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คําแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง

บัดน้ี     ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหาร     จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่าน    ได้ทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน   ในปีงบประมาณ
พ.ศ.  2555  ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

ก.  ด้านรายรับ
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ท้ังสิ้น

369,622,300 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได้  ดังน้ี
หมวดภาษีอากร 253,430,000           บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 16,869,000             บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,501,500               บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,500,000               บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,627,000               บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 83,694,800             บาท

ข. ด้านรายจ่าย
ต้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555    เทศบาลได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ท้ังสิ้น

369,615,000 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายจ่าย  ดังน้ี
รายจ่ายงบกลาง 18,962,000             บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 118,067,430           บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 154,345,970           บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค 11,107,600             บาท
หมวดรายจ่ายอ่ืน 360,000                 บาท
หมวดเงินอุดหนุน 14,962,200             บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 51,809,800             บาท



          2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน

             2.1  รายรับ

รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
ก. รายได้ภาษีอากร (ยอดรวม) 254,545,166.73 227,880,000 253,430,000
     1.  หมวดภาษีอากร (รวม) 254,545,166.73 227,880,000 253,430,000

         ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36,902,946.67 34,000,000 35,000,000

         ภาษีบํารุงท้องที่ 853,054.41 830,000 830,000

         ภาษีป้าย 10,100,146.50 10,000,000 10,000,000

         ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 138,023,214.04 118,000,000 120,000,000

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 16,954,289.33 15,000,000 17,000,000

         ภาษีธุรกิจเฉพาะ 161,130.56 200,000 200,000

         ภาษีสุรา 8,405,368.48 8,500,000 9,500,000

         ภาษีสรรพสามิต 22,764,786.24 19,000,000 24,000,000

         ค่าภาคหลวงแร่ 3,483,702.19 4,000,000 4,500,000

         ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 423,631.05 350,000 400,000

         ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

         นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 16,472,897.26 18,000,000 32,000,000

ข. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร (ยอดรวม) 27,835,876.51 31,913,080        32,497,500        
     1.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

         และใบอนุญาต (รวม) 10,735,757.84 16,934,580 16,869,000

         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต

         การขายสุรา 38,887.30 35,000 35,000

         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต

         การพนัน - 2,000 2,000

         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบ

         จอดยานยนต์ 3,140,900.00 3,000,000 3,020,000

         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกั ุมอบการควบค าคาร 143,183.00 100,000 100,000
         ค่าธรรมเนียมเก็ ูบและขนขยะมลฝอย 2,400,000.00 2,400,000 2,400,000

         ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 238,800.00 239,580 252,000



รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

         ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

         การแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร

         หรือสะสมอาหาร 349,200.00 350,000 350,000
         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและ

         ฌาปนสถาน 55,720.00 60,000 60,000
         ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่น

         ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 658,580.00 500,000 600,000

         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 16,240.00 10,000 11,000

         ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัว

         ประชาชน 131,500.00 120,000 100,000

         ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 17,780.00 15,000 15,000

         ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ิ ์พาณชย - - 10,000

         ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 968,564.29 900,000 900,000

         ค่าปรบัผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 669,175.00 7,000,000 7,000,000

         ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและ

         ข้อบังคับท้องถิ่น 209,370.00 150,000 160,000

         ค่าปรับการผิดสัญญา 149,703.25 400,000 200,000

         ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล

         หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000 5,000

         ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล

         หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000 5,000

         ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ 

         กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,405,150.00 1,500,000 1,500,000

         ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่าย

         อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว

         หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน .ม. 200 ตร 96,000.00 110,000 111,000

         ค่าใบอนุญาตให้ตัง้ตลาดเอกชน 22,000.00 18,000 18,000

         ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา

         โดยใช้เครื่องขยายเสียง 15,005.00 15,000 15,000



รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
     2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม) 10,564,531.72 9,221,500 9,501,500

         ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 4,922,920.00 4,220,000 5,000,000

         ดอกเบี้ย 5,641,611.72 5,000,000 4,500,000

         เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ - 1,500 1,500

     3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

         และการพาณิชย์ (รวม) 2,903,548.95 3,900,000 4,500,000

         เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,903,548.95 3,900,000 4,500,000

    4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม) 3,632,038.00 1,857,000 1,627,000

         ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ 258,190.00 300,000 210,000

         ค่าจําหน่ายเศษของ 1,929,000.00 50,000 50,000

         ค่าขายแบบแปลน 670,500.00 600,000 610,000

         ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 114,230.00 100,000 100,000

         ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 10,000.00 7,000 7,000

    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 650,118.00 800,000 650,000

ค. เงินช่วยเหลือ (ยอดรวม) 54,682,585.00 90,248,920 83,694,800
     1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป (รวม) 54,682,585.00 90,248,920 83,694,800

         เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการ

         ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน
         เลือกทํา 54,682,585.00 90,248,920 83,694,800

รวมรายรับทั้งสิ้น 337,063,628.24 350,042,000      369,622,300      



              2.2  รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน
จ่ายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
ด้านบริหารทั่วไป (ยอดรวม) 66,527,234.77     78,674,160        79,209,100        

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 54,006,954.47     63,122,390        63,500,530        

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,520,280.30     15,551,770        15,708,570        

ด้านบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 180,233,659.95   233,129,380      251,977,790      

1. แผนงานการศึกษา 46,452,630.59     59,276,200        70,305,880        

2. แผนงานสาธารณสุข 16,201,653.53     19,425,930        18,926,730        

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,398,957.84      3,229,220         4,499,180         

4. แผนงานเคหะและชุมชน 99,031,355.06     115,887,480      133,813,620      

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,968,958.50      6,193,470         6,261,740         

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

    และนันทนาการ 11,180,104.43     29,117,080        18,170,640        

ด้านการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 13,899,543.95     14,842,770        19,466,110        

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,679,656.62      11,102,090        15,594,760        

2. แผนงานการพาณิชย์ 4,219,887.33      3,740,680         3,871,350         

ด้านการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 19,748,878.02     23,393,222        18,962,000        

1. แผนงานงบกลาง 19,748,878.02     23,393,222        18,962,000        

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 280,409,316.69   350,039,532      369,615,000      



 2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

จ่ายจริง
ปี 2553

งบประมาณ
ปี 2554

งบประมาณ
ปี 2555

19,748,878.02 23,393,222 18,962,000

107,083,561.77 114,329,180 118,067,430

109,527,906.09 142,403,230 154,345,970

13,167,851.51 12,921,100 11,107,600

9,916,711.40 60,000 360,000

10,903,300.00 16,356,400 14,962,200

10,061,107.90 40,576,400 51,809,800

280,409,316.69 350,039,532 369,615,000

จ่ายจริง ปี 2553 จ่ายจริง ปี 2554

(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท)

1. เงินอุดหนุน

   ทั่วไปที่ระบุ 2,025,400.00  -

   วัตถุประสงค์

20,666,700.00  -

1,269,300.00  -

5,000.00 5,000.00

23,966,400.00 5,000.00

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 2.4  รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม

จ่ายจาก รายการ

    3.1 งานกีฬาและนันทนาการ

                                  (รายจ่ายที่ไม่นําไปตั้งงบประมาณ)

                       (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน  2554)

    1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด

 1. รายจ่ายงบกลาง

 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

 6. หมวดเงินอุดหนุน

 5. หมวดรายจ่ายอื่น

2. แผนงานเคหะและชุมชน

1.  แผนงานการศึกษา

    2.1 งานไฟฟ้าถนน

    2.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์



จ่ายจริง ปี 2553 จ่ายจริง ปี 2554

(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท)

2. เงินอุดหนุน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

    เฉพาะกิจ 94,998.00 80,184.00

2. แผนงานการศึกษา

78,079,623.96 58,664,658.95

1,236,984.00 -

3. แผนงานเคหะและชุมชน

    3.1 งานไฟฟ้าถนน - 1,402,781.36

3,529,794.70 2,023,212.50

          และการโยธา

       38,209,049.79        53,340,542.11

121,150,450.45 115,511,378.92

3. เงินสะสม

    1.1 งานบริหารทั่วไป 1,028,042.65 390,387.50

104,840.00 277,032.50

1,689,195.50 2,249,257.40

134,471.50 337,017.25

171,735.00 49,860.00

3. แผนงานการศึกษา

216,702.50 -

487,357.18 498,592.18

- 7,925,000.00

44,500.00 -

1,231.00 -

800.00 -

    4.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 11,638.00 -

    5.1 งานงบกลาง

    2.2 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

5. แผนงานงบกลาง

4. แผนงานสาธารณสุข

    4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

    4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

    4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

         ความสงบภายใน

รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

    2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

    2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

    4.2 งานโรงพยาบาล

    2.2 งานเทศกิจ

    1.1 งานบริหารงานคลัง

    1.3 งานบริหารงานคลัง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

    3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

    3.3 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

    3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จ่ายจาก รายการ



จ่ายจริง ปี 2553 จ่ายจริง ปี 2554

(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท)

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

    5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 91,211.00 -

95,674.00 -

14,319,613.50 64,684.00

35,989.25 -

165,386.00 -

61,001.00 29,040.00

         และการโยธา 28,457.00 13,500.00

1,222,569.00 772,186.00

19,910,414.08 12,606,556.83

4. เงินกู้

    1.1 งานตลาดสด - 15,619,000.00

- 15,619,000.00

    7.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

    6.4 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    6.2 งานไฟฟ้าถนน

    6.3 งานสวนสาธารณะ

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมจ่ายจากเงินกู้

จ่ายจาก รายการ

รวมจ่ายจากเงินสะสม

    6.5 งานบําบัดน้ําเสีย

1. แผนงานการพาณิชย์

    6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

6. แผนงานเคหะและชุมชน



 2.5  รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

          รายรับ

รับจริง
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

15,675,632.92 15,010,500 17,250,500

14,431,335.00 14,000,000 16,000,000

107.92 500 500

1,244,190.00 1,010,000 1,250,000

9,678,496.49 13,000,000 15,000,000

1,451,774.47 1,950,000 2,250,000

2,903,548.95 3,900,000 4,500,000

5,323,173.07 7,150,000 8,250,000

25,354,129.41 28,010,500 32,250,500

          รายจ่าย

จ่ายจริง
ปี 2553

งบประมาณ
ปี 2554

งบประมาณ
ปี 2555

870,855.22 2,205,300 3,034,600

2,072,547.00 2,235,900 2,388,160

1,077,117.66 1,690,340 1,724,260

70,282.49 159,000 159,000

9,756,096.49 13,082,100 15,092,600

  -                  44,500                  52,000

13,846,898.86 19,417,140 22,450,620

     - เงินรางวัลประจําปี

     - เงินบูรณะท้องถิ่น

     - เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน

 1. รายจ่ายงบกลาง

 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

     เงินกําไรสุทธิ

 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

 5. หมวดรายจ่ายอ่ืน

รวมรายรับทั้งสิ้น

     - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หมวด

 2. เงินได้อ่ืน                             (รวม)

     - กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด

รายรับ

 1. รายได ้                               (รวม)

     - ดอกเบี้ยรับจํานํา

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

 6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



 2.6  รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

          รายรับ

1,829,800.00 1,832,500 1,831,700

559,200.00 559,200 559,200

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

- 11,150 120,000

10,000.00 12,000 -

42,945.69 30,000 30,000

3,467,945.69 3,470,850 3,566,900

          รายจ่าย

35,905.00 151,264 152,620

414,240.00 512,640 526,200

971,631.30 1,574,000 1,587,000

361,778.45 396,000 393,000

111,020.00 473,300 255,000

1,894,574.75 3,107,204 2,913,820

 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 6. รายได้เบ็ดเตล็ด

 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2554

 2. ค่าบริการห้องสุขา

 3. ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า

 4. ค่าป้ายโฆษณา

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับ
รับจริง
ปี 2553

หมวด
จ่ายจริง
ปี 2553

รวมรายรับทั้งสิ้น

 1. รายจ่ายงบกลาง

 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

 1. ค่าบริการสถานีขนส่ง

 2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา

 5. ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555



 
 

3. ภาระผูกพนัในการก่อหนีผู้กพนังบประมาณรายจ่ายประจําป ี
 

1. เทศบาลนครลาํปางไดกู้้เงนิจากสาํนกังานกองทนุเพื่อสงัคม (กองทนุพฒันาเมือง          
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสนิ จํานวน 1 รายการ เปน็คา่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลาํปาง 
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงนิกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท 
คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้
เงินตน้ 3 ปี ต้ังแต่ 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชําระเงินต้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก สาํหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครลําปางชําระเงนิต้น จํานวน 
742,000 บาท และดอกเบีย้ จํานวน 294,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 1,036,000 บาท เปน็การ 
จ่ายชําระปีที่ 7 

  2. เทศบาลนครลําปางได้กู้เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 
1  รายการ  เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฏา)  ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงนิกู้ทั้งสิน้ 6,440,000 บาท มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี       
ปีละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการจา่ยชาํระปีที่ 8 

 
สําหรบัรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันขา้มปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี ้



ง
ก

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้)

ที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจ่าย
จ่ายจากเงิน

จํานวนเงนิ จ่ายไปแล้ว คงค้างอี
ผูกพันถึ

ประเภท ปีงบประมาณ

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายค้างจ่าย 4,920.00         - 4,920.00        ส่งคืนจังหวัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายค้างจ่าย 3,000.00         - 3,000.00        ส่งคืนจังหวัด

3 เบี้ยยังชีพคนชรา งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายค้างจ่าย 477,500.00      - 477,500.00     ส่งคืนจังหวัด

4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายค้างจ่าย 96,000.00        96,000.00         - -

5 ค่าเช่าบ้าน  พนักงานถ่ายโอน อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ค่าตอบแทน รายจ่ายค้างจ่าย 600.00            - 600.00           ส่งคืนจังหวัด

และการโยธา โครงสร้างพื้นฐาน

6 ค่าจ้าง  ดูแล  ตรวจเช็ค  บํารุงรักษา บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 8,300.00         8,300.00          - -

เครื่องปรับอากาศ

7 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  อาคารสํานักงาน บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 74,752.20        74,752.20         - -

เทศบาล

8 ค่าจ้างจัดทําหนังสือรายงานกิจการประจาํ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 174,999.99      174,999.99       - -

ปี  2553

9 ค่าจ้างทําความสะอาด  สํานักงานเทศบาล บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 5,420.00         5,420.00          - -

(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

10 ค่าจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  บริหารงานทั่วไป วางแผนสถิติ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 98,000.00        98,000.00         - -

เทศบาล  ปี  2553 และวิชาการ

11 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรีโดยไม่เสีย การศึกษา ระดับก่อน ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 28.25               - 28.25            ส่งคืนจังหวัด

ค่าใช้จ่าย  15  ปี วัยเรียนฯ



ง
กที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจ่าย

จ่ายจากเงิน
จํานวนเงนิ จ่ายไปแล้ว คงค้างอี

ผูกพันถึ

ประเภท ปีงบประมาณ

12 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สังคมสงเคราะห์ บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 7,000.00         7,000.00           -  -

มูลนิธิชัยพัฒนา เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 107,916.63      107,916.63        -  -

14 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 6,500.00         6,500.00           -  -

สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาและข่วงนคร

15 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพัสดุ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 23,200.00        23,200.00          -  -

เคนเน็ตและสวนสาธารณะเขลางค์

16 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยัสวนสาธารณะ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 21,996.00        21,996.00          -  -

เวียงละกอนและสวนเฉลิมพระเกียรติ

17 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า  สวนหย่อม เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 20,250.00        20,250.00          -  -

และต้นไม้  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

18 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเขลางค์นคร เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 39,250.00        39,250.00          -  -

19 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเวียงละกอน เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 45,200.00        45,200.00          -  -

20 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์  เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 72,191.63        72,191.63          -  -

เกาะกลางถนนพหลโยธิน

21 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 45,208.37        45,208.37          -  -

เฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา

22 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะห้าแยก เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 20,250.00        20,250.00          -  -

หอนาฬิกาและข่วงนคร



ง
กที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจ่าย

จ่ายจากเงิน
จํานวนเงนิ จ่ายไปแล้ว คงค้างอี

ผูกพันถึ

ประเภท ปีงบประมาณ

23 ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยฯ เคหะและชุมชน กําจัดขยะฯ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 1,965,000.00    1,919,182.75    45,817.25 เหลือจ่ายตกเป็น

เงินสะสม

24 ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยฯ เคหะและชุมชน กําจัดขยะฯ ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 1,134,000.00    1,077,810.30    56,189.70       เหลือจ่ายตกเป็น

เงินสะสม

25 ค่าจ้างเหมาองค์การจัดการน้ําเสีย  บริหาร เคหะและชุมชน บําบัดน้ําเสยี ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 360,000.00      360,000.00        -  -

จัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

26 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เคหะและชุมชน บําบัดน้ําเสยี ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 14,135.00        14,135.00          -  -

ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา

27 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตลาด ท.3 การพาณิชย์ ตลาดสด ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 17,345.50        17,345.50          -  -

28 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาด ท.3  การพาณิชย์ ตลาดสด ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 6,500.00         6,500.00           -  -

29 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาด  ท.1  การพาณิชย์ ตลาดสด ค่าใช้สอย รายจ่ายค้างจ่าย 6,500.00         6,500.00           -  -

30 ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน สพฐ. การศึกษา ระดับก่อน ค่าวัสดุ รายจ่ายค้างจ่าย 268,839.78      268,839.78        -  -

วัยเรียนฯ

31 ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนเทศบาล  การศึกษา ระดับก่อน ค่าวัสดุ รายจ่ายค้างจ่าย 167,383.26      167,383.26        -  -

6 โรงเรียน วัยเรียนฯ

32 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ รายจ่ายค้างจ่าย 14,000.00        14,000.00          -  -

33 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายค้างจ่าย 40,000.00        40,000.00          -  -

เพื่อพัฒนาระบบต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์



ง
กที่ รายการ แผนงาน งาน หมวดรายจ่าย

จ่ายจากเงิน
จํานวนเงนิ จ่ายไปแล้ว คงค้างอี

ผูกพันถึ

ประเภท ปีงบประมาณ

34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป วางแผนสถิติ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายค้างจ่าย 348,000.00      348,000.00        -  -

และวิชาการ

35 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายค้างจ่าย 98,500.00        98,500.00          -  -

36 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายค้างจ่าย 89,000.00        89,000.00          -  -

37 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายค้างจ่าย 46,590.00        46,590.00          -  -

38 ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา การรักษา งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 199,800.00      199,800.00        -  -

สาธารณภัย ความสงบ เกี่ยวกับการรักษา  -  -

ภายใน ความสงบภายใน

39 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 95,000.00        95,000.00          -  -

40 ค่าซื้อที่ดินข้างโรงพัสดุเคนเน็ต เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 2,400,000.00    2,400,000.00     -  -

