายจ่ายประจ า  ต้ังไว้รวม     81,564,530  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ต้ังไว้รวม     31,663,260  บาท  แยกเป็น 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ต้ังไว้          31,663,260  บาท  แยกเป็น 
- เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  12,722,960  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  

และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,317,350 บาท 
งานสวนสาธารณะ 633,460 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 367,360 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 
1,095,830 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
2,615,240 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,693,720 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 483,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนอืจากเงินเดือนเปน็รายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล และเงินทีป่รับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
134,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ  
การโยธา 297,600 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 51,600 บาท) 

- เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 120,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 6,053,860 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า 
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,726,710 บาท 
งานสวนสาธารณะ 166,260 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 536,410 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 868,910 บาท งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 755,570 บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 28,200 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจ า และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน) 

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 8,645,880 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน              
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
4,348,200 บาท งานสวนสาธารณะ 1,635,840 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 295,320 บาท 
งานบ าบัดน้ าเสยี 1,711,800 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 231,240 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 423,480 บาท) 
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- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 3,608,760 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิ่ม               
ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานไฟฟ้าถนน 1,700,880 บาท งานสวนสาธารณะ 864,480 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
149,760 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 550,200 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 105,840 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 237,600 บาท) 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ต้ังไว้รวม    44,179,770 บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าตอบแทน   ต้ังไว้           2,138,850 บาท  แยกเป็น 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ต้ังไว้  

200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)       

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  712,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท   
งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 
100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 40,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 278,400 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล  
ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 72,000 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 132,000 บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 74,400 บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  358,450  บาท  เพือ่จ่ายเปน็ค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 185,900 บาท งานสวนสาธารณะ 7,310 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 6,540 บาท            
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 70,700 บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 88,000 บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 590,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ        
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 40,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
140,000 บาท) 

2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้         23,891,520  บาท  แยกเป็น 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว้  21,497,400  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบ ารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างท าการส ารวจพื้นที่ ก าหนดแนวถนน ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดท า             
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ปักหมุดหลักแนวเขตก าแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์  ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต สวนสาธารณะ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ า สถานีสูบน้ าเสีย และโรงเก็บพัสดุ                   
ส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนน         
ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ าพขุองเทศบาล ค่าจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี
ถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครล าปาง ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ หรือเอกชนในการขุดลอก 
ล้างท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ล าเหมือง ล าธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 
ก าจัดผักตบชวา และก าจัดวัชพืชภายในศนูย์จัดการคุณภาพน้ า ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,920,000 บาท 
งานสวนสาธารณะ 7,200,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,870,400 บาท              
งานบ าบัดน้ าเสีย 1,220,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 57,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 230,000 บาท) 

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้  
1,892,120 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาจราจร 
ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้น าชุมชน และอาสาชุมชน ต้ังไว้ 100,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ      
ค่าดอกไม้ ธูป เทียนในพิธี ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ าวัง ต้ังไว้ 
500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ า 
(Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เปน็การสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา
ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ การจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ า คู คลอง พื้นที่ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ าอื่น 
หรือพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะถูกน้ ากัดเซาะ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน 
เสริมสร้างจิตส านึก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดต้ังกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าดูแลเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมน าร่องการติดตามประเมินผล 
และอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้ ค่าจัดท า
เอกสาร ค่าจัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย) 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง (ต่อเนื่อง) ต้ังไว้  
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้าง
เขียนโปรแกรมส าเร็จรูป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้        
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ   
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ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครล าปาง 
(ต่อเนือ่ง) ต้ังไว้ 100,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน    
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านคร
ล าปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก              
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก              
ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)  

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง) ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง          
กับการด าเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง      
และเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ          
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         
ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมาย
ผังเมือง ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร       
ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

7.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 942,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น                 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 380,000 บาท งานสวนสาธารณะ 22,120 บาท งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 130,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 290,000 บาท) 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ต้ังไว้  502,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษา          
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ           
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 82,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสยี 150,000 บาท และ                 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 175,000 บาท) 
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2.3 ค่าวัสดุ   ต้ังไว้         18,149,400  บาท  แยกเป็น 
- วัสดุส านักงาน  ต้ังไว้  578,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่ง                 
ในงานพิธีต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ น้ าด่ืม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ    
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 353,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 25,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
130,000 บาท) 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  1,042,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น 
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 983,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท    
งานบ าบัดน้ าเสยี 45,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  5,000  บาท  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  4,000  บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 95,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด ถังน้ า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
40,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)  

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 4,693,400 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ              
สี  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ปูนซีเมนต์  ยางแอสฟัลต์  หินคลุก  ดิน  ทราย  ท่อระบายน้ า             
เหล็กเส้น แปรงทาสี อุปกรณ์และเคร่ืองสุขภัณฑ์ ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 3,231,400 บาท งานสวนสาธารณะ 500,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
10,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสยี 940,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 1,836,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ        
และขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอร่ี  สายไมล์  โซ่รถแบ็คโฮ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน          
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 859,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานก าจัด             
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 270,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม                  
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 523,000 บาท) 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  ต้ังไว้  8,484,700  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิง      
และหล่อลื่นของยานพาหนะ เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,293,500 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000,000 บาท งานก าจัด         
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 200,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 926,200 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,065,000 บาท) 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 122,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์ เช่น แอลกอฮอล ์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ หัวเชื้อจุลินทรีย ์ EM ฯลฯ (ปรากฏ          
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,500 บาท งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท งานก าจัด   
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม       
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,500 บาท) 
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- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว้  918,400  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  
ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ถุงส าหรับบรรจุทราย ด้าย                
เข็มเย็บถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท                 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท งานบ าบัดน้ าเสยี 15,000 บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 73,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา                
และเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  การจัดท าวิดีทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสยี 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,000 บาท) 

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ต้ังไว้  43,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  เช่น  
ถุงมือ  รองเท้าบู๊ตยาง  รองเท้า  เสื้อกันฝน  หมวกเซฟต้ี  ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอย     
และสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  195,900  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ฯ (ปรากฏ   
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 49,900 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท 
งานบ าบัดน้ าเสยี 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 50,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 80,000 บาท) 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้ 68,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 31,000 บาท งานสวนสาธารณะ 
6,000 บาท งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 20,000 บาท       
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท) 

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้รวม      3,425,500  บาท  แยกเปน็ 
 ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้           3,425,500  บาท  แยกเป็น 

- ค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้  2,870,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ  และ        
ที่ใช้ในเขือ่นยาง สวนสาธารณะ น้ าพุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง         
ศูนย์จัดการคุณภาพน้ า (บอ่บ าบัดน้ าเสีย) สถานีสูบน้ าเสีย โรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท ์
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 30,000 บาท งานสวนสาธารณะ 2,500,000 บาท 
งานบ าบัดน้ าเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
240,000 บาท) 

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ต้ังไว้ 512,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปา             
ส าหรับรดน้ าต้นไม้ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ า   
(บ่อบ าบัดน้ าเสีย) สถานีสบูน้ าเสีย และโรงพัสดุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน             
งานสวนสาธารณะ 472,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม             
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 30,000 บาท) 
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- ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 23,500 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายใน 
โรงพัสดุเคนเน็ต ศูนย์จัดการคุณภาพน้ า (บ่อบ าบัดน้ าเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน (ท.7)               
และสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 4,500 บาท      
งานบ าบัดน้ าเสยี 4,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
15,000 บาท) 

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ   
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น   
เก่ียวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย 8,000 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 12,000 บาท) 