41 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ํา  พร้อม เคหะและชุมชน ไฟฟา้ถนน ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 1,452,600.00    1,452,600.00     -  -

ถนนทับหลังท่อ  ถ.เจริญประเทศ

42 เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค่าก่อสร้างอาคาร การศึกษา งานศึกษา ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 1,135,900.00    1,135,900.00     -  -

ศูนย์พัฒนาบ้านดงม่อนกระทิง ไม่กําหนดระดับ

(อุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง ระบบที่ 1)

43 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียน  ท.7 การศึกษา ระดับก่อน ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 3,589,250.00    3,589,250.00     -  -

(ค.ส.ล. 4 ชั้น  12  ห้องเรียน) วัยเรียนฯ

44 ค่าก่อสร้างพนังกันตลิ่งแม่น้ําวัง เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินฯ รายจ่ายค้างจ่าย 250,000.00       - 250,000.00     ส่งคืนจังหวัด

นายกเทศมนตรีนครลําปาง



น

น

4.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ท่ีตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)    เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,515,480 บาท

(2)    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,369,920 บาท

(3)    เงินประจําตําแหน่ง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ 897,600 บาท

(4)    ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ 17,639,420 บาท

(5)    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 235,740 บาท

(6)    ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,162,760 บาท

(7)    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,297,430 บาท

(8)    ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,915,200 บาท

(9)    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,364,770 บาท

(10)  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,759,400 บาท

(11)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,718,550 บาท

        ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

(12)  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

(13)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,700,930 บาท

(14)  เงินช่วยค่าทําศพ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 128,613,200 บาท

หมายเหต ุ :  คิดเป็นร้อยละ  34.80  ของรายจ่ายจํานวนทั้งสิ้น  369,615,000  บาท



 

สําเนา 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  2 

 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 

ของ 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง
 -----------------------

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 394,979,440     บาท
ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม 369,615,000     บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังน้ี

ด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 63,500,530       บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 15,708,570       บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 70,305,880       บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 18,926,730       บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 4,499,180        บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 133,813,620     บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 6,261,740        บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 18,170,640       บาท

ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 15,594,760       บาท
2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 3,871,350        บาท

ด้านการดําเนินงานอื่น ประกอบด้วย
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 18,962,000       บาท



ง าณ ยจ่ ฉพาะกบประม รา ายเ าร ยอดรวม 25,364,440       บาท
งบปร เฉพา ธนานุ ละมาณ ะการสถาน บา ยอดรวม 22,450,620       บาท

1. แผนงานการพาณิชย์ รวม 19,416,020       บาท

2. แผนงานงบกลาง รวม 3,034,600        บาท
งบปร เฉพา ี ส่งผู้ ระมาณ ะการสถานขน โดยสา ยอดรวม 2,913,820        บาท

1. แผนงานการพาณิชย์ รวม 2,761,200        บาท
2. แผนงานงบกลาง รวม 152,620           บาท

เหตุผล

เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
 ท้องถ่ินตลอดปีงบประมาณ    พ.ศ.  2555    จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
 งบประมาณ  พ.ศ. 2555  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

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



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง

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

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555     อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง  (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552   ส่วนที่  5
มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง  และผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปาง  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 

394,979,440  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

              4.1 ด้านบริหารทั่วไป

             แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 63,500,530    บาท

             แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 15,708,570    บาท

                      4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

             แผนงานการศึกษา ยอดรวม 70,305,880    บาท

             แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 18,926,730    บาท

             แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 4,499,180     บาท

             แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 133,813,620  บาท

             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 6,261,740     บาท

             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 18,170,640    บาท

              4.3 ด้านการเศรษฐกิจ

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 15,594,760    บาท

             แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 3,871,350     บาท

              4.4 ด้านการดําเนินงานอื่น

             แผนงานงบกลาง ยอดรวม 18,962,000    บาท



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
        5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 22,450,620    บาท

             ิ ์แผนงานการพาณชย รวม 19,416,020    บาท

             แผนงานงบกลาง รวม 3,034,600     บาท
        5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยอดรวม 2,913,820     บาท

             ิ ์แผนงานการพาณชย รวม 2,761,200     บาท

             แผนงานงบกลาง รวม 152,620        บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง   ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

    ประกาศ    ณ    วันท่ี    20    กันยายน    พ.ศ.  2554

                  (ลงนาม)       นิมิตร  จิวะสันติการ 

                                (นายนิมิตร  จิวะสันติการ)
                                 นายกเทศมนตรีนครลําปาง

             เห็นชอบ

    (ลงนาม)     อธิคม  สุพรรณพงศ์               
  (นายอธิคม  สุพรรณพงศ์)     
  ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

          สําเนาถูกต้อง

                     พัชนิดา  สุวรรณจักร์

  (นางพัชนิดา  สุวรรณจักร์)     

 หัวหน้างานจัดทํางบประมาณ



 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจ่ายตามแผนงาน 



 
ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลําปาง 

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

 
ก.  รายได้ภาษีอากร         รวมทั้งสิ้น   253,430,000  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดภาษีอากร        รวม        253,430,000  บาท  แยกเป็น 
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จํานวน  35,000,000  บาท โดยคํานวณประมาณการรบั        

ตามเกณฑ์คา้งรับ 
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 830,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับตามเกณฑ์คา้งรับ 
1.3 ภาษีปา้ย  จาํนวน  10,000,000 บาท  โดยคาํนวณประมาณการรบัตามเกณฑ์คา้งรับ 
1.4 ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน  120,000,000  บาท  โดยประมาณการรับ

ให้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงทีไ่ด้รับในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
1.5 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 1 ใน 9  จาํนวน  17,000,000  บาท  โดยประมาณการรบัให้ใกล้เคียงกับ

รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
1.6 ภาษีธรุกิจเฉพาะ จาํนวน 200,000 บาท โดยประมาณการรบัให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง           

ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผา่นมา 
1.7 ภาษีสรุา  จาํนวน  9,500,000  บาท โดยประมาณการรับให้ใกลเ้คียงกับรายรบัจรงิที่ได้รับ

ในปีงบประมาณที่ผา่นมา 
1.8 ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  24,000,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกลเ้คยีงกับ

รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 4,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกลเ้คียงกับรายรับจริง

ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผา่นมา 
1.10 ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม จาํนวน 400,000 บาท โดยประมาณการรับใหใ้กลเ้คียงกับ         

รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่่านมา 
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที ่ดิน  จํานวน  

32,000,000  บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  
ข.  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร        รวมทั้งสิ้น   32,497,500  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต           รวม         16,869,000  บาท  แยกเป็น 
1.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน  35,000  บาท  โดยได้รับจัดสรร

จากสรรพสามิตอําเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน  2,000  บาท  โดยได้รับจัดสรรจาก

เสมียนตราอําเภอ  ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา 



1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์  จํานวน  3,020,000  บาท 
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.4 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน  100,000  บาท  โดยประมาณการรับ 
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ต้ังไว้  2,400,000  บาท  โดยประมาณการรับ         
ตามสัญญาจ้าง 

1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ต้ังไว้  252,000  บาท  โดยประมาณการรับ
ตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  
ต้ังไว้  350,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.8 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสุสานและฌาปนสถาน  ตั้งไว้  60,000  บาท  โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  ต้ังไว้     
600,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา       

1.10 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร  ต้ังไว้  11,000  บาท  โดยประมาณการรับ               
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.11 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน  ต้ังไว้ 100,000 บาท  โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์  ต้ังไว้  15,000  บาท  โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมแพทย์   
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ต้ังไว้ 10,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียม  
จดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครลําปาง 

1.14 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ต้ังไว้  900,000  บาท  โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาด   
บนทางเท้า  ค่ารักษาความสะอาดส้วม  ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.15 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ต้ังไว้  7,000,000 บาท โดยประมาณการรับ  
ให้ใกล้เคียงกับรายรบัจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.16 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ต้ังไว้ 160,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.17 ค่าปรับการผิดสัญญา  ต้ังไว้  200,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.18 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต้ังไว้  5,000  บาท  โดยประมาณ
การรับตามจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง 

1.19 ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต้ังไว้ 5,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง 

1.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้ังไว้ 1,500,000 บาท  
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 



1.21 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด   
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  ต้ังไว้  111,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง    
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.22 ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน  ต้ังไว้  18,000  บาท  โดยประมาณการรับให้ใกล้เคยีงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  ต้ังไว้  15,000  บาท  
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
     2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวม            9,501,500  บาท  แยกเป็น 

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่  จํานวน  5,000,000  บาท  โดยประมาณการรับตาม
สัญญาเช่า 

2.2 ดอกเบี้ย  จํานวน  4,500,000  บาท  โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 1,500 บาท โดยประมาณการรับตามเงินปันผล

ซึ่งได้รับจริง 
 
     3.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    รวม            4,500,000  บาท  แยกเป็น 

3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล  จํานวน 4,500,000 บาท โดยประมาณการรับ         
ตามรายได้ที่ได้จากผลกําไรจากสถานธนานุบาล  และจัดสรรให้เทศบาล  จํานวนร้อยละ  30  ของ
กําไรสุทธิประจําปี 
 
     4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       รวม            1,627,000  บาท  แยกเป็น 

4.1 ค่าจาํหนา่ยเวชภัณฑ์  จํานวน  210,000  บาท  โดยประมาณการรบัจากค่ารักษาพยาบาล
และจําหนา่ยเวชภัณฑ์ของศนูยบ์ริการสาธารณสุข โดยประมาณการรบัใหใ้กลเ้คยีงกับรายรับจรงิทีไ่ด้รับ
ในปีงบประมาณที่ผา่นมา 

4.2 ค่าจาํหนา่ยเศษของ จาํนวน 50,000 บาท โดยประมาณการรบัจากการจาํหนา่ยเศษของ  
โดยประมาณการรับใหใ้กลเ้คยีงกับรายรบัจรงิที่ได้รับในปงีบประมาณทีผ่่านมา 

4.3 ค่าขายแบบแปลน จํานวน 610,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวดราคา  
และสอบราคาในงานก่อสรา้งของเทศบาล  ซึ่งคาดว่าจะมีในปีงบประมาณนี้  

4.4 ค่ารับรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร จํานวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับ               
ให้ใกลเ้คียงกับรายรบัจรงิที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

4.5 ค่าสมคัรสมาชกิห้องสมุด จํานวน 7,000 บาท โดยประมาณการรบัใหใ้กลเ้คียงกับ         
รายรบัจรงิที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

4.6 รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่น ๆ จาํนวน 650,000 บาท โดยประมาณการรบัใหใ้กล้เคียงกับรายรบัจรงิ       
ที่ได้รับในปงีบประมาณที่ผา่นมา  
 
 
 



ค.  เงินช่วยเหลือ        รวมทั้งสิ้น    83,694,800  บาท  แยกเปน็ 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม           83,694,800  บาท  แยกเป็น 

1.1  เงินอุดหนุนทัว่ไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา  จํานวน
83,694,800 บาท โดยประมาณการรบัให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนนุทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554  



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริหารทั่วไป 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการบรหิารบคุคล และการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้อง สามารถอํานวยความสะดวก        

และรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
3. เพือ่ให้การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการตดิตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 

ของทุกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
4. เพื่อเผยแพร่และใหบ้ริการขา่วสารของเทศบาล  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และความสัมพันธ ์

ที่ดีกับประชาชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนเปน็สื่อกลาง               
รับฟังความคดิเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาล 

5. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเป็นไปดว้ยดี และมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบรอ้ย 

และมีประสิทธิภาพ 
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสด ุและทรพัย์สนิของเทศบาลใหเ้ปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล ภาษีอากร และคา่ธรรมเนยีมประเภทตา่ง ๆ 
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยส์ินของเทศบาล 
 

งานที่ทํา 
1. ควบคุม ดูแล และรบัผดิชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธรุการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป 

และการประสานงานต่าง ๆ 
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
3. การบรรจ ุแต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดบั 
4. การสอบแขง่ขนั การสอบคัดเลือก 
5. จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
6. ปรับปรุงประสทิธิภาพในการบริหารงานบคุคล 
7. การขออนุมัติปรับปรุงตําแหน่งและอัตรากําลัง 
8. การพัฒนาบคุลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เปน็ตน้ 



9. สวัสดิการพนกังานและลูกจา้ง 
10. การลาพักผ่อนประจาํปีและลาอืน่ ๆ 
11. จัดทําทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร 
12. ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบยีนราษฎรทุกประเภท 
13. จัดทําบัญชีผู้มสีิทธเิลือกตั้ง 
14. จัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
15. จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาํตัวประชาชน 
16. ตรวจสอบดา้นการใช้งบประมาณ ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย 
17. ตรวจสอบหลกัฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการบญัช ีการเงิน การจัดเก็บรายได้ 
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสด ุรวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสด ุ
19. ตรวจสอบทรพัย์สนิของเทศบาล 
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงนิ 
21. งานเผยแพร่ขา่วสาร และสนับสนนุผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
22. เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
23. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ ์ โดยรวบรวมความคิดเหน็ของประชาชน 

หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล 
24. งานสารนเิทศ 
25. เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ และวิจัยปญัหาด้านการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานของ

เทศบาล และการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผน 
26. จัดเตรียมเอกสารทีใ่ช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล 
27. จัดทําและเรียบเรียงแผนพฒันา กําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจําปี 
28. การติดตามประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพเิศษ และตามนโยบาย

ของทางราชการ 
29. งานกําหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมนิผลการปฏิบติังานของหนว่ยงานภายใน

เทศบาล 
30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ  เก่ียวกับ  

การวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  และการประเมินผลตามแผน 
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดทํางบประมาณ 
32. จัดทํางบประมาณรายจา่ยประจําป ีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิของเทศบาล 
33. รวบรวมข้อมลู สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ 
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิทุกประเภท 
35. จัดทําเชค็และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จา่ย 
37. จัดทําบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวข้องทุกประเภท 
38. จัดทําประกาศการยื่นแบบ 
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายไดอ้ื่น 
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพยส์ิน 



41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนยีม และรายได้อื่น  
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดข้องเทศบาล 
43. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ  
44. งานเร่งรัดรายได้ 
45. ปรับข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยส์ิน 
46. งานสํารวจและตรวจสอบขอ้มูลภาคสนาม 
47. ตรวจสอบรหสัประจําแปลงที่ดิน 
48. การควบคุมดแูลระบบคอมพิวเตอร์ทีเ่ก่ียวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
49. การบริการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 
50. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยส์ิน 
51. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักปลดัเทศบาล   งบประมาณรวม    29,792,450    บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน   งบประมาณรวม    13,471,780    บาท 
3. กองคลัง งบประมาณรวม    20,236,300    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 18,710,410     8,527,540       1,706,000       60,000           - 788,500         29,792,450     สํานักปลัดฯ 00111
1,629,840       2,717,000       430,000         - - 390,000         5,166,840       กองวิชาการฯ 00111

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,999,550       1,802,490       504,000         - - 1,998,900       8,304,940       กองวิชาการฯ 00112
3. งานบริหารงานคลัง 14,845,750     5,167,550       80,000           - - 143,000         20,236,300     กองคลัง 00113

รวม 39,185,550     18,214,580     2,720,000       60,000           - 3,320,400       63,500,530     

ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริหารทั่วไป 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ระงับหรือลดความเสียหาย   

จากอันตรายและสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพือ่ให้การดาํเนินงานเกีย่วกับการตรวจสอบ ควบคุม และดาํเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ

พระราชบญัญติัที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้กําหนดให้เปน็อาํนาจหน้าทีข่องส่วนราชการท้องถิ่น ในการรักษา
ความสงบเรยีบร้อยของประชาชน 

3. เพื่อให้การดําเนินงานดา้นกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ และคาํสั่งที่เก่ียวข้องกับเทศบาล ให้เปน็ไป
โดยถูกต้อง 

 
งานที่ทํา 
1. งานป้องกันและระงับอคัคีภัยและสาธารณภัยอ่ืน ๆ  
2. งานวเิคราะห ์และพิจารณาทําความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการด้านกฎหมาย

และระเบียบเก่ียวกับการปอ้งกันและระงบัอัคคีภัยธรรมชาต ิและสาธารณภัยอ่ืน 
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอาํนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย  
4. งานจัดทาํแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานฝึกซ้อมและดําเนนิการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
7. งานฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. จัดหาเครื่องมอืเครื่องใช ้และอุปกรณเ์ก่ียวกับการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
9. งานควบคมุตรวจสอบและดาํเนนิการให้เปน็ไปตามเทศบัญญัติ ข้อบงัคบั และกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
12. งานมวลชนตา่ง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
13. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั  

และคาํสั่งที่เก่ียวข้อง 
 
 



14. งานจัดทาํนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลกัฐาน เพื่อดาํเนินการตามกฎหมาย 
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนนิการเก่ียวกับวินยัพนักงานเทศบาล และการรอ้งทุกข์ หรืออทุธรณ ์
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทาํที่ละเมิดเทศบัญญติั 
17. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักปลดัเทศบาล   งบประมาณรวม    14,530,910    บาท 
2. กองวิชาการและแผนงาน    งบประมาณรวม      1,177,660    บาท 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    การรักษาความสงบภายใน 2,555,420       426,650         20,000           - 400,000         340,000         3,742,070       สํานักปลัดฯ 00121
2. งานเทศกิจ 1,250,670       700,500         - - - 724,000         2,675,170       สํานักปลัดฯ 00122

875,950         301,710         - - - - 1,177,660       กองวิชาการฯ 00122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    และระงับอัคคีภัย 6,522,620       1,419,050       90,000           - - 82,000           8,113,670       สํานักปลัดฯ 00123

 

รวม 11,204,660     2,847,910       110,000         - 400,000         1,146,000       15,708,570     

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

………………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาของเทศบาล เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การดําเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรยีนของเทศบาลสามารถให้บริการทีม่ีคุณภาพ

สําหรบัเด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง 
3. เพื่อส่งเสริมคณุภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการทางดา้นวิชาการและแนะแนวการศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูท้ี่เปน็ประโยชน ์ รวมทั้งแนะนาํ แก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น    

ทั้งทางดา้นการศึกษา สังคม และปัญหาดา้นอื่น ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วไป ที่จะเป็นกําลังของชาต ิ
 
งานที่ทํา 
1. งานธุรการ การเงนิ และพสัดขุองสาํนักการศกึษา ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานภายในสาํนักการศึกษา 
2. ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบคุคลของพนักงานครูเทศบาล  ที่สังกัดและ    

ไม่สังกัดสถานศึกษา 
3. การวางแผนบคุลากรทางการศึกษา การกําหนดตําแหน่งพนักงานครเูทศบาลและลูกจ้าง การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร 
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จํานวนโรงเรียน, จํานวนอาคาร, คร ูและนักเรยีน) 
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตา่ง ๆ ของโรงเรียน 
6. งานพิจารณาจัดต้ัง ยุบเลิกโรงเรียน 
7. งานดูแล จัดเตรียมและใหบ้ริการวัสดุอปุกรณ ์คู่มือคร ูสือ่การเรียนการสอนแก่โรงเรยีน 
8. งานจัดต้ังและส่งเสริมสมาคมคร ู นักเรียน และมูลนธิิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดต้ังคณะกรรมการ

การศึกษาของโรงเรียน  และการสง่เสริมการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
9. งานเผยแพร่ขา่วสาร  เอกสารต่าง ๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการ  อันเก่ียวกับ  

การดําเนินงานของโรงเรียน 
10. งานส่งเสริมสขุภาพอนามัยในโรงเรียน 
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
12. งานปลูกฝงัวนิัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาต ิ
13. งานปลูกฝงัประชาธิปไตยใหกั้บเด็กและเยาวชน 



14. งานสํารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
15. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
16. งานวิจัยทางการศึกษา 
17. งานพัฒนาหลกัสูตร 
18. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คาํปรึกษาแนะนําปัญหาทางวิชาการ 
19. งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลติอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
20. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนคิวิทยาการแผนใหม่ทางการศกึษา 
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบ้ริการทางด้านวิชาการ 
22. งานการวัดผล ประเมนิผลการศึกษา 
23. งานประสานงานการดาํเนินงานดา้นวิชาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
24. งานพัฒนาเยาวชนใหเ้ปน็ไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ
25. งานเกี่ยวกับศนูย์เยาวชน 
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
27. งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 
28. งานพัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน 
29. งานบริการดา้นวิชาการอื่น ๆ 
30. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
31. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน 
32. งานสํารวจเดก็ที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคับ  เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา 
33. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
34. งานวเิคราะหวิ์จัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
35. งานประสานงานกับสถานศกึษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
36. งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับความประพฤติของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
37. งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนาร ี
38. งานจัดทาํรายงานการศึกษาและสถิติข้อมลูต่าง ๆ 
39. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธ ิ
40. งานตรวจสอบสถานทีท่ี่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
41. งานแนะนาํตักเตือนหา้มนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผูบ้งัคบับัญชา หรือ

นําตัวนักเรียนมาสอบสวน 
42. งานการสาํรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
43. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญแ่ละวิทยาลัยชมุชน หรือการศึกษาทีน่อกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั 
44. งานรณรงค์เพือ่การรู้หนงัสือ เผยแพรข่่าวสาร เอกสารตา่ง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป 
 
 
 



45. งานอบรมผู้ปกครองดูแลแนะนําการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป 
46. งานส่งเสริมคณุภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใ้หญ ่
47. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักการศึกษา    งบประมาณรวม    70,305,880    บาท 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    การศึกษา 5,473,530       1,024,400       20,000           - - 410,000         6,927,930       สํานักการศึกษา 00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
    ประถมศึกษา 2,038,500       31,516,280     2,330,000       - 10,535,200     2,781,300       49,201,280     สํานักการศึกษา 00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา 611,450         853,000         - - - - 1,464,450       สํานักการศึกษา 00213

4. งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,553,420       3,940,400       335,000         - - 6,883,400       12,712,220     สํานักการศึกษา 00214

รวม 9,676,900       37,334,080     2,685,000       - 10,535,200     10,074,700     70,305,880     

แผนงาน  การศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค ์
1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน 
2. ควบคุมดูแลดา้นสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้การปฏบิัติงานดา้นสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 
งานที่ทํา 
1. งานธุรการ งานการเงนิและพัสด ุ ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ 

ภายในกอง 
2. การวางแผนดา้นสาธารณสขุ 
3. การจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสขุ ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสขุของท้องถิ่น 

โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสขุอําเภอและจงัหวัด 
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสขุประจาํเดือนของเทศบาล 
6. งานข้อมลูขา่วสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7. ประเมนิผลทางด้านการสาธารณสุข 
8. การนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข 
9. การควบคุมดา้นสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ 
11. การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
12. การป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุราํคาญและมลภาวะ 
13. งานสุขาภบิาลโรงเรียนและชีวอนามัย 
14. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
15. การฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 
16. งานพัฒนาบคุลากรด้านสาธารณสุข 
17. งานดา้นสุขศกึษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมลูฐาน 

การโภชนาการสุขภาพจิต 
18. การป้องกันและสรา้งภูมิคุ้มกัน 



  

19. การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
20. การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 
21. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
22. การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที ่
23. ให้บริการคลีนคิทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน 
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  ให้สอดคล้องกบัคําสั่งการรักษาของแพทย ์
25. การวางแผนควบคุมการปฏบิัติงานและประเมินผลตามแผน 
26. การสนับสนนุแพทย์เก่ียวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล 
27. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม    18,926,730    บาท 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข 2,619,220       1,174,000       20,000           - - 69,000           3,882,220       กองสาธารณสุขฯ 00221
2. งานโรงพยาบาล 4,994,940       2,023,600       5,000             - 430,000         118,000         7,571,540       กองสาธารณสุขฯ 00222
3. งานบริการสาธารณสุขและ
    งานสาธารณสุขอื่น 1,296,350       150,000         - - - 10,000           1,456,350       กองสาธารณสุขฯ 00223
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4,203,120       509,500         89,000           - 1,200,000       15,000           6,016,620       กองสาธารณสุขฯ 00224

รวม 13,113,630     3,857,100       114,000         - 1,630,000       212,000         18,926,730     

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงาน  สาธารณสุข

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  สงัคมสงเคราะห์ 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบรหิารงานด้านสงัคมสงเคราะหเ์ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อส่งเสริมการดําเนนิงานด้านชุมชนไปสู่กระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน   หรือสู่กระบวนการ

เข้มแข็งในชุมชน 
3. เพื่อดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชน   ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ   

ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 
งานที่ทํา 
1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับธุรการ  งานสังคมสงเคราะห์ และงาน

พัฒนาชุมชน 
2. ควบคุมกํากับดูแลการดําเนนิงานธุรการ  งานสังคมสงเคราะห์  และงานพัฒนาชุมชน 
3. งานสํารวจและรวบรวมข้อมลูของชุมชน  เก่ียวกับงานสงัคมสงเคราะห ์  งานส่งเสริมและสนบัสนนุ

ความเข้มแข็งของชุมชน 
4. วางแผนการรวบรวมกลุ่ม  ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา 
5. วางแผนการจดัหาวัสดุอุปกรณ์  ด้านการดําเนนิงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
6. การตดิตามประเมินผลการดาํเนนิงานดา้นสังคมสงเคราะห์ ด้านส่งเสรมิและสนบัสนนุความเข้มแขง็ 

ของชุมชน 
7. งานสงเคราะห์ประชาชนผูทุ้กข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ทีพ่ึ่ง 
8. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
9. งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  และทพุพลภาพ 
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
11. ส่งเสริมและสนับสนนุองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
12. งานสํารวจวิจยัสภาพปัญหาต่าง ๆ 
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรแีละสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห ์
15. งานให้คาํปรึกษาแนะนําในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนทีค่รอบครัวประสบปญัหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  
 



  

17. งานให้ความรูช้่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน  ทางด้านอุปกรณ์การเรยีน  เครื่องแบบนักเรยีน 
อาหารกลางวนั ทุนการศึกษา ฯลฯ 

18. สงเคราะหเ์ด็กกําพร้า  อนาถา  ไร้ที่พึ่ง  เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง 
19. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา 
20. ส่งเสริมสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน 
21. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม    4,499,180    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กองสวัสดิการ

    สังคมสงเคราะห์ 1,217,310       409,100         18,000           - - 200,400         1,844,810       สังคม 00231
2. งานสวัสดิการสังคมและ กองสวัสดิการ

    สังคมสงเคราะห์ 904,370         1,750,000       - - - - 2,654,370       สังคม 00232

รวม 2,121,680       2,159,100       18,000           - - 200,400         4,499,180       

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การดําเนินงานการสาํรวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถกูต้อง 
2. เพื่อให้การดําเนินการบํารุงรกัษาสาธารณปูการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผดิชอบของงานใด 

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอยา่งทั่วถึง 
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับบรกิารประชาชนในเขตเทศบาล 
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ําไม่ให้เกิดการเน่าเสียจนก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ 
 
งานที่ทํา 
1. ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหนา้ทีข่องงานธุรการของแผนงานเคหะและ

ชุมชน  และการประสานงานต่าง ๆ 
2. ออกแบบคํานวณด้านวศิวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิง่ก่อสร้างอืน่ ๆ 
3. งานวางโครงการและการก่อสร้างดา้นวศิวกรรม 
4. งานให้คาํปรึกษาแนะนําและบริการทางดา้นวิศวกรรม 
5. ออกรายการรายละเอียดทางด้านวศิวกรรม 
6. สํารวจหาข้อมลูรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
7. งานศึกษาวิเคราะห ์วิจัยทางด้านวศิวกรรม 
8. งานประมาณราคาคา่ก่อสรา้งในดา้นวศิวกรรม 
9. งานควบคุมการก่อสรา้งในด้านวิศวกรรม 
10. งานดา้นการก่อสร้างซ่อมบํารุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเท้า และสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ 
11. วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
12. ให้คําปรึกษาแนะนาํ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน 
13. งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบํารงุรักษาทางและสะพาน 
14. งานควบคุมพสัดุเก่ียวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน 
 
 
 



  

15. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที ่
16. งานจัดสถานที่เก่ียวกับงานประเพณีต่าง ๆ 
17. ประมาณราคาการบาํรุงรักษาด้านสาธารณูปการอืน่ ๆ 
18. งานควบคุมพสัดุเก่ียวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
19. ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟา้ 
20. ควบคุมดูแลเก่ียวกับงานไฟฟ้า ประมาณราคา การจัดสถานที่ต่าง ๆ เก่ียวกับไฟฟ้า 
21. ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครือ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
22. จัดสถานที ่ควบคุมดูแล และบํารุงรักษาสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
23. งานก่อสร้าง ซ่อมบํารุงรักษา อาคารสถานทีเ่ก่ียวกับงานสวนสาธารณะ 
24. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ 
25. ดูแล บํารุงรักษาต้นไม ้พันธุไ์ม้ต่าง ๆ 
26. จัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชํา และขยายพันธุ์ไม้ 
27. ประมาณราคาในการดําเนนิการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ 
28. งานประดับตกแต่งสถานทีเ่ก่ียวกับการใชพ้ันธุ์ไม้ 
29. งานกําจัดมูลฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กําจดัมูลฝอย 
30. การกวาดลา้ง ทําความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถา่ยขยะมูลฝอย 
31. ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามหลัก

วิชาการสุขาภบิาล 
32. ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรบัอาคาร  โรงแรม  สถานประกอบการ ฯลฯ 
33. ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ําทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน้าํฝน ฯลฯ 
34. ควบคุมการก่อสร้างระบบบาํบัดน้าํเสียใหม้ีประสทิธิภาพ  สามารถบาํบัดน้าํเสียใหม้ีคุณภาพ

มาตรฐานก่อนปล่อยน้ําทิ้ง 
35. การจัดทําและวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับการกําจัดน้ําเสีย และการให้บรกิารข้อมูล ฯลฯ 
36. ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้าํเสียทําลายสภาพแวดล้อม  

ของธรรมชาต ิ
37. งานรบัเรื่องราวคาํร้องขออนญุาตต่อท่อเชือ่มน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  ตรวจสอบเอกสาร  สํารวจทาํผงั

แนวท่อ  และประมาณการจํานวนผู้ขออนุญาต 
38. ประเมนิอัตราค่าธรรมเนียมและคา่ใบอนญุาตขอต่อท่อเชื่อมน้าํเสีย-น้ําทิ้ง 
39. ดูแลรักษาบ่อบําบัดน้ําเสีย 
40. ทําความสะอาด  ล้างลอกทอ่  รางระบายน้ําเสีย น้ําฝน หรือน้ําทิ้ง 
41. ตักขยะในบ่อสูบน้าํเสีย  บ่อพัก  และบ่อดักไขมัน 
42. ตรวจสอบวเิคราะหค์ุณภาพน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสยีและแหล่งน้าํต่าง ๆ 
43. ควบคุมการเตมิคลอรนีจากบาํบัดน้าํเสยีจากโรงบําบัดน้ําเสีย ในน้าํเสยีจากแหล่งอืน่ ๆ  
44. ควบคุมการใชส้ารเคมีต่าง ๆ ในระบบบาํบดัน้ําเสีย 
 
 



  

45. ตรวจสอบ วิเคราะห ์ คุณภาพน้าํเสีย-น้ําทิ้ง จากสถานประกอบการในรายทีน่่าสงสยั หรือรายที่
ประชาชนร้องขอ 

46. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักการช่าง    งบประมาณรวม    99,047,450    บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม    34,766,170    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    เคหะและชุมชน 1,064,140       252,100         17,100           - - - 1,333,340       สํานักการช่าง 00241
2. งานไฟฟ้าถนน 13,047,270     13,068,850     30,000           - 1,167,000       33,293,800     60,606,920     สํานักการช่าง 00242
3. งานสวนสาธารณะ 2,959,750       7,708,950       2,364,500       - - 552,500         13,585,700     สํานักการช่าง 00243
4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
   สิ่งปฏิกูล 9,181,070       25,336,600     90,000           - - 158,500         34,766,170     กองสาธารณสุขฯ 00244

793,660         13,416,000     - - - - 14,209,660     สํานักการช่าง 00244
5. งานบําบัดน้ําเสีย 4,111,580       4,000,750       912,000         - - 287,500         9,311,830       สํานักการช่าง 00245

รวม 31,157,470     63,783,250     3,413,600       - 1,167,000       34,292,300     133,813,620    

แผนงาน  เคหะและชุมชน

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง

ด้าน บริการชุมชนและสังคม



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

……………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชมุชน 
 
วัตถุประสงค ์
1. ดําเนนิการส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชน  เพือ่สร้างความเขม้แข็งให้เกิดขึน้ภายในชุมชนในเขตเทศบาล 
2. เพื่อให้การดําเนินงานดา้นชมุชนเป็นไปอยา่งทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
1. งานสํารวจจัดต้ังชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
2. การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การอบรมอาชพีระยะสั้น การประชุม 

ผู้นาํชุมชน 
3. งานจัดระเบียบชุมชน ได้แก่ การประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของชุมชน 
4. งานดาํเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ

สุขาภิบาล 
5. งานประสานงานและรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ เพื่อนาํบริการขัน้พืน้ฐานไปบรกิารชุมชน 
6. งานจัดทาํโครงการช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
7. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม   งบประมาณรวม    6,261,740    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานส่งเสริมและสนับสนุน กองสวัสดิการ

    ความเข้มแข็งชุมชน 491,460         5,740,280       - - - 30,000           6,261,740       สังคม 00252

รวม 491,460         5,740,280       - - - 30,000           6,261,740       

เทศบาลนครลําปาง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

………………………………. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดําเนนิการและสง่เสริมด้านการกีฬาและนนัทนาการแก่เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล 
2. ส่งเสริมการศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างท้องถิ่นที่นา่อยู่ 
3. เพื่อจัดการดูแลงานด้านฌาปนกิจในเขตเทศบาล 
4. ดําเนนิการจัดกิจกรรมอันเปน็การส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม  และเอกลักษณ์

ของท้องถิ่น 
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานทีท่่องเทีย่ว การบรกิารด้านการทอ่งเที่ยวภายใน            

เขตเทศบาล และประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เก่ียวกับ          
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล 

 
งานที่ทํา 
1. กําหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียน 

เยาวชน และประชาชน 
2. จัดฝึกอบรมดา้นการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เชน่ การเกบ็ตัวนักกีฬา-กรีฑา 
3. การจัดต้ังศนูยส์่งเสริมการกฬีาประเภทต่าง ๆ 
4. การดูแล บํารงุรักษาสนามกฬีา และอุปกรณ์การกีฬา 
5. การขออนญุาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช ้
6. การกําหนดแผนปฏบิัติงาน การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพนัธ์ และติดตามประเมินผล

เก่ียวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เชน่ การทําบุญตักบาตร    
วันขึ้นปีใหม่ การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เป็นตน้ 

7. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การดาํเนินงาน การประชาสัมพนัธ์ และการตดิตามประเมินผลเกี่ยวกับ
งานประเพณีทอ้งถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรพัยากร 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เชน่ งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณลีอยกระทง เปน็ตน้ 

8. การดําเนินกิจกรรม  สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เช่น  การจัดงานรําลึก                
วันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลําปาง  อุดหนุนการจัดงานวันรถม้าลําปาง  เป็นต้น 

9. งานฌาปนกจิ เช่น การดูแลฌาปนสถาน เป็นต้น 
10. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล 
11. ควบคุมกิจการการบริการทอ่งเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น 



12. การต้อนรบั แนะนาํ อํานวยความสะดวก และบริการนําเทีย่ว รวมถึงการดําเนนิการธุรกิจ      
การท่องเที่ยว 

13. ประชาสัมพันธใ์ห้คําแนะนําเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกับการทอ่งเที่ยว หรือกิจการที่เก่ียวกับการท่องเทีย่ว  
ภายในจังหวัดและเทศบาล 

14. ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกับแหล่งทอ่งเที่ยว ธรุกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปจัจัยพืน้ฐาน
ทางการท่องเที่ยวเพื่อพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มอียู่แล้ว 

15. กําหนดกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมนิผล และใหค้ําแนะนําในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้เปน็ไปตามแบบแผน 

16. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
     

ฯลฯ 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักการศึกษา    งบประมาณรวม    11,931,620    บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม        967,000    บาท 
3. สํานักปลดัเทศบาล   งบประมาณรวม      5,272,020    บาท 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ 908,620         3,213,000       112,000         - 30,000           120,000         4,383,620       สํานักการศึกษา 00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - 6,548,000       - - 1,000,000       - 7,548,000       สํานักการศึกษา 00263

- 512,000         55,000           - - 400,000         967,000         กองสาธารณสุขฯ 00263
3. งานวิชาการวางแผนและ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว 437,020         4,153,000       - - 200,000         482,000         5,272,020       สํานักปลัดฯ 00264

รวม 1,345,640       14,426,000     167,000         - 1,230,000       1,002,000       18,170,640     

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้าน บริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อดําเนนิงานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไปด้านช่างได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม 

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

ประโยชน์ของที่ดินและทางสาธารณะ 
4. เพื่อการจัดหา ควบคุม และดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยวดยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนา้ที่ของงานธุรการ  ของแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ  
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ  
3. งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป ์
4. งานให้คาํปรึกษาแนะนําด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศลิป ์
5. งานควบคุมการก่อสรา้งทางสถาปัตยกรรม 
6. งานสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปตัยกรรม 
7. งานวเิคราะห ์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป ์
8. งานประมาณราคาคา่ก่อสรา้งสถาปัตยกรรม มัณฑนศลิป์ 
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป ์และงานด้านศลิปกรรม 
10. งานควบคุมการก่อสรา้งอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
11. งานตรวจสอบกําหนดผังบรเิวณ แนวระดบัของอาคารทีข่ออนุญาต 
12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
13. งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน 
14. งานตรวจสอบการขออนญุาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
16. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนนิการตาม พ.ร.บ. วิชาชพีวิศวกรรม พ.ศ. 2505  

พ.ร.บ. วิชาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง 
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน ์



18. งานอนุรักษ์สิง่แวดล้อมทางบกและทางน้ํา 
19. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
20. จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
21. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผงัเมืองรวม 
22. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
23. สํารวจรวบรวมข้อมูลด้านผงัเมือง 
24. งานให้คาํปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม 
25. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิท์ี่ดิน 
26. ควบคุมการใชย้านพาหนะและเครื่องจักรกล 
27. ตรวจสอบซอ่มบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล 
28. งานควบคุมพสัดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
29. งานตรวจสอบซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์อืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
30. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ฯลฯ 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักการช่าง     งบประมาณรวม    15,594,760    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา 4,098,260       821,650         - - - - 4,919,910       สํานักการช่าง 00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,390,830       4,162,020       310,000         300,000         - 1,512,000       10,674,850     สํานักการช่าง 00312

รวม 8,489,090       4,983,670       310,000         300,000         - 1,512,000       15,594,760     

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ด้าน การเศรษฐกิจ

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

…………………………….. 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้าน  การเศรษฐกิจ 

แผนงาน  การพาณชิย ์
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน 
2. เพื่อดูแลควบคุมสัตว์ และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเปน็อนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
 
งานที่ทํา 
1. ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร ่แผงลอย รวมทัง้กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
2. ควบคุมดา้นสขุาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด 
3. ควบคุมกิจการที่อันตรายตอ่สุขภาพในตลาดสด 
4. ควบคุมและรบัผิดชอบโรคสัตว์ 
5. ควบคุมและรับผิดชอบโรคทีเ่กิดจากสัตว์เลีย้ง หรือสัตว์ปา่ที่นาํมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยูอ่าศัย 

ตามธรรมชาต ิ
6. ระวังและรับผดิชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชพีที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
7. การควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
8. การควบคุมโรคพิษสุนขับ้า 
9. ป้องกันโรคติดเชื้อหรืออนัตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว์ 
10. งานอืน่ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ฯลฯ 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม    3,871,350    บาท 
 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานตลาดสด 1,281,350       1,000,000       1,570,000       - - 20,000           3,871,350       กองสาธารณสุขฯ 00333

รวม 1,281,350       1,000,000       1,570,000       - - 20,000           3,871,350       

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน  การพาณิชย์

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

…………………………….. 
 