4. หมวดรายจ่ายอื่น ต้ังไว้รวม      1,500,000  บาท  แยกเปน็ 
- รายจ่ายอื่น ต้ังไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 

หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและส ารวจข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม ด้านขนส่ง และจราจร
ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา         
ศึกษาสภาพการจราจร และวิเคราะห์ปัญหา พร้อมท าการออกแบบจัดระบบการจราจร เคร่ืองหมายจราจร 
(ป้าย สัญญาณไฟ และเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง) ทางร่วม ทางแยก รวมทั้งการแก้ไขจุดอันตราย 
(Black Spot) ภายในเขตเทศบาลนครล าปาง พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(รายละเอียดตามข้อก าหนดของเทศบาลนครล าปาง) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)  

5. หมวดเงินอุดหนุน           ต้ังไว้รวม         796,000  บาท  แยกเป็น 
 เงินอุดหนุน ต้ังไว้รวม         796,000  บาท  แยกเป็น 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ต้ังไว้              796,000  บาท  แยกเป็น 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง ต้ังไว้ 796,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น            
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขต      
สายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครล าปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค            
และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-200)  
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รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ต้ังไว้รวม  44,024,500  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได้ ต้ังไว้รวม    1,468,000  บาท  แยกเปน็ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         ต้ังไว้รวม    1,468,000  บาท  แยกเปน็ 

1. ครุภัณฑ์   ต้ังไว้รวม       930,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             ต้ังไว้           930,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 

5,000 บาท เป็นเงิน 930,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน           
งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานบ าบัดน้ าเสีย 130,000 บาท  
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 บาท 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ต้ังไว้รวม      538,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ต้ังไว้           538,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ           

ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 538,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 300,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบ าบดัน้ าเสีย 
180,000 บาท   
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-57)   

 

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ต้ังไว้รวม  42,556,500  บาท  แยกเป็น 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         ต้ังไว้รวม  42,556,500  บาท  แยกเป็น 

1. ครุภัณฑ์   ต้ังไว้รวม    6,567,500  บาท  แยกเปน็ 
1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร    ต้ังไว้             90,000  บาท  แยกเป็น 
- เคร่ืองสูบน้ าบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ระบบไฟฟ้า    

3 เฟส 380 โวลท์ ท่อส่ง 2 นิ้ว สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ระดับความสูง 
30 เมตร พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-55) 
 

1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้            947,500  บาท  แยกเป็น 
- ค่าติดต้ังไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.               

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ 65,000 บาท เป็นเงิน 195,000 บาท 
ส าหรับติดต้ัง 
    แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย  
    แยกทางเข้าชุมชนศรีชุมป่าไผ่  
    แยกไก่ย่างภาณี ถนนรอบเวียง  

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-197) 
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- ค่าติดต้ังไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.         
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ 97,500 บาท เป็นเงิน 292,500 บาท
ส าหรับติดต้ัง 
    แยกปลาเผาผักสด ถนนเจริญประเทศ      
    แยกตาลเด่ียว ถนนบุญวาทย์  
    แยกวัดพระแก้วดอนเต้า ถนนพระแก้ว  
 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-197 ถึง 198) 
 

- ค่าติดต้ังไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.       
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 130,000 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท
ส าหรับติดต้ัง 

   แยกอ าเภอเมือง ถนนบุญวาทย์  
   แยกซอย 8 ถนนสุขสวัสด์ิ 2  
 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-198) 
 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน            
ด้านคมนาคมขนส่ง) 
 

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ชนิด 3 เฟส จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน 200,000 บาท 
(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
  
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-56) 
 
 1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ต้ังไว้           5,530,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมดวงโคม ชนิด LED จ านวน 8 แห่ง
แห่งละ  450,000  บาท  เป็นเงิน  3,600,000  บาท  ประกอบด้วย 

1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 300 มม. แบบเด่ียว ชนิด 3 ดวงโคม 
 พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง  จ านวน  8  ชุด  

2) เปลี่ยนชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร  จ านวน  1  ชุด  
3) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร  ตู้ควบคุม  และอื่น ๆ 

ส าหรับติดต้ัง 
    แยกแบงค์ชาติ  
   แยกหมอพิเชษฐ ์ 
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   แยกไตรภพ  
   แยกขนส่ง ถนนพหลโยธนิ  
   แยกเฮือนสายค า  
   แยกวัดศรีบุญเรือง  
   แยกดอนปาน  
   แยกศรีชุม   

- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED จ านวน 3 แห่ง ๆ ละ 370,000 บาท 
เป็นเงิน  1,110,000  บาท  ประกอบด้วย 

1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด  LED Ø 300 มม. แบบเด่ียว ชนิด 3 ดวงโคม  
 พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง  จ านวน  8  ชุด  

2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร  ตู้ควบคุม  และอื่น ๆ 
ส าหรับติดต้ัง 
    แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง 

แยกปศุสัตว์  
แยกบุญถึง 

- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED แยกเพ็ญทรัพย ์เป็นเงิน 460,000 บาท 
ประกอบด้วย 

1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 300 มม. แบบเด่ียว ชนิด 4 ดวงโคม  
 พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง  จ านวน 8 ชุด  
2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร  ตู้ควบคุม  และอื่น ๆ  

 

(ตามราคาในท้องถ่ิน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-198) 
 

- ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-1016 เป็นเงิน 
360,000 บาท โดยท าการซ่อมเปลี่ยนอะไหลร่ะบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ระบบเกียร์ส่งก าลัง ระบบ
ออยคูลเลอร์ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องท างานเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในทอ้งถ่ิน) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-57)   
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2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          ต้ังไว้รวม  35,989,000  บาท  แยกเป็น 
 2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 ต้ังไว้       14,000,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนาก่วม  ต้ังไว้  14,000,000  บาท  โดยท าการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ทางเดินเท้า ปลูกไม้ยืนต้น ลานออกก าลังกาย ติดต้ังหอถังสูง วางระบบ
ท่อรดน้ าต้นไม้ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เคร่ืองเล่นเด็ก เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง และงานอื่น ๆ      
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่         
สีเขียวในชุมชน หน้า 5-224) 
   
 

     2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           ต้ังไว้     21,989,000  บาท  แยกเป็น 
1. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมถนนทบัหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ต้ังแต่บริเวณ

ทางแยกโรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณร่องสามดวง ต้ังไว้ 1,190,000 บาท โดยท าการวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 305.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร 
ความยาวรวมประมาณ 305.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี 
หน้า 5-122) 

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 
ต้ังไว้ 271,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.30 - 4.80 เมตร            
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 39.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.     
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 39.00 เมตร และงานอื่น ๆ     
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121) 

3. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156 ถึง
ถนนประสานวิถี ต้ังไว้ 523,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ            
3.70 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 96.00 เมตร พร้อม              
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 96.00 เมตร   
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-138) 

4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง  ต้ังแต่บริเวณข่วงนคร  ถึงถนนไปรษณีย์  ต้ังไว้ 
3,810,000 บาท โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.30 - 15.00 เมตร 
หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 1,225.00 เมตร และงานอื่น ๆ          
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-127) 

5. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  ถนนท่าคราวน้อย  ซอยข้างบ้านเลขที่  12/8  
ถึงบ้านเลขที่12/11 (ซอยข้าง หจก. ล าปางไพศาลก่อสร้าง) ต้ังไว้ 193,000 บาท โดยท าการ          
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร         
ความยาวประมาณ 41.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 41.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี     
หน้า 5-121) 
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6. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  ถนนบ้านต้าสามัคคี  ซอย 4  ต้ังแต่บ้านเลขที่ 75/1 
ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ต้ังไว้ 1,560,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้าง
ประมาณ 3.20 - 5.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 293.00 เมตร    
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ   
276.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-124)  