รายจ่ายงบกลาง 
ด้าน  การดาํเนินงานอื่น 

แผนงาน  งบกลาง 
 

วัตถุประสงค์ 
      เพื่อดําเนนิการในส่วนของภาระหน้าที ่หรือข้อผูกพนักับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็น 

หน้าทีข่องหนว่ยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมถึงการใหก้ารสนับสนนุต่อภารกิจจําเป็น 
เร่งด่วนใหส้ามารถดําเนินการได้ 
  

งานที่ทํา 
1. งานงบกลาง 

1.1  ค่าชาํระหนี้เงนิตน้ 
1.2  ค่าชาํระดอกเบี้ย 
1.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
1.4  เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส ์
1.5  สํารองจา่ย   
1.6  รายจ่ายตามข้อผูกพนั 

- ค่าบาํรุงสันนบิาตเทศบาล 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทนุการศึกษาระดับปริญญาโท 
- ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทนุการศึกษาระดับปริญญาตร ี
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที ่
- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจการจราจร 

1.7  เงินช่วยพิเศษ 
- เงินช่วยคา่ทําศพ 
- เงินสงเคราะห ์

1.8  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
1.9  เงินช่วยเหลือคา่ครองชพีผู้รบับํานาญ 
 

ฯลฯ 
 

    
 งบประมาณรวม    18,962,000    บาท 



งาน
หมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจํา

หมวดค่า
ตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม
หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง - - - - - - 18,962,000     00411

รวม - - - - - - 18,962,000     

เทศบาลนครลําปาง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงาน  งบกลาง

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้าน การดําเนินงานอื่น



 
 
 
 
 
 

 

รายจ่ายงบกลาง 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายงบกลาง 

----------------------- 
 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย                                           รวมทั้งสิ้น   18,962,000  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได ้  
รายจ่ายงบกลาง                                                   ต้ังไว้รวม    18,962,000  บาท  แยกเป็น                     

1. ค่าชาํระหนีเ้งนิต้น  ต้ังไว้  1,386,000  บาท  แยกเปน็ 
1.1 ค่าชาํระหนีเ้งนิต้นให้แก่สํานักงานกองทนุเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) 

ธนาคารออมสนิ ต้ังไว้ 742,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ก่อสร้างห้องสมดุประชาชนเทศบาลนครลําปาง 
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงนิกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท 
คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงนิต้น 3 ปี ต้ังแต่ 31 พฤษภาคม 
2545 – 31 พฤษภาคม 2548)  มีกําหนดส่งใชค้ืนภายใน 15 ปี เริ่มชําระเงนิตน้ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก 

1.2 ค่าชําระหนีเ้งนิตน้ให้แก่สาํนักงานเงนิทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ต้ังไว้ 644,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 
644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการจ่ายชาํระปทีี่ 8 

2. ค่าชาํระดอกเบี้ย ต้ังไว้ 294,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานกองทุน
เพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาล
นครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงินกู้ทั้งสิน้ 9,264,554 บาท 
คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี 

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว้  3,707,050  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุน
ประกันสังคม  ต้ังจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545            
ให้ต้ังเงนิสมทบเขา้เปน็กองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจา้ง และตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  หมวด  5  ข้อ  33  ให้เทศบาลเป็นผู้ชําระ
ค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนกังานจ้าง  และจ่ายสมทบอีกร้อยละ  5  สําหรับครูอาสาสอนเด็กเรร่่อน  
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว 1223 ลงวนัที ่ 20 มิถุนายน 2554 (จ่ายจากรายได ้ 3,700,930 บาท และจา่ยจาก              
เงินอุดหนนุทัว่ไป  6,120  บาท) 

4. เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส ์  ต้ังไว้  408,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
สําหรบัเบี้ยยังชีพให้แก่ผูป้่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายผา่นบญัชีธนาคารเป็นรายบคุคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จํานวน 68 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที ่        
14 มิถุนายน 2554 (จ่ายจากรายได้ 300,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 108,000 บาท) 



5. สํารองจา่ย ต้ังไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินสาํรองจ่ายในกรณีจําเปน็ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 
ข้อ 19  ซึ่งคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ่นจะได้อนมุัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป 

6. รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน  ต้ังไว้  3,062,400  บาท  แยกเป็น 
 6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทนุการศึกษาระดับปริญญาโท ต้ังไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจา้งประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล เปน็ค่าเลา่เรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบํารงุ หรือคา่หนว่ยกิต
แล้วแต่กรณี ตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และรวมคา่เอกสารการเรียน จํานวน 6 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท 
ตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  

 6.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทนุการศึกษาระดับปริญญาตร ี ต้ังไว้ 132,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล เปน็ค่าเลา่เรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบํารงุ หรือคา่หนว่ยกิต
แล้วแต่กรณี ตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และรวมคา่เอกสารการเรียน จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 33,000 บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  

 6.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต้ังไว้ 1,130,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็เงนิสมทบระบบหลักประกันสขุภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนบัสนุนให้
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่ สาํหรับเทศบาลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคา่บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  

 6.4 ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับกิจการจราจร ต้ังไว ้ 1,440,400 บาท โดยต้ังจา่ยจากรายได้ประเภท
ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทําความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 1,440,400 บาท โดยแยกจ่ายในรายละเอียด ดังนี ้

1. แผงเหล็กก้ันการจราจร  รวมเป็นเงนิงบประมาณ 175,000 บาท ประกอบด้วย 
1.1 แผงเหล็กก้ันการจราจร ชนิดไม่มีล้อ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร มีป้ายข้อความ

ด้านหน้า “สภ.เมืองลําปาง” ด้านหลงั “เทศบาลนครลาํปาง” จํานวน 50 แผง ๆ ละ 1,600 บาท 
งบประมาณ 80,000 บาท 

1.2 แผงเหล็กก้ันการจราจร ชนดิไม่มีล้อ ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร  มีป้าย
ข้อความด้านหน้า “สภ.เมืองลําปาง” ด้านหลัง “เทศบาลนครลาํปาง” จํานวน 50 แผง ๆ ละ     
1,900 บาท งบประมาณ 95,000 บาท 

2. สีจราจรชนิดไม่สะท้อนแสง จํานวน 350 กระป๋อง ๆ ละ 550 บาท  
งบประมาณ 192,500 บาท  

3. สีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสง งบประมาณ 500,000 บาท 
4. กรวยจราจรสีแสด ขนาดฐาน 45 x 45 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร         

จํานวน 100 อัน ๆ ละ 600 บาท งบประมาณ 60,000 บาท 



5. แผ่นปา้ยสญัญาณจราจร และข้อความ จํานวน 155 ป้าย ๆ ละ 1,700 บาท 
งบประมาณ 263,500 บาท (ตามมาตรฐานของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง  และจราจร 
กระทรวงคมนาคม) 

6. กระจกโค้งนูน จํานวน 6 อัน ๆ ละ 3,200 บาท งบประมาณ 19,200 บาท 
7. เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว จาํนวน 60 อนั ๆ ละ 2,100 บาท งบประมาณ 126,000 บาท 
8. แคล้มป์รัดเสา จํานวน 120 อัน ๆ ละ 35 บาท งบประมาณ 4,200 บาท  
9. ค่าจัดทําเครื่องหมายจราจรและค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ ไฟสัญญาณจราจร 

และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน สีเสาสัญญาณไฟ อุปกรณ์หรือเครื่องหมาย
จราจรอื่น ๆ งบประมาณ  100,000 บาท 

7. เงินช่วยพเิศษ  ต้ังไว้  386,000  บาท  แยกเป็น 
7.1 เงนิช่วยคา่ทําศพ ต้ังไว้ 36,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็เงนิช่วยค่าทาํศพในกรณี พนักงาน

เทศบาล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้งที่เสียชีวิตในระหว่างรบัราชการ 
 7.2 เงนิสงเคราะห์ ต้ังไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหป์ระชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ สาํหรบัประชาชนผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัย      
ทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย      
และผู้ไรท้ี่พึ่ง  พ.ศ. 2529  และระเบยีบกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ว่าด้วยการสงเคราะหค์รอบครัว
ผู้มีรายไดน้้อยและผู้ไรท้ี่พึ่ง พ.ศ. 2547) หรือให้ทุนการศึกษา สาํหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวนัที่ 30 เมษายน 2550 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554) 

8. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวนเงนิ 5,718,550 บาท  
ต้ังจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบญัญติับําเหน็จบาํนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ต้ังเงินสมทบเข้าเป็นกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
ในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรบั ตามงบประมาณรายจา่ยทัว่ไปประจําป ีทุกหมวด ทุกประเภท 
เว้นรายได้จากพันธบัตร เงนิกู้ เงินที่มีผูอุ้ทิศให้ และเงินอุดหนนุ โดยในปนีี้เทศบาลได้ต้ังงบประมาณ
รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 369,622,300 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จํานวน 83,694,800 บาท 
คงเหลือ 285,927,500 บาท คํานวณในอัตราร้อยละ 2 คิดเป็น 5,718,550 บาท จึงตั้งจ่าย               
เป็นจาํนวนเงนิ  5,718,550  บาท 

9. เงนิชว่ยเหลือค่าครองชพีผูร้บับาํนาญ จํานวนเงนิ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือ
ค่าครองชีพผูร้บับํานาญ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
 
 
 

 



 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
-------------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย รวมทั้งสิน้  49,595,380  บาท  แยกเปน็ 
รายจ่ายประจาํ   ต้ังไว้รวม   47,178,880  บาท  แยกเปน็ 
ก. จ่ายจากรายได ้

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ   ต้ังไว้รวม   29,476,140  บาท  แยกเปน็ 
1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)   ต้ังไว้          6,826,680  บาท  แยกเปน็ 

- เงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว้ 1,438,800 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินเดอืนนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 คน เดือนละ 37,500 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 20,600 บาท ต่อเดือน 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตาํแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยเงนิค่าเบี้ยประชมุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- เงินค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายก ต้ังไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ 
เงินค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายก 
เทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ต่อเดอืน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงนิค่าตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตาํแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธาน 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานกุารนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงนิ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ต้ังไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็                  
เงินค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายกเทศมนตร ี
จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ต่อเดือน (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือน            
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํ่ารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตาํแหน่งรองประธาน 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี และ               
การจ่ายเงินคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 



  

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต้ังไว้ 607,800 บาท เพื่อจ่ายเปน็ 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 13,130 บาท                
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 9,380 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ของนายกเทศมนตรี         
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล          
ที่ดํารงตาํแหนง่รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจา่ยเงนิคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 3,916,080 บาท              
เพื่อจ่ายเปน็เงนิค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จาํนวน 1 คน เดือนละ 20,600 บาท 
รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ 16,880 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน         
22 คน ๆ ละ 13,130 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือน                    
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก 
สภาเทศบาลทีดํ่ารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตาํแหน่งรองประธาน 
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี และ              
การจ่ายเงินคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 1.2 เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)    ต้ังไว้        22,649,460  บาท  แยกเปน็ 
- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 10,697,730 บาท เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล  

และเปน็เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจาํป ี (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
7,927,620 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 2,541,020 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 229,090 บาท)  

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว ้ 468,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผูบ้ริหาร เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวพนกังานเทศบาล และ
เงินทีป่รับเพิ่มสําหรบัคณุวฒุิ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 454,320 บาท 
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 14,400 บาท)  

- เงินประจาํตําแหน่ง  ต้ังไว้  388,800  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงินประจําตําแหน่งของ
ผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ต้ังไว ้ 3,920,950 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่จ้างให้กับลูกจ้างประจํา 
และเปน็เงินปรับปรุงค่าจา้งประจําป ี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
1,436,180 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 203,820 บาท งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 2,280,950 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ  ของลูกจ้าง  ต้ังไว้  89,640  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจาํ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 66,720 บาท              
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 22,920 บาท) 



  

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว ้ 5,614,820 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,266,050 บาท แผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน งานเทศกิจ 830,850 บาท งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอคัคีภัย 3,354,750 บาท 
และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
163,170 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 1,468,800 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิ่ม         
ค่าครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้าง และเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทั่วไป 344,040 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 216,000 บาท        
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 864,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม        
และนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 44,760 บาท) 

2.  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ  ต้ังไว้รวม  15,226,740  บาท  แยกเป็น 
 2.1 ค่าตอบแทน  ต้ังไว้         2,157,240  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้ังไว้ 
53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหล
ในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกําหนด
ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นคา่ตอบแทนให้กับคณะกรรมการขา้ราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ที่เป็นผู้ดําเนนิการสอบแข่งขัน สอบคัดเลอืก หรือคัดเลือก ให้สามารถ         
เบิกจ่ายเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวลัเก่ียวกับ
การสอบ พ.ศ. 2534 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็ผู้ดําเนนิการสอบแขง่ขัน สอบคัดเลือก  
หรือคัดเลือก ให้เบิกจา่ยเงินรางวัลเก่ียวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ        
เบิกคา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 (ตามหนงัสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2546) และจา่ยเป็น 
ค่าตอบแทนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน และเงนิรางวลัเจ้าหนา้ที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 3,000 บาท) 

- ค่าเบี้ยประชุม  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็คา่เบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาล 
แต่งตั้งขึ้น ตําแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตําแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท 
ต่อคน (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิเดือน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง่ประธาน          
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ              
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 6) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทัว่ไป) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 1,080,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 560,000 บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท 



  

งานเทศกิจ 400,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 30,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 70,000 บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 427,800 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่เช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธเิบิกคา่เชา่ที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
325,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 102,000 บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  252,040  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาํ ซึ่งมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 165,740 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 35,250 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคีภัย 
51,050 บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 284,400 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่ารักษาพยาบาล 
ของพนักงานเทศบาลและลกูจ้างประจาํ ซึ่งมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 200,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกจิ 5,000 บาท  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
และระงบัอัคคภัีย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานวชิาการ
วางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)  
 2.2 ค่าใช้สอย  ต้ังไว้           10,178,000  บาท  แยกเปน็ 

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 1,613,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็                    
ค่ารบัวารสาร ค่าซักฟอก คา่เช่าทรัพยส์ิน ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ค่าธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานรายเดือน 
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของตึกอาคารสาํนักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบาํรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของสํานักงานเทศบาลนครลาํปาง และคา่จ้างเหมาเอกชนดูแลรกัษาความปลอดภัย
สถานทีร่าชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,530,000 บาท 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท 
งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 18,000 บาท และแผนงาน        
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)               

- รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพธิีการ     ต้ังไว้  1,050,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ 
1. ค่ารบัรองในการต้อนรบับคุคลหรือคณะบคุคล ต้ังไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็

ค่าอาหาร  คา่เครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จา่ยที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรบัรอง
รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจําเปน็ที่ต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง เพื่อเปน็ค่ารับรองในการต้อนรบับคุคล 
หรือคณะบคุคล ที่มานเิทศน์ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหนา้ที่ทีเ่ก่ียวข้อง 
ซึ่งร่วมต้อนรบับุคคลหรือคณะบคุคล โดยต้ังจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิ
ค่ารบัรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น คือ ไม่เกินปลีะ 1% ของรายได้จริง       
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงนิสะสม 
และเงนิที่มผีู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  



  

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   
ต้ังไว้ 50,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ          
ค่าบริการอื่น ๆ และเจา้หนา้ที่ทีเ่ก่ียวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจงัหวัดลําปาง ที ่ มท 
0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
ต้ังไว้  7,300,000  บาท เพือ่จ่ายเปน็ 

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ต้ังไว้ 600,000 บาท เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลนครลาํปาง
และเจา้หนา้ที ่ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเขา้อบรม ค่าสมนาคุณวทิยากร คา่กิจกรรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่        
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทัว่ไป) 