7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลยีบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย ต้ังแต่บริเวณ          
หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ต้ังไว้ 995,000 บาท                 
โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 2.60 - 7.80 เมตร หรือตามสภาพ               
หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 157.00 เมตร พร้อมร้ือทางเท้าเดิมออกก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 
1.20 - 1.40 เมตร ความยาวประมาณ 156.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
(แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-132)  

8. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนบ้านดง ซอย 1 ต้ังแต่บ้านเลขที่ 61 
ถึงบ้านเลขที่ 81 ต้ังไว้ 1,349,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ     
3.60 - 5.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 212.00 เมตร พร้อม            
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 212.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-162) 

9. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมถนนทับหลังทอ่ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2           
ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1 ต้ังไว้ 468,000 บาท โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 157.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง         
ถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวมประมาณ 157.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-189) 

10. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนเจริญเมือง ต้ังแต่ถนนทิพย์ช้าง         
ถึงถนนตลาดเก่า ต้ังไว้ 744,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ              
6.30 - 6.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 80.00 เมตร พร้อม             
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 80.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-188) 

11. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ต้ังแต่ถนนทิพย์วรรณ 
ถึงถนนเจริญเมือง ต้ังไว้ 281,000 บาท โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ    
ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 75.00 เมตร  
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-189)  

12. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7 
ต้ังไว้ 570,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.50 - 7.20 เมตร           
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 75.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร และงานอื่น ๆ      
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-134) 
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13. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า  ถนนวังขวา  ซอยข้างบ้านเลขที่  22  
ถึงถนนเลียบแม่น้ าวังฝั่งซ้าย ต้ังไว้ 392,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 2.60 - 3.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
78.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-170) 

14. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27 
ต้ังไว้ 231,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.80 - 5.20 เมตร        
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 34.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.     
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 34.00 เมตร และงานอื่น ๆ            
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-133) 

15. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนล าปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2 
ต้ังไว้ 1,025,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.30 - 5.50 เมตร      
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 138.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 138.00 เมตร และงานอื่น ๆ          
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-126) 

16. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 
ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้ามคลังน้ ามันทหาร) ต้ังไว้ 2,260,000 บาท โดยท าการก่อสร้าง   
ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 - 7.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 236.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 236.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ี        
หน้า 5-130) 

17. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 
(ซอยสมประเสริฐ) ต้ังไว้ 1,529,000 บาท โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 522.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ   
ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 522.00 เมตร  
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-190) 

18. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนท่าคราวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 
ต้ังไว้ 216,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร              
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 50.00 เมตร และงานอื่น ๆ             
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-193) 

19. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า  ถนนพระบาท  ซอย  6/1  ต้ังแต่บ้านเลขที่  8         
ถึงหนองน้ าเกาะลอย ต้ังไว้ 1,910,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ   
3.50 - 5.40 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 280.00 เมตร พร้อม              
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 280.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122) 
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20. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีปงชัย ต้ังแต่ถนนพหลโยธิน ถึง        
ถนนบ้านศรีปงชัย ต้ังไว้ 1,248,000 บาท โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 5.00 - 7.70 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 432.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121) 

21. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนไฮเวย์ล าปาง - งาว ซอย 6 ซอย       
ข้างบ้านเลขที่ 83/1 ต้ังไว้ 384,000 บาท โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ       
4.50 - 5.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 61.00 เมตร พร้อม          
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 61.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-172) 
 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       
ด้านคมนาคมขนส่ง)   
 

22. ค่าก่อสร้างปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่ง แม่น้ าวังฝั่งซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ
(เขื่อนยาง) ต้ังไว้ 840,000 บาท โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 25.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 5-220)   

 
 
 
 
 



 
 

เอกสารงบประมาณ 
 

ส่วนที ่ 4 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
ของ 

 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
 

- ประมาณการรายรับ 
- ประมาณการรายจ่าย 

 

 
 
 



งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 28,472,640          บาท 33,665,620          บาท

          1.  แผนงานการพาณิชย์ 22,591,040          บาท 24,725,720          บาท

          2.  แผนงานงบกลาง 5,881,600            บาท 8,939,900            บาท

         ปีงบประมาณ 2556          ปีงบประมาณ 2557



+ เพิ่ม

- (ลด)

1. รายจ่ายงบกลาง

    ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. 34,557.95 - - -

    ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. - 1,000,000 - 1,000,000

    ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 2,651,142.89 4,500,000 + 3,000,000 7,500,000

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน - 381,600 + 58,300 439,900

รวมรายจ่ายงบกลาง 2,685,700.84 5,881,600 + 3,058,300 8,939,900

2. รายจ่ายของหน่วยงาน

    รายจ่ายประจ า

    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,271,120.00 2,440,440 + 54,820 2,495,260

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,069,536.66 1,767,100 + 150,960 1,918,060

    หมวดค่าสาธารณูปโภค 87,763.77 189,000 + 11,000 200,000

    หมวดรายจ่ายอื่น 92,600.00 104,800 + 7,600 112,400

รวมรายจ่ายประจ า 3,521,020.43 4,501,340 + 224,380 4,725,720

3. รายจ่ายเพื่อการลงทนุ

    หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000.00 89,700 - (89,700)        -

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทนุ 50,000.00 89,700 - (89,700)        -

4. รายจ่ายจากก าไรสุทธิ

    รายจ่ายประจ า

    หมวดรายจ่ายอื่น 14,216,279.91 18,000,000 + 2,000,000 20,000,000

รวมรายจ่ายจากก าไรสุทธิ 14,216,279.91 18,000,000 + 2,000,000 20,000,000

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 20,473,001.18 28,472,640 + 5,192,980 33,665,620

ยอดประมาณการรายรับ 35,838,282.20 39,800,500 + 4,349,800 44,150,300

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 15,365,281.02 11,327,860 - (843,180)       10,484,680

4 - 2

รหสั
 บญัชี

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง

งบประมาณ
รายการ

จ่ายจริง
ป ี 2555 ป ี2556 ป ี2557



+ เพิ่ม

- (ลด)

ก.  รายได้                        (ยอดรวม) 21,622,002.29 21,800,500 + 2,349,800     24,150,300

     ค่าดอกเบี้ยรับจ าน า 20,148,239.25 20,400,000 + 1,950,000     22,350,000

     ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 18.04 500 - (200)             300

     ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 1,473,745.00 1,400,000 + 400,000        1,800,000

ข.  เงินได้อื่น

     ก าไรสุทธิ ป ี2556          (ยอดรวม) 14,216,279.91 18,000,000 + 2,000,000     20,000,000

     เงินรางวัลประจ าป ี 15% 2,132,441.99 2,700,000 + 300,000        3,000,000

     เงินบรูณะทอ้งถิ่น  30% 4,264,883.97 5,400,000 + 600,000        6,000,000

     เงินสมทบทนุหมุนเวียน  55% 7,818,953.95 9,900,000 + 1,100,000     11,000,000

รวมรายรับทั้งส้ิน 35,838,282.20 39,800,500 + 4,349,800 44,150,300

4 - 3

ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
รับจริง

ป ี 2555

งบประมาณ
รหสั
 บญัชีป ี2556 ป ี2557
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ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สถานธนานบุาลเทศบาลนครล าปาง 

 
 