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม           
หลักสูตรตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการเขา้อบรม ค่าสมนาคณุวิทยากร คา่กิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่เช่าที่พกั 
ค่าพาหนะ คา่ของที่ระลึก ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย        
ในการดาํเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน การจัดทาํสื่อมัลติมีเดียเผยแพรผ่ลงาน และกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เชน่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม คา่วัสดุอุปกรณ ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้ังไว้ 200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้ เช่น การจา้งเหมา
ออกแบบการจัดการองคค์วามรู้ของหน่วยงานในเทศบาลนครลําปาง ค่าฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการ
เข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าใช้จ่ายในการ        
ดูงานองค์กรตน้แบบ คา่เชา่ที่พัก คา่พาหนะ คา่ของที่ระลึก คา่วัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ             
ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่       
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทัว่ไป) 

5. ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพนัธเ์ผยแพรผ่ลงานของสภาเทศบาล ต้ังไว ้50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่เชา่สถานที ่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพรผ่ลงาน          
ค่าจ้างทํามลัตมิีเดีย ค่าใชจ้่ายในการจัดแถลงข่าวผลงานกิจการสภาเทศบาลนครลาํปาง กิจกรรม 
เชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง คา่วัสดุอุปกรณ์ และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ          
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 



  

6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือขา่ยอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลําปาง เช่น         
ค่าฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าจัดทาํแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ คา่วัสดุอุปกรณ ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

7. ค่าใช้จ่ายในการประกวดสํานักทะเบียนดเีด่น ต้ังไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงสํานักทะเบียนทอ้งถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น 
ค่าจัดทาํวีดิทัศน์ ค่าจัดทําคู่มอื/แผ่นพับ คา่โฆษณาประชาสมัพันธท์างสื่อตา่ง  ๆคา่จัดทําป้ายประชาสัมพันธ ์
ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจา้หนา้ที่และผูบ้ริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการ          
จัดฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ             
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง ต้ังไว้ 50,000 บาท                
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดต้ังศนูย์บริการ 24 ชั่วโมง เช่น ค่าจดัทําป้ายประชาสัมพันธ์ คา่จัดทํา
คู่มือ/แผน่พับประชาสัมพันธ์ ค่าพธิีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
ค่าจ้างประเมนิผลการบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณสีําคัญ และงานพธิี รัฐพิธีต่าง ๆ  
ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรม เชน่ ค่าพวงมาลา คา่พานพุ่มเงนิ-พุม่ทอง 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทาํป้ายประชาสมัพันธ์ คา่จดัทําเอกสาร และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ย          
ในการดาํเนินงาน เช่น ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของวิทยากร คา่อาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสารดบัเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ ์ และ        
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน) 

11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล
นครลําปาง ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน เชน่ คา่สมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทาํเอกสาร ค่าสารดบัเพลิงเบื้องตน้ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้คา้หาบเร่แผงลอย ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหนา้ที่ตํารวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าทีส่ารวัตรทหาร 
ค่าตอบแทนอาสาสมคัรป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ คา่ใช้จา่ย 
ในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผนั ค่าจัดทําแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ คา่โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบรกิารอื่น ๆ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 



  

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตรส์ะพานรษัฎาภิเศก ครบ 95 ปี         
ต้ังไว้ 500,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพานรัษฎาภิเศก 
นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมตกแต่งสะพานรัษฎาภิเศกยอ้นประวัติศาสตร์ คา่จ้างเหมาการแสดงละคร
ประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ซุ้มและเวที ค่าจดัดอกไม้                 
ค่าสาธารณูปโภค เช่น คา่ไฟฟา้ ค่าน้าํประปา เปน็ต้น ค่าจา้งเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจดัทํา           
สื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าตอบแทนพธิีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
ค่าสูจิบัตร คา่เชา่เครื่องเสยีง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมลัติมีเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 
ค่าใบประกาศนียบัตร คา่จัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม                  
ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว คา่จัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตรส์ะพาน
รัษฎาภิเศก ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา       
ในการทาํบญุสะพาน คา่จา้งเหมาบริการ ค่าจ้างสํารวจและประมวลผลการดาํเนินงาน เงนิรางวัล
เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา่วัสดุอปุกรณ ์ 
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว) 

14. ค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปใีหมน่ครลาํปาง ต้ังไว้ 3,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนทิรรศการ นทิรรศการศลิปะ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร
ประกอบแสง สี เสยีง ค่าของทีร่ะลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จดังานและเวทีการแสดง คา่จัดดอกไม้
บนเวที ค่าจา้งเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานทีเ่ฉลิมฉลองเทศกาลปใีหม่ทั่วเขตเทศบาล คา่จ้างเหมา
ตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข่วงนคร 
และหอนาฬิกา ซึ่งเปน็จัตุรสัใจกลางเมือง ค่าสาธารณูปโภค เชน่ ค่าไฟฟา้ คา่น้ําประปา เป็นต้น                
ค่าจ้างเหมาดนตรี คา่จ้างเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพธิกีร คา่อาหาร           
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเชา่เครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟา้ และเครื่องฉายมัลติมีเดีย 
ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์การจดังาน คา่จ้างเหมาเอกชนผูเ้ชีย่วชาญบรหิารจัดงาน 
กํากับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทําพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปใีหม่และวันครสิต์มาส ค่าจัดการแสดง 
ค่าตอบแทนการแสดง คา่ตอบแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เก่ียวกับเทศกาลปใีหม่ ค่าจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธจาํหน่ายสินค้า คา่จ้างเหมายามดูแล
รักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน คา่จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวนัขึ้นปีใหม่ และในวนัคริสต์มาส 
กิจกรรมประกวดการแสดงดนตรี ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจา้งสาํรวจและประมวลผลการดําเนินงาน          
เงนิรางวลัเจา้หน้าที่ตํารวจผูป้ฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ คา่วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ            
งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลําปาง ต้ังไว้ 
25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน เชน่ ค่าตอบแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม                  
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าของที่ระลึก ค่าโล่รางวลั ค่าของขวัญ คา่สูจิบัตร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสารแผน่พบัแนะนําการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์เมืองเก่านครลําปาง ค่าโฆษณา
และเผยแพร ่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนทิรรศการ ค่าเชา่จักรยาน                
ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 



  

16. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ต้ังไว้ 1,095,000 บาท  เพื่อจ่ายเปน็          
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รบัคาํสัง่ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ที่จําเปน็ต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเดนิทางไปราชการ เช่น 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทั่วไป 975,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ          
การรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน         
และระงบัอัคคภัีย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานวชิาการ
วางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 60,000 บาท)  

17. ค่าใช้จ่ายที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น         
ค่าของขวัญ ของรางวลั หรือเงินรางวลัในพธิี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือ
แลกเปลี่ยนใหแ้ก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานใหเ้ทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ใหค้วามรู้
แก่เทศบาล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรบัใช้ในงานพธิต่ีาง ๆ         
ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะ หรือเยี่ยมเยือนบุคคลผูป้ฏิบติังานให้แก่เทศบาล 
หรือประสบอบุัติเหตเุจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทําคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรอืค่าสนิไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัย กรณรีถยนต์ของเทศบาล
ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2554 
ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรบั-สง่วิทยุ ค่าต่อใบอนุญาตและขอมีซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท) 

- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 215,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าบํารงุรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และทรัพยส์ินอืน่ ๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ              
ที่มีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 45,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท 
งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 150,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท) 
 2.3 ค่าวสัดุ   ต้ังไว้           2,891,500  บาท  แยกเปน็ 

- วัสดุสาํนักงาน  ต้ังไว้  935,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํนักงาน  เชน่  กระดาษ
โรเนียว  หมึกโรเนียว  หมึกพิมพ์  กระดาษพิมพ์  ปากกา  ลวดเย็บ  ดินสอ  วัสดใุนการใช้ผลิตบัตร
ประจําตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ สิง่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจา้งพิมพ์ น้าํดืม่ แผ่นป้ายจราจร 
ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป 430,000 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท งานเทศกิจ 
20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 400,000 บาท) 
   



  

- วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ต้ังไว้ 53,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุอปุกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ           
ซึ่งนํามาซ่อมหรือติดต้ังเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอปุกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เชน่ 
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟา้ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  73,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุงานบา้นงานครัว  
เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 50,000 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท 
งานเทศกิจ 2,000 บาท งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 8,000 บาท และแผนงาน         
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท) 

- วัสดุก่อสรา้ง  ต้ังไว้  38,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เชน่ ไม้ต่าง ๆ    
น้ํามันทาไม้  ทินเนอร์  สีสําหรับตเีส้นจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป            
งานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 18,000 บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  270,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดุอปุกรณ์    
และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพไป 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงบัอัคคภัีย 250,000 บาท)  

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุเชื้อเพลงิและ       
หล่อลืน่ต่าง ๆ สําหรบัรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้าํ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ 
ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้าํ เช่น น้ํามนัเบนซิน น้ํามนัเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏใน 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 100,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน              
และระงบัอัคคภัีย 500,000 บาท)  

- วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
อุปกรณ์ในการขยายพนัธุพ์ืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุโฆษณาและ      
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟลิ์ม  ฟิล์มสไลด์  รูปส ี
หรือขาวดาํที่ได้จากการลา้ง อัด ขยาย สไลด์ วีดิทศัน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริหารทั่วไป 7,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษา
ความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรม             
และนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 10,000 บาท) 

- วัสดุเครื่องแตง่กาย ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดเุครื่องแต่งกายให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เชน่ ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก รองเท้า          
ถุงมือ ตลับกรองอากาศพษิ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัย          
ฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย) 



  

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  619,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น        
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพต่์อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้าํยาลา้ง          
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพวิเตอร์ เครือ่งสํารองกระแสไฟฟา้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทั่วไป 559,000 บาท (จ่ายจากรายได้ 419,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
140,000 บาท) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
15,000 บาท งานเทศกิจ 28,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ              
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 17,000 บาท) 

- วัสดุเครื่องดับเพลิง ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดเุครื่องดับเพลิง เช่น        
สายส่งน้าํดับเพลิง ท่อดูดน้ํา ประเก็น ท่อส่งน้ํา อัดน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน         
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย) 

- วัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว้  19,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวสัดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 5,000 บาท แผนงาน         
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 
500 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 4,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท) 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้รวม     1,816,000  บาท  แยกเปน็ 
- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 1,450,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ของสํานักงานเทศบาล         

ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ําพุหน้าสํานักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย หน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,400,000 บาท        
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 50,000 บาท) 

- ค่าน้าํประปา  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ําประปาของงานปอ้งกัน            
และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน         
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย) 

- ค่าโทรศัพท์   ต้ังไว้   56,000   บาท   เพื่อจ่ายเปน็คา่โทรศัพทท์ี่ใช้ติดต่อกับ        
ส่วนราชการตา่ง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ และโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์กับสํานักทะเบียนกลาง และคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท) 

- ค่าไปรษณีย์  ต้ังไว้  250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียมสง่เงิน
โดยทางธนาณติั  ค่าซื้อดวงตราไปรษณยีากร  ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ   
และคา่เชา่ตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้ระบบอนิเทอรเ์น็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เก่ียวกับการใชบ้ริการ 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 
 
 



  

4.  หมวดรายจ่ายอื่น                          ต้ังไว้รวม        60,000  บาท  แยกเป็น 
รายจ่ายอืน่                                 ต้ังไว้             60,000  บาท  แยกเป็น  

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรบัปรุงครุภัณฑท์ี่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง ต้ังไว้ 60,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่าย        
ในการดาํเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันทีเ่ปน็กลาง เพื่อเปน็ผู้ดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจ        
ของผู้รบับริการ ตามมติการประเมินที่ ก.ท. กําหนดไว้ในการเสนอขอรับการประเมินประสทิธิภาพ   
ผลการปฏิบัติราชการในการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณพีเิศษสาํหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 
ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป 

     หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม        600,000  บาท  แยกเป็น 
เงินอุดหนนุ ต้ังไว้รวม        600,000  บาท  แยกเป็น 
เงินอุดหนนุกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์         ต้ังไว้             600,000  บาท  แยกเปน็ 

1. อุดหนุนมลูนธิ ิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น              
เงินอุดหนุนมลูนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลาํปาง ที่ ม 07/2554 ลงวันที ่         
31 พฤษภาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ          
การรักษาความสงบภายใน) 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การสรา้งชุมชนเข้มแข็งและเปน็สุข          
แนวทางการพฒันา สง่เสริม สนับสนนุใหเ้กิดความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน หน้า 5-327)   
 

2. อุดหนุนสมาคมรถม้า จังหวัดลําปาง ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุน
สมาคมรถม้า จังหวัดลําปาง ในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะ            
ความเข้มแข็ง ขององค์กรรถม้า จังหวัดลําปาง ตามหนังสือสมาคมรถม้า จังหวัดลําปาง ที่ ลป.สม. 
03/2554 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ             
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การอนรุักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดก         
ทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการอนรุักษ์และพัฒนารถม้า หนา้ 5-121)   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม   2,416,500  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได ้ ต้ังไว้รวม     323,000  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม     323,000  บาท  แยกเป็น 
  1. ครุภัณฑ์        ต้ังไว้รวม     114,000  บาท  แยกเป็น 

 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      ต้ังไว้          114,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน         

เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงนิ 114,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน          
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
7,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 60,000 บาท และแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)   
  

 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม     209,000  บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพกั  ต้ังไว้            97,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าปรับปรุงบรเิวณศาลพระภูมิเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 97,000 บาท โดยทําการ
ก่อสร้างบริเวณฐานใหม่ ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 7.00 ตารางเมตร พร้อมแท่นบชูา ตกแต่งไม้ประดบั         
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การอนรุักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดก        
ทางวัฒนธรรม แนวทางการพฒันา ส่งเสริม อนุรักษ์ สบืทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้า 5-116)   
 

2.2 ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ต้ังไว้           112,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ           

ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงนิ 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 22,000 บาท  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)   
 

ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ต้ังไว้รวม   2,093,500  บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม   2,093,500  บาท  แยกเป็น 

1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม   1,193,500  บาท  แยกเป็น 
1.1 ครุภัณฑ์สาํนักงาน        ต้ังไว้           301,500  บาท  แยกเป็น 

- ม่านอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มรีีโมทไร้สาย ควบคุมการทาํงาน        
ของพัดลม สามารถติดต้ังไดท้ั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง พรอ้มคา่ติดต้ัง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท 
เป็นเงนิ 40,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทัว่ไป 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61) 



  

- เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 10 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงิน 21,500 บาท           
มีรายละเอียดดังนี ้

1) ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร  
2) ทําลายเอกสารได้ครั้งละไมน่้อยกว่า 10 แผ่น 
3) ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลเิมตร 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61) 
- ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 3 ประตู ขนาดประมาณ 91 x 45 x 183 เซนตเิมตร จํานวน 30 ตู้            

ตู้ละ  8,000  บาท  เป็นเงิน  240,000  บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ)   
 

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้         175,000  บาท  แยกเป็น 
- เรือยางกู้ภัย ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 340 เซนติเมตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 

160 เซนติเมตร ผลิตโดยวัสดุคงทนด้วยผ้ายางที่มีคุณภาพดี มีความเหนียวแน่นสูง ประกอบ               
บนตัวโครงไฟเบอร์กลาส ท้องเรือรปูตัววี พื้นเรือเปน็ชนิดลายกันลื่นในตัว มีแท่นยึดเครื่องยนต์เรอื          
ด้านทา้ย บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 5 คน น้ําหนกับรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 650 - 700 กิโลกรัม           
ทุ่นเรือแบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อย 3 – 4 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ประจําเรือครบชุด จํานวน 1 ลํา       
เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)   
 

- รถจักรยาน วงล้อ 26 นิ้ว ความสูงตัวถัง 15-18 นิ้ว ตัวถังเป็นวสัดุอลัลอยด์ มีโช๊คอัพ
กันกระเทือนหน้า ตัวจับแฮนด์เปน็วสัดุอัลลอยด์ มีชุดเกียร์ทดกําลังแบบ 24 เกียร์ หรือมากกว่า           
ระบบเบรกหนา้และหลังเป็น DICS BRAKE หลักอานเป็นวสัดุอัลลอยด์ ปลด-ต้ังสูงต่ําได้ วงล้อ            
เป็นวสัดุอลัลอยด์ ขนาด 26 นิ้ว พร้อมซี่ลวดสแตนเลส ดุมล้อเป็นวัสดุอัลลอยดป์ลดถอดได้                 
มีบังโคลนหนา้และหลัง มีกระด่ิง มีขาตั้ง มีวัสดุสะท้อนแสงสําหรับขับขี่กลางคืน พร้อมหมวกกันน๊อค 
จํานวน  10  คัน ๆ ละ  7,500  บาท  เป็นเงนิ  75,000  บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การอนรุักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดก        
ทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน หน้า 5-129)   

 

1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่  ต้ังไว้          717,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าตดิต้ังระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย โดยติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV system)  

ระยะที่ 1 ติดต้ัง ณ บริเวณภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลาํปาง บริเวณอาคารปูมละกอน 
บริเวณลานขว่งนคร และบริเวณโรงเก็บพัสดเุคนเน็ต โดยมีศูนย์ควบคุมตั้งอยูท่ี่อาคารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงนิ  717,000  บาท  ประกอบด้วย 



  

1) กล้องโทรทศันว์งจรปิด ชนดิปรับมุมคงทีภ่าพสี (Fix Color Camera) พร้อม          
ชุดหุ้มกล้องกนัน้ําและขายึด (Housing and Bracket) สําหรับกล้องที่ติดตั้งภายนอก 
จํานวน  18  ชุด 

2) กล้องโทรทศันว์งจรปิด ชนิดโดมปรับมุมคงที่ภาพสี (Fix Dome Color Camera) 
จํานวน  8  กล้อง           

3) กล้องโทรทศันว์งจรปิด ชนดิปรับหมนุ/สา่ยและซูมได้ (Pam/Tilt/Zoom Speed 
Dome Camera) พร้อมชุดควบคุมกล้อง (Keyboard Control) และอุปกรณ์ประกอบ  
จํานวน  1  ชุด    

4) เครื่องบนัทึกสญัญาณภาพระบบดิจติอลเครอืข่าย (Digital Video Recorder Network) 
จํานวน  2  เครื่อง   

5) เครื่องสาํรองไฟ 1000 VA  จํานวน  3  เครื่อง   
6) เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยส่วนกลาง (Central 

Management System) พร้อมจอรับภาพแอล ซี ดี ขนาดไมน่อ้ยกว่า 32 นิ้ว       
วัดตามเสน้ทแยงมุม (Monitor 32" For Digital Video Recorder) และ
โปรแกรมปฏิบัติการทีเ่ก่ียวข้อง  จํานวน  2  ชุด   

7) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (UTP)  จํานวน  8  ชุด  
8) สายนําสัญญาณ UTP/RG6  จํานวนไม่น้อยกว่า  800  เมตร 
9) วัสดุอุปกรณป์ระกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การสรา้งชุมชนเข้มแข็งและเปน็สุข           
แนวทางการพฒันา สง่เสริม สนับสนนุใหเ้กิดความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน หน้า 5-328)   