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น เป็นเงิน 44,150,300  บาท  แยกเป็น 
 
     1.  หมวดรายได้  เป็นเงิน   24,150,300  บาท  แยกเป็น 

1.1 ประเภทดอกเบ้ียรับจ ำน ำ เป็นเงิน 22,350,000 บำท โดยค ำนวณจำกดอกเบี้ยรับจ ำน ำ            
ต้ังแต่เดือนตุลำคม  2555  ถึงเดือนมีนำคม  2556  เป็นเกณฑ์ 

1.2 ประเภทดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร เป็นเงิน 300 บำท โดยค ำนวณจำกดอกเบ้ียเงินฝำก
ธนำคำร  ต้ังแต่เดือนตุลำคม  2555  ถึงเดือนมีนำคม  2556  เป็นเกณฑ์ 

1.3 ประเภทก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด เป็นเงิน 1,800,000 บำท โดยค ำนวณจำก            
กำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีท่ีผ่ำนมำเป็นเกณฑ์ 

2.  หมวดเงินได้อื่น       เป็นเงิน   20,000,000  บาท  แยกเป็น 
ประเภทก าไรสุทธิ ปี 2556                        เป็นเงิน   20,000,000  บาท  แยกเป็น 
- เงินรำงวัลประจ ำปี 15%  ของก ำไรสุทธิ         เป็นเงิน    3,000,000  บำท 
- เงินบูรณะท้องถิ่น  30%  ของก ำไรสุทธิ         เป็นเงิน    6,000,000  บำท 
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55%  ของก ำไรสุทธิ         เป็นเงิน  11,000,000  บำท 

 
      

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



วัตถุประสงค์

                        1.  เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้  ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซ่ึงต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก

                        2.  เพื่อช่วยเหลือประชาชนใหม้ีเงินทนุหมุนเวียน  น าไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือน าเงินไปลงทนุในกิจการขนาดย่อมได้

                        3.  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซ้ือของโจร

จ่ายจากรายได้

งานกิจการสถานธนานุบาล 2,495,260 1,918,060 200,000 112,400 - 4,725,720

รวม 2,495,260 1,918,060 200,000 112,400 - 4,725,720

4 - 5

หมวด
ค่าครภัุณฑ์ ที่ดิน
 และสิ่งก่อสรา้ง

ฯลฯ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การพาณิชย์

รวม หมายเหตุงาน
หมวด

เงนิเดือนและ
ค่าจ้างประจ า

หมวด
ค่าตอบแทน 

ใช้สอย และวัสดุ

หมวด
ค่าสาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน



วัตถุประสงค์

                        1.  เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้  ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซ่ึงต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก

                        2.  เพื่อช่วยเหลือประชาชนใหม้ีเงินทนุหมุนเวียน  น าไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือน าเงินไปลงทนุในกิจการขนาดย่อมได้

                        3.  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซ้ือของโจร

จ่ายจากก าไรสทุธิ

งานกิจการสถานธนานุบาล - - - 20,000,000 - 20,000,000

รวม - - - 20,000,000 - 20,000,000

4 - 6

หมวด
ค่าครภัุณฑ์ ที่ดิน
 และสิ่งก่อสรา้ง

เทศบาลนครล าปาง

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การพาณิชย์

หมวด
เงนิเดือนและ
ค่าจ้างประจ า

หมายเหตุ

ฯลฯ

งาน รวม
หมวด

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย และวัสดุ

หมวด
ค่าสาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



วัตถุประสงค์

                        1.  เพื่อจ่ายเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.)

                        2.  เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

                        3.  เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปน็พนักงานสถานธนานุบาล

งานงบกลาง 1,000,000 7,500,000 439,900 - - 8,939,900

รวม 1,000,000 7,500,000 439,900 - - 8,939,900

4 - 7

ฯลฯ

เทศบาลนครล าปาง

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

งาน รวม หมายเหตุเงนิส ารองจ่าย
ค่าช าระ

ดอกเบ้ีย ก.บ.ท.
ค่าธรรมเนียม

ดอกเบ้ียธนาคาร
รายจ่าย

ตามข้อผูกพัน

งบเฉพาะการ
ช่วยเหลือ
งบทั่วไป 
(ถ้าม)ี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงาน  งบกลาง



แผนงานการพาณิชย์

           งานกจิการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง

+ เพิม่

- ลด

ก. จ่ายจากรายได้

    รายจ่ายประจ า

    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า (รวม) 2,271,120.00 2,440,440 + 54,820       2,495,260

    ค่าจ้างประจ า (รวม) 2,271,120.00 2,440,440 + 54,820       2,495,260

      ค่าจ้างประจ า 2,157,120.00 2,294,440 + 54,820       2,349,260

      เงินเพิม่เงินประจ าต าแหน่ง 114,000.00 114,000 - 114,000

      เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง - 32,000 - 32,000

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) 1,069,536.66 1,767,100 + 150,960      1,918,060

    ค่าตอบแทน (รวม) 856,456.00 1,132,100 + 50,960       1,183,060

      เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของ

      พนักงานสถานธนานุบาล - - + 30,360       30,360

      เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน

      สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง

      ของต าแหน่ง 38,538.00 81,700 - 81,700

      ค่าเช่าบ้าน 98,400.00 100,800 + 7,200         108,000

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,620.00 20,000 - 20,000

      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 83,178.00 200,000 - 200,000

      ค่าอาหาร 186,000.00 250,000 - 250,000

      ค่าเบี้ยเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด 19,800.00 24,000 - 24,000

      เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 115,900.00 150,000 - 150,000

      ค่าพาหนะเหมาจ่าย 84,000.00 84,000 - 84,000

      ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน 216,020.00 221,600 + 13,400       235,000

    ค่าใช้สอย (รวม) 111,463.66 320,000 + 60,000       380,000

    รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รวม) 56,755.16 65,000 - 65,000

      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000.00 1,000 - 1,000

      ค่าเบี้ยประกนั 10,045.16 11,000 - 11,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณรายจ่ายประจ า

หมวด/ประเภท

งบประมาณ
จ่ายจริง
 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557

รหัส
 บัญชี

4 - 8



+ เพิม่

- ลด

      ค่ารับวารสาร 3,360.00 4,000 - 4,000

      ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00 8,000 - 8,000

      ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,850.00 6,000 - 6,000

      ค่าสอบบัญชี 30,000.00 30,000 - 30,000

      ค่าปรับปรุงโปรแกรม 5,000.00 5,000 - 5,000

    รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม

    ทรัพย์สิน (รวม) 4,450.00 95,000 + 60,000       155,000

      ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,450.00 30,000 - 30,000

      ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง - 40,000 + 60,000       100,000

      ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น - 25,000 - 25,000

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ (รวม) 10,000.00 40,000 - 40,000

      ค่ารับรอง - 10,000 - 10,000

      ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล 10,000.00 30,000 - 30,000

    รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติงาน

    สถานธนานบุาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

    หมวดอื่น ๆ (รวม) 40,258.50 120,000 - 120,000

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,258.50 120,000 - 120,000

    ค่าวัสดุ (รวม) 101,617.00 315,000 + 40,000       355,000

      ค่าวัสดุส านักงาน 11,589.00 100,000 - 100,000

      ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,321.00 20,000 - 20,000

      ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 378.00 20,000 - 20,000

      ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - 5,000 - 5,000

      ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 20,000 - 20,000

      ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 10,000 - 10,000

      ค่าวัสดุกอ่สร้าง - 20,000 + 20,000       40,000

      ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 81,329.00 120,000 - 120,000