 

2. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                                  ต้ังไว้รวม      900,000  บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าอาคารต่าง ๆ  ต้ังไว้           300,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าก่อสรา้งศูนย์บริการรถยนต์กลาง (Car Pool) ต้ังไว้ 300,000 บาท โดยทําการ 
ก่อสรา้งอาคารแบบสําเรจ็รปูชัน้เดียว บรเิวณลานจอดรถสํานักงานเทศบาลนครลาํปาง พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
24  ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป           
งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-52) 

2.2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพกั  ต้ังไว้           600,000  บาท  แยกเป็น 
1. ค่าก่อสรา้งหลงัคาคลุมดาดฟ้าถังเก็บน้ํา ชั้น 4 อาคารสํานักการชา่ง-กองคลัง ต้ังไว้ 

200,000 บาท โดยทําการก่อสรา้งหลงัคาคลุมพื้นทีส่่วนทีเ่ปน็ดาดฟ้าด้วยเมธัลชีท พื้นที่ประมาณ           
120  ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-52) 

2. ค่าปรบัปรุงภูมทิัศน์และอาคารสวัสดกิารชุมชนหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ต้ังไว้ 400,000 บาท 
โดยทําการปรับปรุงภูมิทัศนพ์ื้นที่ภายนอกอาคารโดยรอบ เป็นลานพกัผ่อนและลานบริการนักท่องเที่ยว 
จัดทําป้ายอาคารใหม่ทั้งหมด ปรับปรงุหอ้งน้ําห้องส้วม ทําเคานเ์ตอร์ และที่นัง่พกัคอย ตกแต่งผนงั 
จัดทําบอร์ดแสดงข้อมลูแหล่งท่องเที่ยวจงัหวัดลําปาง บอร์ดนิทรรศการหมุนเวียน ปรับปรุงฝา้เพดาน 



  

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ทาส ี ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู. จํานวน 2 เครื่อง                 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-56) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 
 



  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

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

 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย               รวมทั้งสิน้  14,649,440  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได ้                   
รายจ่ายประจาํ                           ต้ังไว้รวม   12,260,540  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจํา   ต้ังไว้รวม     6,505,340  บาท  แยกเปน็ 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ต้ังไว้          6,505,340  บาท  แยกเปน็ 

- เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  4,354,450  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล 
และเปน็เงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจาํปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 517,450 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,185,860 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
651,140 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 373,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช และนิติกร 8 วช 
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินทีป่รบัเพิ่มสําหรับคณุวุฒิ 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 8,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
222,480 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 142,800 บาท) 

- เงินประจาํตําแหน่ง ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาํตําแหน่งของผู้บริหาร 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ต้ังไว ้ 526,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้กับลูกจ้างประจํา  
และเปน็เงินปรับปรุงค่าจา้งประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลูกจ้าง ต้ังไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจาํ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 933,540 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 446,800 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
422,730 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,010 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 231,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชีพ 
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
112,550 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 101,280 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 18,000 บาท) 
 
 
 



  

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       ต้ังไว้รวม    4,821,200  บาท  แยกเปน็ 
2.1  ค่าตอบแทน     ต้ังไว้            607,900  บาท  แยกเปน็ 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้ 
3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน           
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 197,580 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 122,580 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 
5,000 บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 208,800 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่เช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
65,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 23,400 บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 38,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ 31,210 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 7,310 บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่ารักษาพยาบาล 
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาํ ซึง่มีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวชิาการ 120,000 บาท และแผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท) 

2.2  ค่าใช้สอย      ต้ังไว้        3,489,600  บาท  แยกเปน็  
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 516,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร               

ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ ค่าเบี้ยประกัน คา่ใชจ้่าย        
ในการดาํเนินคดีตามคาํพพิากษา ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมารื้อถอนลําโพง 
ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง คา่จ้างเหมาดูแลบํารงุรักษาระบบโทรศัพท์ คา่จ้างเหมา
บํารุงรักษา (Maintenance) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครลําปาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถติิและวิชาการ 310,000 บาท           
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท) 

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   ต้ังไว้  
2,890,000  บาท   

1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ขา่วสารเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้ 1,300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นคา่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลําปาง และการปกป้อง
สถาบนัสาํคญัของชาติ เชน่ ค่าจ้างเผยแพร่ข่าวสาร บทความ สกู๊ปพิเศษ ทางสือ่หนังสือพิมพ ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และอื่น ๆ ค่าทําปา้ยโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชน่ ป้ายไวนลิ ป้ายผา้ และวัสดุอื่น ๆ ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพนัธ์ เชน่ แผ่นพบั ใบปลิว จุลสาร วารสาร หนังสือ หนงัสอืพิมพ์ จดหมายข่าว 
รายงานกิจการประจาํปี คา่จ้างผลิตสปอตวิทยุ/โทรทศัน์ วีดีทัศน์บรรยายสรุปตา่ง ๆ คา่จา้งผลิต



  

รายการวิทย/ุโทรทัศน์ ค่าเชา่เวลาสถานีวิทยุกระจายเสียง ค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน ์ ค่าจัดหรือจา้งจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกร        
และผู้ดําเนนิรายการ ค่าจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดกิจกรรมเสริมในโครงการสําคญั ๆ 
ของเทศบาลนครลาํปาง ค่าจัดทําสญัลักษณ์ (Mascot) ค่าเชา่สถานที่ ค่าเชา่เครือ่งเสียงพร้อมระบบ              
แสง สี เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวลั เงนิรางวลัการประกวด ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ต้ังไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธกีร ค่าเช่าเครือ่งเสียง
พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของขวัญ ของรางวลั คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าจา้งเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบรหิารหอกระจายข่าว ต้ังไว ้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น คา่เช่าสถานที่ คา่พาหนะ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร         
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุอปุกรณ ์            
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานจัดกิจกรรมประชุม แถลงขา่ว เสวนาสือ่มวลชน เชน่ ค่าเช่าสถานที่          
ค่าพาหนะ คา่ดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ             
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป) 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสมัมนา เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก         
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา่ดอกไม้ ค่าเชา่สถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเชา่ทีพ่ัก ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ) 

6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล  ต้ังไว้  150,000  บาท  
เพื่อจ่ายเปน็คา่ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจา้งหน่วยงานภายนอกติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบ
สอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจา้งเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าใช้จ่าย         
ในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการ คา่อาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวสัดอุุปกรณ์ คา่สมนาคุณวิทยากร คา่ใช้จา่ยในการเดินทางของ
วิทยากร และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

7. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล 
ต้ังไว้ 60,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจดัทําประชาคมหรือการสาํรวจข้อมูล สอบถาม 
ความคิดเหน็ของประชาชนตอ่การดําเนินงาน หรือการดําเนนิโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการ        



  

ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อใหผู้้มสี่วนได้เสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนรว่มในการพิจารณา
ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร        
ค่ากระเปา๋เอกสาร คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าจ้างสาํรวจหรือเก็บข้อมลู ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้ังไว้ 60,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงาน 
การจัดเวทีประชุมสัมมนาตา่ง ๆ การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การตรวจรับรองด้านการบรหิารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลจากสถาบนัพระปกเกล้า การตรวจ
ประเมนิการดาํเนนิงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทําตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลนครลําปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสํานักงาน ก.พ.ร. และ        
การตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นตน้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน เช่น 
ค่าเช่าสถานที ่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าของทีร่ะลกึ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเขา้ปกหนงัสือ คา่สมนาคณุวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน                    
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา่วัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิด 
ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ต้ังไว้ 60,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรม               
เชน่ ค่าพิธเีปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                    
ค่าใบประกาศนียบัตร คา่วัสดุอุปกรณ์ คา่จัดทําเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าใช้จ่าย       
ในการเดนิทางของวทิยากร และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ) 

10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ต้ังไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพธิีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร 
ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ยในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 

11. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว ้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่เบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าทีพ่ัก คา่พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท) 

- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 83,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าบํารงุรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และทรพัยส์ินอืน่ ๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 75,000 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 8,000 บาท) 
 



  

2.3 ค่าวสัดุ      ต้ังไว้           723,700   บาท  แยกเป็น 
- วัสดุสาํนักงาน ต้ังไว ้ 245,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษโรเนยีว 

หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทีไ่ด้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ์ น้ําดื่ม โต๊ะ เก้าอี ้         
ชั้นวางเอกสาร ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท             
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 บาท (จ่ายจากรายได ้ 195,800 บาท และจ่ายจาก              
เงินอุดหนนุทัว่ไป 4,200 บาท) และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 15,000 บาท) 

- วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ต้ังไว้ 155,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น        
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟา้ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 150,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว ้ 9,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท        
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท) 

- วัสดุก่อสรา้ง ต้ังไว้ 23,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดุก่อสรา้งต่าง ๆ เช่น ไม้อัด          
ไม้ไผ่ ไม้เนื้อออ่น ไม้เนื้อแขง็ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)    

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและส ี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ วีดิทัศน ์ สไลด์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 266,700 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดคุอมพวิเตอร์ เช่น แผ่น 
หรือจานบันทกึข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้าํยาลา้ง           
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครือ่งพิมพ์ เครือ่งสํารองกระแสไฟฟา้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 33,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 205,700 บาท          
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 28,000 บาท) 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน่ ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป) 

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค                ต้ังไว้รวม      934,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่ไฟฟา้ของสถานที่ติดต้ังภาครบั           

เครื่องกระจายข่าวแบบไรส้าย และป้ายประชาสัมพนัธ์ระบบอเิลค็ทรอนิคส์ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าโทรศัพท์ ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ 
รวมทั้งโทรศพัท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ต้ังไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวชิาการ  
504,000  บาท) 
 
 



  

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม   2,388,900  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได ้ ต้ังไว้รวม     270,000  บาท  แยกเป็น 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม     270,000  บาท  แยกเป็น 
       1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม     170,000  บาท  แยกเป็น 
          ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           ต้ังไว้          170,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า  
5,000 บาท เป็นเงนิ 170,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป           
งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท  

  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง        ต้ังไว้รวม      100,000  บาท  แยกเป็น 
ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้           100,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ         

ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงนิ 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ   
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)   
 

ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   ต้ังไว้รวม   2,118,900  บาท  แยกเปน็ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง         ต้ังไว้รวม   2,118,900  บาท  แยกเปน็ 
  ครุภัณฑ์          ต้ังไว้รวม   2,118,900  บาท  แยกเปน็ 

1. ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ     ต้ังไว้           120,000  บาท  แยกเปน็   
- ค่าติดต้ังระบบเสียงตามสายชุมชน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท เปน็เงิน     

120,000  บาท  แต่ละชุดประกอบด้วย 
1) ลําโพงฮอรน์ ขนาด 15 นิ้ว      จํานวน  10  ตัว 
2) เครื่องเพาเวอรแ์อมป์ กําลังขบัไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์  จํานวน    1  เครื่อง 
3) เครื่องเล่นวีซีดี       จํานวน    1  เครื่อง 
4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง      จํานวน    1  ชุด 
5) สายดรอปวายและอุปกรณใ์นการติดต้ัง     จํานวน    1  ชุด 

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 
หน้า 5-42) 

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               ต้ังไว้         150,000  บาท  แยกเป็น 
- กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณภาพสูง จํานวน 1 กล้อง เป็นเงนิ 150,000 บาท                  

มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี ้
1) เป็นกล้องบนัทึกภาพเทปดจิิตอลชนิดมือถือ (Handheld) ความละเอียดสูง 
2) ใช้หน่วยรับภาพชนิด CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว หรือดีกว่า                 

พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเกิด Noise เม่ือถ่ายในสภาพแสงน้อย 
3) มีความละเอียดในการบันทกึภาพวิดีโอ แบบ Full High Definition                

ที่ความละเอียด 1920×1080 แบบ 50i ในโหมด PAL 



  

4) มีเลนส์ซูมที่ติดมากับตัวกลอ้งขนาด 10 เท่า แบบ Optical และมีระบบขยายภาพ
แบบดิจิตอลขนาด 120 เท่า ความกว้างของหน้าเลนส์ ไม่น้อยกว่า 26.3 มิลลิเมตร 

5) รองรับการบันทึกภาพวิดีโอในโหมดโพรเกรสสพิสแกนแบบ 25p 
6) รองรับสื่อบันทึกข้อมูลแบบ Memory Stick และ Memory Card                  

ชนิด SD/SDHC เพื่อความสะดวกในการนําไปใช้งานรว่มกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ได้สะดวกยิ่งขึน้ 

7) มีหน่วยความจําในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 96 Gb และสามารถบนัทึกวิดีโอ           
ความละเอียดสูงสุดได้นานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง 

8) มีจอภาพสีชนดิ LCD เพื่อแสดงผลภาพระบบสัมผสัขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว  
แบบ Wide Screen (16:9) มีความละเอยีดไม่น้อยกว่า 921,600 pixels 
(1,920×480) 

9) มีช่องมองภาพ (Viewfinder) ขนาด 0.45 นิ้ว ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,227,000  pixels  

10) มีระบบ GPS ระบุตําแหน่งสถานที่ในการถา่ยทําและบันทกึภาพเพื่องา่ยต่อการสืบค้น 
11) มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวขณะถ่ายทํา 
12) มีช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR-Type ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
13) ตัวกล้องสามารถป้องกันฝน ละอองน้ํา หรอืฝุ่นละอองได ้ตามมาตรฐาน IP×4 

และ IP×5 โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม 
14) มีแบตเตอรี่แบบ info LITHIUM พร้อมใชง้าน จํานวน 2 ก้อน (ก้อนมาตรฐาน        

มาพร้อมกล้อง 1 ก้อน และแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ความจุไม่น้อยกว่า 3900 mAh 
จํานวน 1 ก้อน) พร้อมที่ชาร์ตแยกต่างหากจากตัวกล้อง 

และมีคุณสมบติัด้านเทคนิคดังนี ้
1) มีช่องต่อ USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2) มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ Composite ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3) มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ Component ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4) มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5) มีช่องต่อหูฟัง (Stereo mini jack)  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6) มีช่องต่อสัญญาณควบคุมกล้องแบบ Stereo Mini-Mini Jack ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
8) มีช่องใส่ Memory Stick หรือสื่อบนัทึกข้อมูลชนิด SD/SDHC ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 
หน้า 5-44) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์)   
 
 
 
 
 
 
 



  

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  ต้ังไว้         1,848,900  บาท  แยกเปน็ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท                  

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนดิ Xeon E3-1225 ความเรว็ไม่ตํ่ากว่า 3.0 GHz  

หน่วยความจําแคชภายในไม่น้อยกว่า 6 MB 
2) แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset แบบ C206 หรือดีกว่า 
3) หน่วยความจําหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB สามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB 
4) มี Hard Disk Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB และ Interface ไม่ตํ่ากว่า

แบบ Serial ATA 3.0 GB/s  ความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 7,200 รอบ/นาท ีจํานวน 2 หน่วย 
5) มี DVD / RW Drive Light-Scribe ชนิด Internal แบบ SATA หรือดกีว่า 
6) จอภาพเปน็แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด มีเครื่องหมายการคา้

เดียวกันกับตัวเครื่อง 
7) มี Mouse แบบ Optical พร้อม Mouse Pad จํานวน 1 ชุด 
8) มี Network Interface Integrate แบบ Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 

Mbps ไม่น้อยกว่า 1 Port 
9) มี Power Supply  ขนาดไม่น้อยกว่า 400 Watts PFC 
10) เครื่องคอมพิวเตอร์  จอภาพ  แป้นพิมพ์  เมาส์  ต้องเปน็ผลิตภัณฑ์เครือ่งหมาย

การค้าเดียวกัน 
11) ผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอต้องได้รับมาตรฐาน FCC หรือ UL โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต 
12) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท 
เป็นเงิน 286,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนดิ  Core i5-2310  ความเรว็ไม่ตํ่ากว่า 2.9 GHz   
หน่วยความจําแคชภายในไม่น้อยกว่า 6 MB 

2) แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset แบบ Q65 หรือดีกว่า   
3) หน่วยความจําหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และ         

ขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB 
4) ส่วนควบคุมการแสดงผลใชห้น่วยความจําร่วมกับแผงวงจรหลัก  หรอืดีกว่า 
5) มี Ethernet Controller แบบ RJ-45  ความเร็ว 10/100/1000 Mbps  
6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II  ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า 1 TB ความเร็ว       

ไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาท ี
7) เมาสช์นิด Optical Scroll แบบ USB  พร้อมแผ่นรองเมาส ์จํานวน 1 ชุด  
8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ตํ่ากว่า 20 นิ้ว ความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 1600 x 900 Pixel 

เครื่องหมายการคา้เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  
9) มี DVD-RW Super Multi ความเร็วในการอ่านไม่ตํ่ากว่า 16x  หรือดีกว่า       

อย่างน้อย 1 หน่วย 
10) มี Power Supply  ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์  แบบติดต้ังภายใน  



  

11) คอมพิวเตอร์  จอภาพ  แป้นพิมพ์  เมาส ์ ต้องเป็นผลติภัณฑ์เครื่องหมาย 
การค้าเดียวกัน 

12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รบัการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ พรอ้มทั้งแนบเอกสารรับรอง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด  20  นิ้ว  แบบมีการ์ดจอ  จํานวน  1  ชดุ  

เป็นเงนิ  30,000  บาท  มีคณุลักษณะพืน้ฐานดังนี ้
1) หน่วยประมวลผลกลาง  ชนิด Core i5-2500 ความเรว็ไม่ตํ่ากว่า 3.30 GHz  

หน่วยความจําแคชภายในไม่ตํ่ากว่า 6 MB 
2) แผงวงจรหลัก Chipset แบบ Q65 หรือใหม่กว่า 
3) หน่วยความจําหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และขยายได้       

ไม่น้อยกว่า 16 GB 
4) ส่วนควบคุมการแสดงผลแยกออกจากแผงวงจรหลักมีหน่วยความจาํไม่น้อยกว่า 

2GB หรือดีกว่า 
5) การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และช่องสญัญาณตา่ง ๆ 

• มีช่องสัญญาณแบบอนุกรม (Serial Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
• มีช่องสัญญาณแบบขนาน (Parallel Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสญัญาณ 
• มีช่องสัญญาณแสดงผลภาพ แบบ VGA และ DVI-D Port อย่างละ                    

1 ช่องสัญญาณ  
• มี Slot PCI Express x16 จํานวน 1 Slot , PCI  Express x1 จํานวน 2 Slot 

และ PCI v.2 จํานวน 1 Slot หรือดีกว่า 
• มี Ethernet Controller แบบ RJ-45  ความเร็ว 10/100/1000 Mbps  
• มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง โดยอยู่ด้านหนา้อย่างน้อย 4 ช่อง        

พอร์ต PS/2 สําหรบัเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) และสําหรบัเชื่อมต่อ            
แป้นพิมพ์ (Keyboard) อย่างละ 1 ช่อง  

6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า 1TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 
7200 รอบต่อนาท ี

7) เมาสช์นิด Optical Scroll แบบ USB  พร้อมแผ่นรองเมาส ์จํานวน 1 ชุด  
8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ตํ่ากว่า 20 นิ้ว  ความละเอียดไมน่้อยกวา่ 1600 x 900 Pixel  

เครื่องหมายการคา้เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  
9) มี DVD-RW Super Multi  ความเร็วในการอ่านแผ่นไมตํ่่ากว่า 16x  หรือดีกว่า 
10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดต้ังภายใน  
11) คอมพิวเตอร์  จอภาพ  แป้นพิมพ์  เมาส ์ ต้องเป็นผลติภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย

การค้าเดียวกัน 
12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รบัการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เปน็อย่างน้อย 
13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ 



  

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท 
เป็นเงิน 66,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Notebook) 
2) ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i5-2410  ความเร็วไม่น้อยกว่า 

2.3 GHz  มีหน่วยความจาํ Cache L3 ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 MB หรือดีกว่า 
3) แผงวงจรหลัก  ใช้ HM65 Express chipset  หรือดีกว่า 
4) มีหน่วยความจําหลักแบบ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไมน่้อยกว่า  4 GB  
5) มี Hard Disk Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย  
6) มีช่องสัญญาณแบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมน่้อยกว่า 1 Port 
7) ส่วนควบคุมการแสดงผลใชง้านร่วมกับแผงวงจรหลัก หรือดีกว่า 
8) มีระบบเสียง (Sound System) พร้อมลาํโพงแบบติดต้ังภายในเครือ่ง 
9) จอภาพแบบ LED-backlit  TFT  LCD ขนาดไม่เกิน 14 นิ้ว ความละเอียด         

ไม่น้อยกว่า 1366 x 768 Pixel 
10) มีระบบเชื่อมตอ่ข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ตามมาตรฐาน 802.11 

b/g/n หรือดกีว่า  ติดต้ังภายในเครื่อง 
11) มี DVD RW แบบติดต้ังภายในเครื่อง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
12) มีกล้อง Webcam และ Bluetooth 2.1+EDR  หรือดีกว่า ติดตั้งมาภายในเครื่อง 
13) ผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ CE  เป็นอย่างน้อย 
14) มีการรับประกนัตัวเครื่องระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  

- เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเลต จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) หน่วยประมวลผลกลาง A5 แบบแกนคู่ความเร็วไม่น้อยกว่า 1 GHz 
2) หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB 
3) มีจอภาพ Multi touch ขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว LED มีเทคโนโลยีแบบ IPS 

สามารถแสดงผลความละเอยีดได้ไม่น้อยกว่า 1024 x 768  
4) มีระบบสื่อสารแบบ 3G และ Wifi 802.11 a/b/g/n  และ Bluetooth 2.1 + EDR 

เป็นอยา่งน้อย 
5) มีกล้องทั้งด้านหนา้และดา้นหลงัเครื่อง สามารถบันทกึ VDO ได้ไม่น้อยกว่า         

30 frames / วินาท ี
6) มีแบตเตอรี่ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 25 Watt-hour lithium-polymer หรือดีกว่า 
7) มี Sensor แบบ 3 Axis Gyro, Accelerometer, Ambient Light Sensor 
8) มีขนาดไม่เกิน 242 mm x 186 mm ความหนาไม่เกิน 8.8 mm น้ําหนักไม่เกิน 601 g. 
9) รับประกันไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีการ์ดจอ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณภาพ เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท  
ประกอบด้วย 



  

1. เครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อมจอภาพขนาด  20  นิ้ว  แบบมกีาร์ดจอ  จาํนวน  1  ชดุ         
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1) หน่วยประมวลผลกลาง  ชนิด Core i5-2500 ความเรว็ไม่ตํ่ากว่า 3.30 GHz  

หน่วยความจําแคชภายในไม่ตํ่ากว่า 6 MB 
2) แผงวงจรหลัก Chipset แบบ Q65 หรือใหม่กว่า 
3) หน่วยความจาํหลัก เปน็แบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และขยายได้

ไม่น้อยกว่า 16 GB 
4) ส่วนควบคุมการแสดงผลแยกออกจากแผงวงจรหลักมีหน่วยความจาํไม่น้อยกวา่ 

2GB หรือดีกว่า 
5) การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และช่องสญัญาณตา่งๆ 

• มีช่องสัญญาณแบบอนุกรม (Serial Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
• มีช่องสัญญาณแบบขนาน (Parallel Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสญัญาณ 
• มีช่องสัญญาณแสดงผลภาพ แบบ VGA และ DVI-D Port  อย่างละ          

1 ช่องสัญญาณ  
• มี Slot PCI Express x16 จํานวน 1 Slot , PCI  Express x1            

จํานวน 2 Slot และ PCI v.2 จํานวน 1 Slot หรือดีกว่า 
• มี Ethernet Controller แบบ RJ-45  ความเร็ว 10/100/1000 Mbps  
• มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง โดยอยู่ด้านหนา้อย่างน้อย 4 ช่อง 

พอร์ต PS/2 สําหรบัเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) และสําหรบัเชื่อมต่อ
แป้นพิมพ์ (Keyboard) อย่างละ 1 ช่อง  

6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II  ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า 1TB                
ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 7200 รอบต่อนาท ี

7) เมาสช์นิด Optical Scroll แบบ USB  พร้อมแผ่นรองเมาส ์จํานวน 1 ชุด  
8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ตํ่ากว่า 20 นิว้  ความละเอยีดไม่น้อยกว่า          

1600 x 900 Pixel  เครื่องหมายการคา้เดียวกันกับผลติภัณฑ์ที่เสนอ   
9) มี DVD-RW Super Multi  ความเร็วในการอ่านแผน่ไม่ตํ่ากว่า 16x  หรอืดีกว่า 
10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดต้ังภายใน  
11) คอมพิวเตอร์  จอภาพ  แป้นพิมพ์  เมาส ์ ต้องเป็นผลติภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้

เครื่องหมายการคา้เดียวกัน 
12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รบัการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

2. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ  จํานวน  1  ชุด  ประกอบด้วย 
1) IN 1 port /OUT 2 port Video Splitter   จํานวน  12  ตัว 
2) IN 1 port /OUT 8 port VGA splitter amplifier  จํานวน    2  ตัว 
3) IN 1 port /OUT 4 port VGA splitter amplifier  จํานวน    4  ตัว 
 



  

4) IN 1 port /OUT PC Switcher    จํานวน    1  ตัว 
5) อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง    จํานวน    1  ชุด 

- เครื่องสาํรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA/700WATT จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงนิ 
7,500  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) เป็นเครื่องสํารองไฟฟ้าระบบ Line Interactive with stabilizer 
2) เครื่องสาํรองไฟฟ้าต้องมีกําลังไฟฟ้าด้านขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 

1000VA/700Watt 
3) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาท ี
4) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก.1291-2545 
5) รับประกันสนิค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท็งค ์(Ink jet Mutifunction Printer) จํานวน 10 เครือ่ง 
เครื่องละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4 สี 
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5760x1440 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพข์าวดําไม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาท ี
4) มีความเร็วในการพิมพส์ีไม่น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาท ี
5) หัวพิมพ์กับตลบัหมึกต้องแยกออกจากกันและแยกสีออกในแต่ละส ี
6) มีการติดต้ังแท็งค์มาจากโรงงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผูผ้ลิต (Original Ink Tank) 
7) รับประกันไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ทั้งหัวพิมพ์และตัวเครื่อง 

- เครื่องพิมพ์หวัเข็มแครส่ั้น (DOT Matrix) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,900 บาท  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบแครส่ั้นชนิด 80 ตัวต่ออักษรในโหมดการพิมพ์ 10 ตัวต่อนิ้ว 
2) การพิมพเ์ปน็แบบ Impact dot matrix  
3) หัวพิมพ์เป็นแบบหัวเข็ม ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ ์
4) ความเร็วของการพิมพ์แบบร่างความเร็วสงูแบบ 10 ตัว/นิ้ว ไม่น้อยกว่า           

440 ตัวอักษรต่อวินาท ี
5) สามารถใช้กระดาษขนาดมาตรฐานทั่วไปได้ พร้อมทั้ง กระดาษต่อเนือ่ง             

และกระดาษตอ่เนื่องที่มสีําเนาในตัวไม่ตํ่ากว่า 1 ต้นฉบบั 4 สําเนาได้ 
6) มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 KB 
7) สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB port และ Parallel Port  
8) รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และหวัเข็มไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 
32,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) จอภาพแบบ  Wide LCD ขนาดไม่น้อยกวา่ 22 นิ้ว หรือดีกว่า 
2) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 Pixel 
3) มีค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 250 cd/m2 
4) มี Contrast Ratio (ACM)ไม่น้อยกว่า 12M:1 



  

5) มี Response Time ไม่มากกว่า 5 ms 
6) มีช่องสัญญาณแบบ D-Sub และ DVI เป็นอย่างน้อย 
7) รับประกันไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

- ค่าบรหิารจัดการระบบเครือขา่ย (Network Management System) ต้ังไว้ 520,000 บาท     
ประกอบด้วย 

1) ติดต้ังเครื่อง Anti Virus Firewall    จํานวน 1 ระบบ  
2) ติดต้ังโปรแกรม Anti Virus Enterprise Editor  จํานวน 200 License  
3) ติดต้ังเครื่อง Switching อย่างน้อย 24 Port   จํานวน 1 เครือ่ง  
4) ติดต้ังอุปกรณจ์ัดเก็บข้อมูล Harddisk สําหรับเครื่อง server  จํานวน 3 เครือ่ง 

- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 1 เป็นเงนิ 500,000 บาท 
ประกอบด้วย 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   จํานวน 1 ระบบ  
2) โปรแกรมสําหรับใช้งาน GIS แบบมีลิขสทิธิ์  จํานวน 3 user  
3) โปรแกรมนําเข้าข้อมูลในระบบ GIS   จํานวน 1 ระบบ 

- ค่าพัฒนาระบบการบรหิารจดัการเว็บไซต ์ e-office & e-learning สํานักการศึกษา  
เป็นเงนิ 50,000 บาท เพือ่จัดทําเว็บไซต์ของสาํนักการศึกษาในการบริหารงานระหว่างสาํนักการศึกษา 
กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 

- ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ เปน็เงนิ 50,000 บาท เพื่อปรับปรงุ
ระบบให้สามารถจัดเรียงลําดับการใหบ้ริการอัตโนมัติ ให้ระบบสามารถแสดงรายงานกระบวนการ               
ที่ดําเนินการไม่เสร็จตามตัวชี้วัด 

- ค่าพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) เปน็เงนิ 50,000 บาท            
เพื่อพัฒนาปรบัปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดเก็บภาษีและรปูแบบ
ใบเสร็จรบัเงนิ  
 

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา สง่เสริม พัฒนาระบบสารสนเทศ และใช้ประโยชน์อย่างมคีุณภาพ หนา้ 5-108)   
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 

กองคลัง 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

กองคลัง 
--------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย รวมทั้งสิน้  20,236,300  บาท  แยกเปน็ 
จ่ายจากรายได ้  
รายจ่ายประจาํ   ต้ังไว้รวม   20,093,300  บาท  แยกเปน็ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจํา  ต้ังไว้รวม   14,845,750  บาท  แยกเปน็ 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   ต้ังไว้        14,845,750  บาท  แยกเปน็ 

- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 8,220,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล  
และเปน็เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจาํปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 198,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผูบ้ริหาร เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวพนกังานเทศบาล และ          
เงินทีป่รับเพิ่มสําหรบัคณุวฒุิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงนิประจาํตําแหนง่ ต้ังไว้ 67,200 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตําแหนง่ของผู้บรหิาร 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั)  

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ต้ังไว ้ 1,099,340 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่จ้างให้กับลูกจ้างประจํา 
และเปน็เงินปรับปรุงค่าจา้งประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ต้ังไว้ 17,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจาํ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว ้ 4,103,710 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั)  

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 1,138,560 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิ่ม               
ค่าครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้าง และเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารงานคลัง) 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ต้ังไว้รวม     5,167,550  บาท  แยกเปน็ 
 2.1  ค่าตอบแทน  ต้ังไว้          2,646,310  บาท  แยกเปน็ 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้ังไว้ 
5,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็รางวลัจับกุมผู้กระทาํผิดตามเทศบญัญัติและพระราชบญัญัติ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

 
 



- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 381,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่เช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธเิบิกคา่เชา่ที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 245,310 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล่าเรียนบุตร             
ของพนักงานเทศบาลและลกูจ้างประจาํ รวมทั้งข้าราชการบํานาญสงักัดเทศบาลนครลาํปาง ซึ่งมีสิทธ ิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 1,055,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษา         
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาํ รวมทั้งข้าราชการบํานาญสังกัดเทศบาลนครลาํปาง  
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง) 

 2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้           1,098,340  บาท  แยกเปน็ 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ต้ังไว้  356,540  บาท  เพือ่จ่ายเปน็                

ค่ารบัวารสาร ค่าเชา่ทรพัย์สินและคา่ธรรมเนียมให้กับราชพสัด ุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสญัญาเชา่
ที่ดินราชพสัด ุ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล 
ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมต่าง ๆ           
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
ต้ังไว้  716,800  บาท  เพือ่จ่ายเปน็ 

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ต้ังไว้ 
150,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดทาํแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสาํรวจข้อมูลภาคสนามและ
การจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง) 

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของวทิยากร  และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั) 

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนากลุ่มเครือข่ายภาษี ต้ังไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปดิ-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง            
ของวทิยากร  และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั) 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว้ 416,800 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รบัคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา            
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 



   2.3  ค่าวสัดุ               ต้ังไว้          1,422,900  บาท  แยกเป็น 
- วัสดุสาํนักงาน  ต้ังไว้  894,900  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํนักงาน  เช่น กระดาษ  

หมึก  ดินสอ  ปากกา  น้ําดื่ม  ต๋ัวตลาด  ต๋ัวรักษาความสะอาด  ต๋ัวค่าธรรมเนียมจอดยานยนต ์ 
ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด  ใบเสรจ็ภาษี  ภป.1  ภป.2  ภป.3  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ์           
เครื่องคํานวณเลข  เก้าอี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 

- วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เชน่ ฟิวส์  
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้ 35,000 บาท  เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว        
เชน่  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง) 

- วัสดุก่อสรา้ง  ต้ังไว้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง  เชน่  ไม้ต่าง ๆ 
น้ํามันทาไม ้ ทินเนอร ์ ส ีฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ต้ังไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่ เชน่  กระดาษเขียนโปสเตอร ์ พู่กันและส ี ฟิล์ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  318,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น       
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู กระดาษพิมพค์อมพิวเตอร ์ หมึกพิมพ ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสาํรอง
กระแสไฟฟา้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง) 

- วัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวสัดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง) 

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค    ต้ังไว้รวม        80,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าน้าํประปา  ต้ังไว้  80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล

นครลําปาง (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม  143,000  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได ้ ต้ังไว้รวม  100,000  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม  100,000  บาท  แยกเป็น 
1. ครุภัณฑ์        ต้ังไว้รวม   50,000  บาท  แยกเป็น

ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์            ต้ังไว้         50,000  บาท  แยกเปน็ 
- ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา่  

5,000  บาท  เป็นเงนิ  50,000  บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)  
2. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง          ต้ังไว้รวม   50,000  บาท  แยกเป็น 
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   ต้ังไว้        50,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ         
ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท  เปน็เงิน  50,000  บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 
  

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)   
 

ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ต้ังไว้รวม   43,000  บาท  แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม   43,000  บาท  แยกเป็น

ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม   43,000  บาท  แยกเป็น    
1. ครุภัณฑ์สาํนักงาน ต้ังไว้        33,000  บาท  แยกเป็น 
- เครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงนิ 33,000 บาท           

มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร  
2) ทําลายเอกสารได้ครั้งละไมน่้อยกว่า 20 แผ่น 
3) ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลเิมตร 

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มคีณุภาพ 
หน้า 5-59) 

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           ต้ังไว้        10,000  บาท  แยกเป็น 
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล จํานวน             

2  กล้อง ๆ ละ  5,000  บาท  เป็นเงิน  10,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี ้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดที่กําหนดเปน็ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) 
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบนัทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมือ่ต้องการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบ
บริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มคีณุภาพ 
หน้า 5-58) 

ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั 



 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 

สํานักการศกึษา 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

สํานักการศึกษา 
------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย     รวมทั้งสิ้น   82,237,500  บาท  แยกเป็น 
รายจ่ายประจาํ     ต้ังไว้รวม    72,042,800  บาท  แยกเป็น 
ก.  จ่ายจากรายได ้    
     1.   หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ     ต้ังไว้รวม     10,463,120  บาท  แยกเป็น 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)     ต้ังไว้ 10,463,120  บาท  แยกเปน็ 
- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 5,070,590 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินเดอืนพนักงานเทศบาล                

และเปน็เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจาํปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
3,751,770 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 811,670 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  507,150  บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงาน  ต้ังไว ้  249,120  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปน็รายเดือนของผูบ้ริหาร และศึกษานเิทศก์ คศ.2 เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว
พนักงานเทศบาล และเงนิทีป่รบัเพิ่มสําหรบัคณุวุฒิ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 199,800 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 31,200 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรม  
และนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ  18,120  บาท) 

- เงินประจาํตําแหน่ง ต้ังไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิประจาํตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการสาํนักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ต้ังไว้ 1,389,040 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับลูกจา้งประจํา  
และเปน็เงินปรับปรุงค่าจา้งประจําป ี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
777,590  บาท  งานระดบัมัธยมศึกษา  611,450  บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลูกจา้ง  ต้ังไว้  17,660  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจาํ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 2,896,950 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 498,710 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 1,588,740 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 498,150 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  311,350  บาท) 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้  719,760  บาท  เพื่อจ่ายเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพี
ชั่วคราวพนกังานจ้าง และเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 108,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 449,760  บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 
90,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 72,000 บาท) 

 