      ค่าวัสดุอื่น ๆ - - + 20,000       20,000

รหัส
 บัญชีหมวด/ประเภท

 ปี 2556  ปี 2557
จ่ายจริง
 ปี 2555
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+ เพิม่

- ลด

    หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม) 87,763.77 189,000 + 11,000       200,000

      ค่าไปรษณีย์ 3,000.00 4,000 + 1,000         5,000

      ค่าน้ าประปา 4,237.20 10,000 - 10,000

      ค่าไฟฟ้า 72,655.16 150,000 - 150,000

      ค่าโทรศัพท์ 7,871.41 20,000 + 10,000       30,000

      ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม - 5,000 - 5,000

    หมวดรายจ่ายอื่น (รวม) 92,600.00 104,800 + 7,600         112,400

      ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 92,600.00 104,800 + 7,600         112,400

3,521,020.43 4,501,340 + 224,380      4,725,720รวมรายจ่ายประจ า
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จ่ายจริง
 ปี 2555

งบประมาณ
รหัส
 บัญชีหมวด/ประเภท

 ปี 2556  ปี 2557



แผนงานการพาณิชย์

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง

+ เพิ่ม

- ลด

รายจ่ายเพื่อการลงทนุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รวม) 50,000.00 89,700 - (89,700)       -

ค่าครุภัณฑ์ (รวม) 50,000.00 89,700 - (89,700)       -

    ครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000.00 37,300 - (37,300)       -

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 52,400 - (52,400)       -

50,000.00 89,700 - (89,700)       -

บญัชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

 ป ี2557
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รวมรายจ่ายเพื่อการลงทนุ

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทนุ

จ่ายจริง
 ป ี2555

งบประมาณ
รหสั
 บญัชีหมวด/ประเภท

 ป ี2556



แผนงานการพาณิชย์

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 

+ เพิ่ม

- ลด

ข. จ่ายจากก าไรสุทธิ

    หมวดรายจ่ายอื่น

    เงินก าไรสุทธิ ป ี2556

     เงินรางวัลประจ าป ี 15% 2,132,441.99 2,700,000 + 300,000      3,000,000

     เงินบรูณะทอ้งถิ่น  30% 4,264,883.97 5,400,000 + 600,000      6,000,000

     เงินสมทบทนุหมุนเวียน  55% 7,818,953.95 9,900,000 + 1,100,000    11,000,000

14,216,279.91 18,000,000 + 2,000,000    20,000,000

บญัชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณรายจ่ายประจ า
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งบประมาณ
รหสั
 บญัชีหมวด/ประเภท

 ป ี2556  ป ี2557

รวมรายจ่ายประจ า

จ่ายจริง
 ป ี2555
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ค ำช้ีแจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

รำยจ่ำยตำมแผนงำน 
 

แผนงำนกำรพำณิชย ์
 งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 
 1.  วัตถุประสงค์ 
      - เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ียากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นท่ีต้องเสียดอกเบ้ียสูงกว่า 
 -  เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน น าไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  
หรือน าไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้ 
  -   เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร 
 2.  งำนที่ท ำ 
  - ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจ าน าส่ิงของ ทรัพย์สินในวงเงนิไม่เกนิรายละ 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
 3.  งบประมำณ 

งบประมาณรายจ่ายต้ังไว้รวมทั้งส้ิน  24,725,720  บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ก. จ่ำยจำกรำยได้ 
       1.  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 
 1.1  หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ                  เป็นเงิน  2,495,260  บำท  แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทค่าจ้างประจ า ต้ังไว้ 2,349,260 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ
พนักงานสถานธนานุบาล จ านวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,216,280 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ าปี  เป็นเงิน  132,980  บาท 

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 114,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น                  
เงินประจ าต าแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจ าภาค ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 7,000 บาท 
และต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2551 

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ต้ังไว้ 32,000 บาท ส าหรับ           
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงานสถานธนานุบาลท่ีได้รับอัตราค่าจ้างท่ีถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือต าแหน่ง ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2547 
          1.2  หมวดค่ำตอบแทน                       เป็นเงิน  1,183,060  บำท  แยกเป็น 

1.2.1 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ต้ังไว้ 30,360 บาท 
ส าหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมี สิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน            
สถานธนานุบาลได้ ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2555 
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1.2.2 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของต าแหน่ง ต้ังไว้ 81,700 บาท ส าหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง          
ของต าแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และ            
ร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างท่ีถึงขั้นสูงของต าแหน่ง ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย        
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง        
ของต าแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2550 

1.2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 108,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันท่ี 16 กันยายน 2551 

1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 20,000 บาท ส าหรับจ่ายให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 

1.2.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 200,000 บาท ส าหรับจ่ายให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ 

1.2.6 ประเภทค่าอาหาร ต้ังไว้ 250,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการ
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนต าแหน่งท่ีว่าง               
ของพนักงานสถานธนานุบาลทุกต าแหน่ง ซึ่งตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจ าวันท าการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันท่ี  
30  มิถุนายน  2549 

1.2.7 ประเภทค่าเบี้ยเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด ต้ังไว้ 24,000 บาท ส าหรับจ่ายให้แก่
คณะกรรมการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน าและพนักงานสถานธนานุบาล ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในวันจ าหน่าย        
ทรัพย์หลุดจ าน า ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551  

1.2.8 ประเภทเงินรางวัลเ จ้าหน้าท่ี   ต้ังไว้   150,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเนื่องในการตรวจทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 
0801.5/ว 1509  ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล 
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2550 และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนผู้ตรวจการฯ 

1.2.9 ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ต้ังไว้ 84,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2550    

1.2.10 ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน ต้ังไว้ 235,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น           
เงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจ า 
 1.3  หมวดค่ำใช้สอย                                        เป็นเงิน    380,000  บำท  แยกเป็น 

1.3.1 ประเภทค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต้ังไว้ 1,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาต
ต้ังโรงรับจ าน าของสถานธนานุบาล 

1.3.2 ประเภทค่าเบ้ียประกัน ต้ังไว้ 11,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย
สถานธนานุบาล 

1.3.3 ประเภทค่ารับวารสาร ต้ังไว้ 4,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของ
สถานธนานุบาล 
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1.3.4 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 8,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง                 
ล้างเครื่องปรับอากาศ ค่าก าจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนานุบาล 

1.3.5 ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ต้ังไว้ 6,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน จ่ายให้แก่ส านักงานเทศบาลนครล าปาง ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง            
ท่ี มท 0304/ว 1638 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2544 

1.3.6 ประเภทค่าสอบบัญชี ต้ังไว้ 30,000 บาท ส าหรับจ่ายให้แก่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงนิของสถานธนานุบาล โดยก าหนดอัตราตามขนาดของแต่ละ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 840 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2551 

1.3.7 ประเภทค่าปรับปรุงโปรแกรม ต้ังไว้ 5,000 บาท ส าหรับใช้จ่ายในการปรับปรุง          
และรักษาโปรแกรม ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 511 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 

1.3.8 ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 30,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

1.3.9 ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 100,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาลและส่ิงก่อสร้างท่ัวไปของสถานธนานุบาล 

1.3.10 ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ต้ังไว้ 25,000 บาท ส าหรับ 
จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล 

1.3.11 ประเภทค่ารับรอง ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือน             
สถานธนานุบาล 

1.3.12 ประเภทค่าวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล ต้ังไว้ 30,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวันท่ีระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการ
ทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

1.3.13 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 120,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ          
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ            
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลท่ีเดินทางไปราชการ 
 1.4  หมวดค่ำวัสดุ     เป็นเงิน    355,000  บำท  แยกเป็น 

1.4.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 100,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน         
แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล  

1.4.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 20,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ      
ของใช้เกี่ยวกับการท าความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ 

1.4.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 20,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 

1.4.4 ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังไว้ 5,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

1.4.5 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น              
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล 
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1.4.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น            
ค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปล่ียนแทนของเดิมท่ีช ารุด หรือหมดสภาพ
ของสถานธนานุบาล 

1.4.7 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 40,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  
เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล 

1.4.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 120,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ
ต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

1.4.9 ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้  20,000  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ                 
ท่ีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ 
 1.5  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค    เป็นเงิน    200,000  บำท  แยกเป็น 

1.5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ต้ังไว้ 5,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล 

1.5.2 ประเภทค่าน้ าประปา ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของ
สถานธนานุบาล 

1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 150,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 
1.5.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ต้ังไว้ 30,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ          

สถานธนานุบาล 
1.5.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ต้ังไว้ 5,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงกับส านักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษา
โปรแกรม 
 1.6  หมวดรำยจ่ำยอื่น                                   เป็นเงิน       112,400  บำท  แยกเป็น 

1.6.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ ต้ังไว้ 112,400 บาท ส าหรับจ่ายให้แก่
ส านักงาน จ.ส.ท. ตามท่ีส านักงาน จ.ส.ท. ก าหนดให้ต้ังไว้แต่ละปี  

 
 ข.  จ่ำยจำกก ำไรสุทธิ 
      รำยจ่ำยประจ ำ 
           หมวดรำยจำ่ยอื่น  ต้ังไว้      20,000,000  บำท 
     จ่ำยจำกก ำไรสทุธิ ปี 2556  จ ำนวน   20,000,000  บำท  แยกเป็น 
   -  เงินรางวัลประจ าปี 15%  ของก าไรสุทธิ จ านวน      3,000,000  บาท   
   -  เงินบูรณะท้องถิ่น  30%  ของก าไรสุทธิ จ านวน      6,000,000  บาท   
   -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% ของก าไรสุทธิ จ านวน    11,000,000  บาท   
 

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



แผนงานการพาณิชย์

    งานกิจการสถานธนานุบาล

    ก. จ่ายจากรายได้ 2,495,260 1,918,060 200,000 112,400 - 4,725,720

    ข. จ่ายจากก าไรสุทธิ - - - 20,000,000 - 20,000,000

รวมทั้งส้ิน 2,495,260 1,918,060 200,000 20,112,400 - 24,725,720

แผนงานงบกลาง

      งานงบกลาง 8,939,900    บาท

        - ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. 1,000,000    บาท

        - ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 7,500,000    บาท

        - รายจ่ายตามข้อผูกพัน 439,900    บาท
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แผนงาน/งาน/โครงการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง

รวม
หมวด

เงนิเดือนและ
ค่าจ้างประจ า

หมวด
ค่าตอบแทน 

ใช้สอย และวัสดุ

หมวด
ค่าสาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอ่ืน

หมวด
ค่าครภัุณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสรา้ง



แผนงานงบกลาง

           งานงบกลาง

+ เพิ่ม

- (ลด)

ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. 34,557.95 - - -

ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. - 1,000,000 - 1,000,000

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 2,651,142.89 4,500,000 + 3,000,000     7,500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน - 381,600 + 58,300         439,900

รวมรายจ่ายงบกลาง 2,685,700.84 5,881,600 + 3,058,300     8,939,900
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมวด/ประเภท
จ่ายจริง
ป ี 2555

งบประมาณ
รหสั
 บญัชีป ี2556 ป ี2557
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
หน่วยงานสถานธนานุบาล 

 

แผนงานงบกลาง 
 

     งานงบกลาง 
 1.  วัตถุประสงค ์
  -  เพื่อช ำระดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
  -  เพื่อจ่ำยในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม  ค่ำอำกรแสตมป์  ค่ำดอกเบี้ยธนำคำร  และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  ในกำรท ำสัญญำเงินกู้เบิกเงิน เกินบัญชีกับธนำคำรท่ีสถำนธนำนุบำลเบิกเงิน         
เกินบัญชีมำใช้เป็นทุนหมุนเวียนจ่ำยให้แก่ธนำคำร 
    -  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกำรบริหำร  และกำรช ำระหนี้เงินกู้ต่ำง ๆ 
    -  เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ให้ส ำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
เพื่อส่งเข้ำเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในอัตรำร้อยละ 2 
ของรำยได้ปีท่ีล่วงมำ ซึ่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 
0801.5/ว 865 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2555 
 2.  งานที่ท า 
    -  ก ำกับดูแลกำรช ำระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ย  ให้เป็นไปตำมสัญญำท่ีก ำหนดไว้  และรำยจ่ำย
ตำมข้อผูกพันให้เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้  
    -  เพื่อจ่ำยในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม  ค่ำอำกรแสตมป์  ค่ำดอกเบ้ียธนำคำร  และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ในกำรท ำสัญญำเงินกู้เบิกเงิน เกินบัญชีกับธนำคำรท่ีสถำนธนำนุบำลเบิกเงิน         
เกินบัญชีมำใช้เป็นทุนหมุนเวียนจ่ำยให้แก่ธนำคำร 
   -  เพื่อจ่ำยเป็นรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ให้ส ำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
เพื่อส่งเข้ำเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล ในอัตรำร้อยละ 2 
ของรำยปีท่ีล่วงมำ ซึ่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 
0801.5/ว 865 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2555 
      รายจ่ายงบกลาง  ต้ังไว้        8,939,900  บาท  แยกเป็น 
  - ค่ำช ำระดอกเบ้ียเงินกู้ ก.บ.ท. ต้ังไว้ 1,000,000 บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียให้แก่
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
  -  ค่ำธรรมเนียมดอกเบี้ยธนำคำร  ต้ังไว้  7,500,000  บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  
ค่ำอำกรแสตมป์    ค่ำดอกเบี้ยธนำคำร   และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ   ในกำรท ำสัญญำเงินกู้
เบิกเงินเกินบัญชีกับธนำคำร 
  -  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ต้ังไว้ 439,900 บำท ส ำหรับจ่ำยให้ส ำนักงำน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้ำเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำนธนำนุบำล 
ในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ปีท่ีล่วงมำ ซึ่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตำมหนังสือส ำนักงำน 
จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 865 ลงวันท่ี 8 พฤษภำคม 2555   



 
 

เอกสารงบประมาณ 
 

ส่วนที ่ 4 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนสง่ผู้โดยสาร 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 
ของ 

 
เทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
 

- ประมาณการรายรับ 
- ประมาณการรายจ่าย 

 

 
 
 



      ปีงบประมาณ 2556          ปีงบประมาณ 2557 
 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร       3,487,800     บาท       3,542,800     บาท  
 
          1.  แผนงานการพาณิชย์                        3,323,000     บาท              3,428,000     บาท           
 
          2.  แผนงานงบกลาง                               164,800     บาท                114,800     บาท             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ เพ่ิม
- (ลด)

1. รายจ่ายงบกลาง
    เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 34,243.00       64,800        - 64,800        
    ส ารองจ่าย - 100,000      - (50,000)     50,000        

รวมรายจ่ายงบกลาง 34,243.00       164,800      - (50,000)     114,800      

2. รายจ่ายของหน่วยงาน
    รายจ่ายประจ า
    หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า 540,414.00     648,000      - 648,000      
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,296,114.03   1,517,000   + 235,000    1,752,000   
    หมวดค่าสาธารณูปโภค 457,165.00     403,000      + 210,000    613,000      
    หมวดรายจ่ายอื่น - 100,000      - (100,000)   -

รวมรายจ่ายประจ า 2,293,693.03   2,668,000   + 345,000    3,013,000   

    รายจ่ายเพื่อการลงทนุ
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 192,230.00     655,000      - (240,000)   415,000      

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทนุ 192,230.00     655,000      - (240,000)   415,000      

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 2,520,166.03   3,487,800   + 55,000      3,542,800   
ยอดประมาณการรายรับ 3,547,630.09   3,504,200   + 46,000      3,550,200   

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,027,464.06   16,400        - (9,000)       7,400         
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รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

รายการ
 จ่ายจรงิ
ปี 2555

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2556 ปี 2557



+ เพ่ิม
- (ลด)

ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,857,162.00   1,864,000   + 41,000      1,905,000   
ค่าบริการหอ้งสุขา 559,200.00     559,200      - 559,200      
ค่าบริการสถานที่จ าหน่ายสินค้า 1,026,000.00   1,026,000   - 1,026,000   
ค่าปา้ยโฆษณา 71,501.00       10,000        - 10,000        
ดอกเบี้ย 20,265.49       40,000        + 5,000        45,000        
รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 13,501.60       5,000         - 5,000         

รวมรายรับทั้งส้ิน 3,547,630.09   3,504,200   + 46,000      3,550,200   
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง

หมวด/ประเภท
 รบัจรงิ
ปี 2555

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2556 ปี 2557



 1.  ค่าบริการสถานีขนส่ง เป็นเงิน 1,905,000     บาท

 2.  ค่าบริการหอ้งสุขา เป็นเงิน 559,200        บาท

 3.  ค่าบริการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า  เป็นเงิน 1,026,000     บาท

 4.  ค่าป้ายโฆษณา เป็นเงิน 10,000         บาท

 5.  ดอกเบีย้ เป็นเงิน 45,000         บาท

 6.  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ เป็นเงิน 5,000           บาท

รวมทัง้สิน้ 3,550,200    บาท
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-------------------------------

ประมาณการรายรับ    รวมทัง้ส้ิน    3,550,200    บาท    โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

รายละเอียดประมาณการรายรบั
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
ของเทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง



4 - 24 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

-------------------------- 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

งานสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครล าปาง 
 

1. วัตถุประสงค ์   
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง ภายใต้การก ากับดูแล

ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 15 ภารกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอ านวยความสะดวก 
ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยท่ัวไปท่ีมารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจในการบริการท่ีได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

 

2. งานที่ท า   
2.1 การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจ าทาง 
2.2 การบริหารพื้นท่ีลานจอดรถ 
2.3 การจัดพื้นท่ีจ าหน่ายต๋ัวโดยสาร 
2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี 
2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
2.6 การรักษาความปลอดภัย 
2.7 การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง 
2.8 การควบคุม ดูแล การติดต้ังป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี 
2.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา 
2.10 การจัดให้มีบริการจ าหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องด่ืม 
2.11 การจัดให้มีบริการฝากของ 
2.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง 
2.13 การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ 
2.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง 
2.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์  

ฯลฯ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณ    3,428,000    บาท 

 



วัตถุประสงค์

                เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง  ภายใต้การก ากับดูแลของเทศบาลนครล าปาง  จ านวน 15 ภารกิจ

มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอ านวยความสะดวก ปลอดภัย ใหก้ับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ

ประทบัใจในการบริการ ที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง

จ่ายจากรายได้
หมวดเงนิเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวด หมวด หมวดค่าครภัุณฑ์

และค่าจ้างประจ า ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธาณูปโภค รายจ่ายอ่ืน ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 648,000 1,752,000 613,000 - 415,000 3,428,000
เทศบาลนครล าปาง

.

รวม 648,000 1,752,000 613,000 - 415,000 3,428,000
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รวม หมายเหตุงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน
แผนงาน  การพาณิชย์
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

-------------------------- 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 
งานสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเทศบาลนครล าปาง 
 

1. วัตถุประสงค ์   
1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 
1.2 เพื่อให้มีเงินส ารองจ่ายในกรณีจ าเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 
 

2. งานที่ท า   
2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล   

นครล าปาง 
2.2 จ่ายเงินส ารองจ่ายในกรณีจ าเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้                

ตามระเบียบฯ   
ฯลฯ 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

   ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณ    114,800    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์

           1. เพื่อใหม้ีเงินจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม  ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

           2. เพื่อใหม้ีเงินส ารองจ่ายในกรณีจ าเปน็ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปไีว้ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

              ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

จ่ายจากรายได้
เงนิสมทบกองทุน

ประกันสังคม

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 64,800 50,000 114,800
เทศบาลนครล าปาง

รวม 64,800 50,000 114,800
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งาน รวม หมายเหตุส ารองจ่าย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน
แผนงาน  งบกลาง



แผนงานการพาณิชย์ 
          งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง

+ เพ่ิม
- ลด

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า (รวม) 540,414.00     648,000      - 648,000      
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รวม) 540,414.00     648,000      - 648,000      522000
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 351,236.00     405,000      + 3,360        408,360      220700
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 189,178.00     243,000      - (3,360)       239,640      220800
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) 1,296,114.03  1,517,000   + 235,000    1,752,000   
ค่าตอบแทน (รวม) 396,140.00     305,000      + 250,000    555,000      531000
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ - - + 200,000    200,000      310100
  ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
  ค่าเบี้ยประชุม - 5,000         - 5,000         310200
  ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน 396,140.00     300,000      + 50,000      350,000      310300
  นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย (รวม) 703,139.30     1,023,000   - (33,000)     990,000      532000
  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 505,544.30     750,000      + 170,000    920,000      320100
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 10,000        - (5,000)       5,000         320200
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการ 192,255.00     250,000      - (200,000)   50,000        320300
  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,340.00        13,000        + 2,000        15,000        320400
ค่าวัสดุ (รวม) 196,834.73     189,000      + 18,000      207,000      533000
  วัสดุส านักงาน 88,353.75      100,000      - 100,000      330100
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,138.00      15,000        + 15,000      30,000        330200
  วัสดุงานบา้นงานครัว 178.00           5,000         + 5,000        10,000        330300
  วัสดุก่อสร้าง 14,928.00      12,000        + 3,000        15,000        330600
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,035.00        2,500         - 2,500         330700
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,711.98        2,500         - 2,500         330800
  วัสดุการเกษตร - 10,000        - 10,000        331000
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 2,000         - 2,000         331100
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ปี 2556 ปี 2557
 จ่ายจรงิ 
ปี 2555

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครล าปาง

       งบประมาณรายจ่ายประจ า

หมวด/ประเภท
 รหัส 
บัญชี

งบประมาณ



+ เพ่ิม
- ลด

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,810.00      30,000        - (5,000)       25,000        331400
  วัสดุอื่น ๆ 680.00           10,000        - 10,000        331700
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม) 457,165.00     403,000      + 210,000    613,000      
ค่าสาธารณูปโภค (รวม) 457,165.00     403,000      + 210,000    613,000      534000
  ค่าไฟฟ้า 422,502.12     360,000      + 205,000    565,000      340100
  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,458.73      15,000        + 5,000        20,000        340200
  ค่าบริการโทรศัพท์ 5,784.69        7,000         - 7,000         340300
  ค่าบริการไปรษณีย์ - 1,000         - 1,000         340400
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 16,419.46      20,000        - 20,000        340500
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม) - 100,000      - (100,000)   -
  รายจ่ายอื่น - 100,000      - (100,000)   - 551000

2,293,693.03    2,668,000   + 345,000    3,013,000   
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รวมงบประมาณรายจ่ายประจ า

ปี 2556 ปี 2557
หมวด/ประเภท

 จ่ายจรงิ 
ปี 2555

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชี



แผนงานการพาณิชย์
          งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง

+ เพ่ิม
- ลด

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รวม) 192,230.00     655,000      - (240,000)   415,000      
ครุภัณฑ์ (รวม) 146,230.00     55,000        - (35,000)     20,000        541000
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 115,800.00     30,000        - (30,000)     - 410700
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,430.00      - - - 411600
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - 25,000        - (5,000)       20,000        411800
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รวม) 46,000.00      600,000      - (205,000)   395,000      542000
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร (รวม) - - + 340,000    340,000      420800
   บา้นพัก
   - ค่าปรับปรุงภายในอาคารสถานี - - + 340,000    340,000      
     ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 
     (เทศบาลนครล าปาง)
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน (รวม) 46,000.00      300,000      - (245,000)   55,000        421100
   และส่ิงก่อสร้าง 
   - ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน - 250,000      - (250,000)   -
     สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง
     (เทศบาลนครล าปาง)
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 46,000.00      50,000        + 5,000        55,000        
     และส่ิงก่อสร้าง
   ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับ (รวม) - 300,000      - (300,000)   - 421300
   ส่ิงก่อสร้าง หรือเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
   - ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการก่อสร้าง - 300,000      - (300,000)   -
     สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 
     (เทศบาลนครล าปาง) แหง่ที่ 2

192,230.00     655,000      - (240,000)   415,000      
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บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทนุ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน

 จ่ายจรงิ 
ปี 2555

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2556

เทศบาลนครล าปาง

ปี 2557
หมวด/ประเภท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

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

ต้ังงบประมาณรายจ่าย                        รวมทั้งสิ้น    3,428,000  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้ 

1. งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า   เป็นเงิน            648,000  บาท  แยกเป็น 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       ต้ังไว้               648,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 408,360 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน

และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  6  อัตรา   
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 239,640 บาท ส าหรับจ่ายเป็น           

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง 
 

       รวมงบบุคลากร       648,000  บาท 
 

 2. งบด าเนินการ 
       2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   เป็นเงิน         1,752,000  บาท  แยกเป็น 
   2.1.1  ค่าตอบแทน         ต้ังไว้               555,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังไว้ 200,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจช้ันประทวน วันละไม่เกิน 4 คน 
เจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหารชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ท่ีดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบ        
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

- ค่าเบ้ียประชุม ต้ังไว้ 5,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
บริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 350,000 บาท ส าหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีค าส่ัง        
ให้ปฏิบัติราชการ  และพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

  

      รวมค่าตอบแทน      555,000  บาท    

                                  2.1.2  ค่าใช้สอย           ต้ังไว้               990,000  บาท  แยกเป็น 

                             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ต้ังไว้               920,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าถ่ายเอกสาร ส าหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ส าหรับจ่ายเป็นค่าเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ  
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  

การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ                
ในงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งฯ 
ผลการด าเนินงาน ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น 
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- ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างอย่างใด และ         
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร           
สถานีขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และ
ค่าจ้างเหมาอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท  

        รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้      5,000  บาท  แยกเป็น  
- ค่ารับรอง ต้ังไว้ 5,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ 
คณะบุคคลท่ีมานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง                   
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังจ่ายไว้ตามเกณฑ์การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง 
หรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/            
ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมา
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    
ต้ังไว้  50,000  บาท  แยกเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาล 
นครล าปาง) ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง          
และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 30,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น        
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลท่ีได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสาร  

3. ค่าของราง วัล หรือเงินรางวัล ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล 
หรือเงินรางวัลในพิธีหรอืงานประเพณี หรือของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกท่ีมาเยือนสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 ค่าบ ารงุรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้                 15,000  บาท  แยกเป็น  
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
    

       รวมค่าใช้สอย   990,000  บาท 
 
 

 2.1.3  ค่าวัสดุ           ต้ังไว้              207,000  บาท  แยกเป็น 
- วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 100,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น   

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ าด่ืม แผ่นป้ายต่าง ๆ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ               
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  
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- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 30,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ ซึ่งน ามาซ่อมหรือติดต้ังเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า           
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  

- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน       
งานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ 

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 15,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น               
ไม้ต่าง ๆ  สี ก๊อกน้ า ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 2,500 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปล่ียนแปลงแทนของเดิมท่ีช ารุด หรือหมดสภาพไป 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังไว้ 2,500 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนต่าง ๆ ส าหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ท่ีปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสาร   
ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

- วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น         
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ         

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 2,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 25,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์         
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ ายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถ           
จัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ 
 

      รวมค่าวัสดุ 207,000  บาท 
 

   2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค     ต้ังไว้               613,000  บาท  แยกเป็น 
             ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้               613,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 565,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ต้ังไว้ 20,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ าประปา
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

- ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 7,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ติดต่อ
กับส่วนราชการต่าง ๆ รวมท้ังโทรศัพท์ทางไกลในการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใช้บริการ 

- ค่าบริการไปรษณีย์ ต้ังไว้ 1,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการ
ติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 
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- ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ต้ังไว้ 20,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น       
ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบ้ิลทีวี และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

        รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 613,000  บาท 
 

      รวมงบด าเนินการ      2,365,000  บาท 
 

 3. งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน           415,000  บาท  แยกเป็น 
                        3.1 ครุภัณฑ์   ต้ังไว้                20,000  บาท  แยกเป็น 
   - ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้                20,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)  
 

               รวมค่าครุภัณฑ์    20,000  บาท 
 

                        3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          ต้ังไว้             395,000  บาท แยกเป็น 
  3.2.1  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  ต้ังไว้   340,000 บาท แยกเป็น 

- ค่าปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาล
นครล าปาง) ต้ังไว้ 340,000 บาท โดยท าการเปล่ียนฝ้าเพดาน ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ และทาสีภายใน
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ              
ให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-203)  
 

  3.2.2  ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 55,000 บาท แยกเป็น 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร       
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)  
 

      รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       395,000  บาท 
 

                           รวมงบลงทุน               415,000  บาท 



แผนงานงบกลาง
          งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง

+ เพ่ิม
- ลด

1. เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 34,243.00      64,800        - 64,800        110300
2. ส ำรองจ่ำย - 100,000      - (50,000)     50,000        111000

34,243.00      164,800      - (50,000)     114,800      

ปี 2556
หมวด/ประเภท
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รวมงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง

ปี 2557

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง
      งบประมาณรายจ่ายประจ า

 จ่ายจรงิ 
ปี 2555

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
................................................ 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย                    รวมทั้งสิ้น  114,800  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้ 
 รายจ่ายงบกลาง                   เป็นเงิน     114,800  บาท  แยกเป็น 
 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้ 64,800 บาท ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม  ของพนักงานจ้างของสถานขีนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครล าปาง 

 

2. ส ารองจ่าย ต้ังไว้ 50,000 บาท ส าหรับจ่ายในกรณีจ าเป็นท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  ข้อ  19  
 
 
 
 
 
 
 
 



 