 2.   หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ   ต้ังไว้รวม       20,102,000  บาท  แยกเป็น 
           2.1  ค่าตอบแทน   ต้ังไว้            785,400  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้  
100,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคมุงานก่อสร้าง  (ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/  
ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูท้รงคณุวุฒิในการตรวจ และประเมนิ  
ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ  หรือความเชี่ยวชาญพเิศษ  และผลงานวิชาการของพนักงานครู
เทศบาลในการประเมินฯ ให้ดํารงตําแหน่งวิทยฐานะชาํนาญการ ชํานาญการพเิศษ หรือเชี่ยวชาญ  
เชี่ยวชาญพเิศษ  ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครเูทศบาลให้ดํารงตาํแหนง่  และ
ระดับทีสู่งขึน้ในตําแหนง่สายงานผู้สอน  และผูส้นบัสนนุการสอน  ศึกษานิเทศก์  และผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ซึ่งต้องมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานและความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
กับผลงานทางวิชาการในตําแหน่งต่าง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน กท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 267              
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 170,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรอืวันหยดุราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 50,000 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั 30,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  10,000  บาท  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  30,000  บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน  ต้ังไว้  260,400  บาท  เพือ่จ่ายเปน็คา่เช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล            
ซึ่งมีสทิธเิบิกคา่เชา่ที่พักได้ตามระเบยีบฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
143,400  บาท  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั  117,000  บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  85,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเล่าเรียนบตุรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึง่มีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 70,000 บาท งานระดับมธัยมศึกษา 7,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั  
8,000  บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ต้ังไว้  170,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นคา่รักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษา                
ไม่กําหนดระดบั 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ  
10,000  บาท) 
      2.2  ค่าใช้สอย                                                 ต้ังไว้       17,931,000  บาท  แยกเป็น 

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้  755,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร                
ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเชา่ทรัพยส์นิ  คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนต่าง  ๆ คา่จ้างผูฝ้ึกสอนกีฬาและออกกําลังกาย คา่จ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย และคา่จ้างเหมาทําความสะอาด 
บริเวณโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน  ศูนย์เยาวชนเทศบาล  หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง    



และศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสงักัดเทศบาลนครลาํปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 
10,000 บาท งานศึกษาไมกํ่าหนดระดับ 300,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ  25,000  บาท  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  20,000  บาท) 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     ต้ังไว้ 
17,081,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย – จีน    ต้ังไว้  
1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาไทย – จีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
นครลาํปาง เชน่ คา่ตอบแทนครูผูส้อนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวสัดุอปุกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน      
การฝึกภาคปฏบิัติของนักเรียน ค่าใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นครผููส้อนไทย/จนี นักเรียนไทย/จนี คา่ใช้จ่าย      
ในการเดินทางไปราชการทัง้ในและต่างประเทศ คา่เช่าที่พักของครู–นักเรียนแลกเปลี่ยน คา่จัดทําวีซ่า            
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการนิเทศงานตามโครงการ ทั้ง 2 ฝ่าย และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/           
ว 3446 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา) 

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครลําปาง ต้ังไว้ 150,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอน
สําหรบัครูและนักเรียน ค่าจา้งครูดูแลเด็กพกิารรายเดือน ค่าสมนาคุณวทิยากร หรอืใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กพิการ 
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานพฒันาการเรียนการสอนวิชาศลิปะและคา่ยศิลปะสัญจร ต้ังไว้  
150,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนครูสอนวิชาศลิปะ (ค่าจา้งสอนรายชั่วโมง) ของโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลนครลาํปาง  คา่สมนาคณุวิทยากร  ค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสญัจร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานศลิปะ เชน่ 
กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

4. ค่าใช้จา่ยในการดาํเนนิงานส่งเสริมภูมิปญัญาทอ้งถิน่ ต้ังไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าตอบแทนครูสอนภูมิปญัญาท้องถิ่น (ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง) วิทยากรพเิศษ ค่าวัสดุอปุกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน การฝึกงานภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าใช้จา่ยในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง  
ดนตรีพืน้เมือง การสอนดนตรีพืน้เมือง ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที ่               
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ           
ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
 
 
 



5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ต้ังไว้ 50,000 บาท    
เพื่อจ่ายเปน็คา่จัดการประชมุสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของเทศบาล และคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อรบัรู้นโยบาย เป้าหมายการศกึษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการศึกษา  การเสวนาเชิงปฏิบัติการ  ค่าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตกแต่งสถานที่  
ค่าเช่าสถานที ่  ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร  ค่าสมนาคุณวทิยากร  คา่วัสดุอุปกรณ ์  ค่าจัดทาํเอกสารและ              
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ประกอบการประชมุสัมมนา  คา่ใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร  ค่าศึกษาดูงาน  
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้ังไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ  
และการอบรมความรู้เก่ียวกับงานงบประมาณและพสัดุ การจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานครูเทศบาล  และครูอัตราจา้งในความรบัผิดชอบของสถานศึกษา  
(โรงเรียนในสงักัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง)  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดและคา่ตกแต่งสถานที่  ค่าเชา่สถานที่  ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร  คา่วัสดุอุปกรณ ์  ค่าสมนาคณุวิทยากร  
ค่าจัดทาํเอกสารและสื่อสิง่พมิพ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่าย         
ในการเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446  
ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวชิาการ  ต้ังไว้  700,000  บาท  เพื่อจา่ยเปน็
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ             
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวชิาการ การจัดนทิรรศการองคค์วามรู้ภายในพพิิธภัณฑ์
ของเทศบาล และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีคา่ใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าวสัด ุ    
ในการจัดสถานที่ (บธู) คา่พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ของรางวลั            
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตพีิมพ์  ค่าเชา่เครื่องมืออปุกรณ์ต่าง ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้    
50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง  นักเรียนในสังกัดเทศบาล       
(ชั้น ป.6 และชั้น ม.3)  เช่น  ค่าจัดทาํข้อสอบ  ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ  ค่าจัดทําวุฒิบัตร      
ค่าเงินรางวลัผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเกบ็ตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลําปาง  
ในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
 
 



9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้  2,766,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
1) ค่ารับวารสาร ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจาํเดือน       

วารสาร  ตํารา  คู่มือ  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อคอมพวิเตอร์  ให้แก่โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครลาํปาง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

2) ค่าจ้างเหมาบรกิาร  ต้ังไว้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิาร ให้ผู้รับจา้ง 
ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด         
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  ต้ังไว้  600,000  บาท  
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาํปางทั้ง 6 โรงเรียน เพือ่ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ    
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ
โครงการประกวดต่าง ๆ  โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี   
โครงการทศันศึกษาแหล่งเรยีนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ  โครงการเขา้คา่ยวิชาการ  โครงการส่งเสรมิกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุเครื่องบริโภค  
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าจา้งสอนรายชั่วโมง-รายเดือน  ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร  ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน  
ค่าของขวัญ  ของรางวลั  ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแตง่สถานที่  ค่าเช่าทีพ่ักสาํหรบัผู้อบรม  
ผู้เขา้ร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังไว้  40,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรในเรื่องการจัดทํา
เครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทําคู่มือการดําเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ  
ประกอบการวัดผลประเมินผล  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
ของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

5) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการศกึษาโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการ Constructionism/ 
Fun Find Focus/Brain-Based Learning (BBL) ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครลําปางทัง้ 6 โรงเรียน  
ต้ังไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่พฒันาบคุลากรในโรงเรยีนใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในการจัดกิจกรรม  
Constructionism  ใช้กระบวนการของ  Constructionism  และหลักการพัฒนาสมอง (BBL)  มาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ได้แก่  การอบรมสรา้งสื่อ  อบรมการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน  เข้าค่ายวชิาการ  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าสถานที ่  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าของขวัญ  ของรางวลั  
ค่าวัสดุอปุกรณ์ คา่จัดทําเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทาํวุฒบิัตร/เกียรติบตัร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ       
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 



6) วัสดุสาํนักงาน  ต้ังไว้  250,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํนักงาน  เช่น  กระดาษ 
กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผา้พิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน                
อุปกรณ์การเรยีนการสอน ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
200,000 บาท  งานระดบัมัธยมศึกษา 50,000 บาท) 

7) วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ  ต้ังไว้  42,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุอปุกรณ์ไฟฟา้  เช่น 
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟา้  ฟวิส์  บลัลาส  ถ่านชารท์  แท่นชาร์ทถ่าน  และอปุกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ  ฯลฯ                
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 
12,000 บาท)  

8) วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  42,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น 
ไม้กวาด  ถังน้ํา  น้าํยาเครื่องสุขภัณฑ์  แปรง  ผา้ตกแต่งอาคารสถานที่  อปุกรณ์ทําความสะอาด  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมธัยมศึกษา       
12,000 บาท) 

9) วัสดุก่อสรา้ง  ต้ังไว้  35,000  บาท  เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ก่อสรา้งตา่ง ๆ  เชน่  
แปรงทาสี  ไม้  เหล็ก  ปูน  ตะปู  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท) 

10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ ต้ังไว้ 49,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุวิทยาศาสตร ์ 
เครื่องเวชภัณฑ์  น้ํายาต่าง ๆ  แอลกอฮอล์  สําลี  ผ้าพันแผล  ถุงมือ  ค่าบรรจเุปลี่ยนน้ํายาเคมดัีบเพลิง  
และอุปกรณเ์ครื่องใช้อืน่ ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  40,000  บาท  งานระดบัมัธยมศึกษา  9,000  บาท)   

11) วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น                
เมล็ดพนัธุ์พืช  ปุ๋ย  ดินปลกูพืช  กระถางดอกไม้  ต้นไม้  จอบ  เสียม  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท  งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท) 

12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ต้ังไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใชใ้นการ   
เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  ฟิล์มถ่ายรปู  กระดาษเขียนโปสเตอร ์ พู่กันและส ี ค่าล้าง  อัด 
และขยายภาพสี ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 20,000 บาท    
งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท) 

13) วัสดุเครื่องแต่งกาย ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน            
ค่าวสัดเุครื่องแต่งกายตา่ง ๆ  ในการเรียนการสอนวชิานาฏศลิป ์ นาฏดนตรี  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

14) วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดุอุปกรณค์อมพิวเตอร ์เชน่ 
แผ่นบนัทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึ แผ่นกรองแสง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

15) วัสดุดนตรี ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดดุนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลาํปาง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

16) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7  ต้ังไว้ 
700,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าจา้งครผูู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครคูอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม 
ครูภาษาไทย  ครูคณิตศาสตร์  ครูวิทยาศาสตร์  ครสูงัคมศึกษา  และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ  หนังสือเรยีน  



ค่าหนังสือ/ตํารา/คู่มือครู  วัสดุการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาหอ้งเรียน/ห้องเรียนพเิศษ 
เช่น ห้องวทิยาศาสตร์ หอ้งคหกรรม ห้องศิลปะ หอ้งโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดฝุึกงาน ค่าใชจ้่ายในการ  
อบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที ่               
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าตอบแทน                
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับมธัยมศึกษา) 

10.   ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน  
ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก ต้ังไว้ 220,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (ขัน้พืน้ฐาน) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ โดยมีกิจกรรม/ 
โครงการย่อยรองรับ  ดังนี ้

1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ต้ังไว้ 150,000 บาท                
เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุอุปกรณ ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เครือ่งอุปโภคบริโภค  น้ําดื่ม  อาหารเสริม  ค่าเวชภัณฑ์           
สื่อการจัดประสบการณ์  ของเลน่สง่เสริมพัฒนาการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารคู่มือ  หนังสือนิทาน  
บันทึกต่าง ๆ   ค่าใช้จ่ายในการนาํเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   กับหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน  ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา่ใช้จา่ยในการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) 
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง   

2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้ 20,000 บาท    
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คา่วัสดอุุปกรณ ์ 
ค่าจัดทาํเอกสาร  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

3) ค่าใช้จา่ยในการประชุมสมัมนาเชิงวิชาการของศนูย์พฒันาเด็ก ต้ังไว้  50,000 บาท 
เพือ่จ่ายเปน็คา่พฒันาครผููส้อนเด็กเล็ก ใหม้ีความรูใ้นการจัดศนูย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ ์ 
ศึกษาดูงานศนูย์ต้นแบบอื่น  โดยมีค่าใชจ้่าย  เช่น  คา่อาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  คา่ของขวญั  
ของที่ระลึก  ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีส่ําคัญต่าง ๆ  ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ  คา่วัสดุอุปกรณ ์ 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ          
ที่เก่ียวข้อง  (ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 3446  ลงวันที ่   
19  ตุลาคม  2548)  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั) 
11.   ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง  

ต้ังไว้  50,000  บาท  เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการออกสํารวจเด็ก  ค่าพัฒนาความรู้  พัฒนาทักษะฝีมือ      
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวุฒบิัตร/เกียรติบตัร ค่าบาํรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  
ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์  ค่าฟลิ์ม  ค่าล้าง  อัด  และขยายภาพสี  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการออกสํารวจ  
และจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  คา่อาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศกึษาไม่กําหนดระดับ) 
 
 



12.   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง    
ต้ังไว้  350,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ผู้ใชบ้ริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง  ในลกัษณะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรม 
ในวันสําคัญตา่ง ๆ  การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเปน็หอสมุดมีชีวิต  
เช่น  มุมเลา่นิทาน  มุมตอบปัญหา  การจัดนิทรรศการวันสําคัญตา่ง ๆ  การจดัสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นตน้ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน ์ 
แข่งขันการเขยีนเรื่องสัน้ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นคา่บาํรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ คา่ตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร            
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม น้ํา น้ําแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทบีริเวณงาน คา่ตอบแทน
หรือสนับสนนุการแสดงหรือการละเล่น การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน คา่บัตรเชญิ  
ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  คา่ตดิต้ังปา้ย  คา่ใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ ์ คา่วสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั)  

13.  ค่าใช้จา่ยในการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง ต้ังไว้ 1,000,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง  เชน่  พิธเีปิดอาคารพิพิธภัณฑ ์
การจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในพพิิธภัณฑ์  ค่าวัสดอุุปกรณ์  ค่าน้ําดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คา่ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในพพิิธภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์ 
ค่าแผน่พบั  ค่าติดต้ังป้าย  ค่าบัตรเชญิ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศกึษาไม่กําหนดระดับ) 

14.  ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน   ต้ังไว้  500,000  บาท   เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน  
เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพือ่เยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ  กิจกรรมเสวนาของเยาวชน  สภาเยาวชน  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา    
กําแพงเมืองเก่า  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน  กิจกรรมที่จัดโดยศนูย์เยาวชน  
และศนูยเ์ยาวชนสาขา  กิจกรรมเยาวชนข่วงนคร  และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น  โดยมีค่าใช้จา่ย  เช่น  คา่ใช้จ่ายในพิธเีปิด-ปิด  ค่าดอกไม ้ 
ธูป  เทียน  ป้ายผ้าแพร  ค่าจ้างวงดนตรี  ค่าเช่าเครือ่งเสียง  ค่าของขวัญ  ของรางวลั  ค่าถ้วยรางวลั     
ค่าเงินรางวลั  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  น้ําอัดลม  คา่ใช้จ่ายในการ
ประกวดแข่งขนั  ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  ค่าธรรมเนียม  ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าตอบแทน
พิธีกร/ผูฝ้ึกสอน/กรรมการตดัสิน  คา่สมคัร  ค่าลงทะเบียน  ค่าวฒุิบัตร/เกียรตบิัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ          
ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศนูย์เยาวชนเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 1,000,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และ  
การแข่งขนัเพือ่เชื่อมความสามัคครีะหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน   
หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพิธีเปิด–ปิด ค่าจัดทําป้าย  
ค่าพลุ  คา่ลูกปืน  ค่าป้ายผา้แพร  ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน  ค่าจา้งวงดนตรี  ค่าเชา่เครื่องเสียง  ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์  ค่าของขวัญ  ของรางวลั  คา่ถ้วยรางวลั  โล่รางวลั  เงินรางวัล  เงนิบํารุงทีม  



ค่าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้าํแขง็  น้ําอัดลม  ค่าจ้างทําสนามแข่งขัน  ค่าตอบแทน
การแสดง คา่ตอบแทนพธิีกร/กรรมการ/ผูตั้ดสิน/เจา้หนา้ที่เทคนคิ คา่ซักฟอก ค่าเสือ้เอี๊ยม ค่าเสือ้สํารอง
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแขง่ขัน คา่เวชภัณฑ ์ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คา่วัสดอุุปกรณ์  ค่าเช่าทีพ่ักผูเ้ข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาจาก
ต่างประเทศ  และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ) 

16.  ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกิจกรรมกฬีาและนนัทนาการ ต้ังไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน  การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  
นันทนาการ  และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน  นักกีฬา-กรีฑา  และบุคลากรในสงักัดเทศบาลนครลาํปาง  
ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑา ในสงักัดเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวดัลําปางและจงัหวัดอื่น การเขา้ร่วม
แข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและนานาชาติ การสง่กิจกรรมเข้าร่วมมหกรรม
กีฬา “ไทคัพ”  กีฬาเชื่อมสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาลในจังหวดัลําปาง  กีฬาเกี่ยวกับ
คนพิการ  และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ  เป็นตน้  โดยมีค่าใช้จา่ย  เช่น  คา่ใช้จา่ยในการ
ประกวดแขง่ขนั  การเก็บตวัฝึกซ้อม  พธิเีปิด-ปิด  ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน  คา่พลุ  ค่าลูกปืน  ปา้ยผ้าแพร 
ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเชา่เครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ คา่ของขวัญ ของรางวลั              
ค่าถ้วยรางวัล  โล่รางวลั  เงนิรางวลั  เงนิบํารงุทีม  คา่อาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  น้าํดืม่  น้ําแขง็ 
น้ําอัดลม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าธรรมเนียม  คา่สมนาคณุวิทยากร  ค่าตอบแทนพธิีกร            
ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าสมัคร  ค่าประกันอุบติัเหตุ  ค่าลงทะเบียน            
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเครือ่งแต่งกาย  ค่าชุดแข่งขัน  ค่าชุดฝึกซ้อม  
ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ              
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 

17.  ค่าใช้จา่ยในการทําบญุตักบาตรวันขึ้นปใีหม่ ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการทาํบญุตักบาตรวันขึน้ปีใหม่  เช่น  ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน  ค่าปัจจัยถวายพระ  เครื่องไทยธรรม  
ค่าตอบแทนอาจารย์ทาํพธิี  ค่าภัตตาหารถวายพระ  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในการตกแต่งสถานที ่ คา่จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูเ้ก่ียวกับวันขึ้นปใีหม่  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น) 

18.  ค่าใช้จา่ยในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณปีระกวดเทียนพรรษา  กิจกรรมสง่เสรมิพระพุทธศาสนา  และกิจกรรมอืน่ ๆ  
โดยมีค่าใช้จา่ย เช่น ค่าสนับสนนุตอบแทนขบวนต้นเทียนพรรษา ค่าเงินรางวลั ถ้วยรางวัล โล่รางวัล            
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าของขวัญ ของรางวลั การแสดงดนตร ี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพทุธ 
พระสงฆ์ คา่ตอบแทนอาจารย์ทําพิธี คา่เครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้าํแข็ง  คา่ใชจ้่ายในพิธเีปิด–ปิด  ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสนิ    
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับพระพุทธศาสนา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําขบวนแห่เทียน
ของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
 
 



19.  ค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ  ต้ังไว้  200,000  บาท   
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับศาสนา งานพธิีการ ตลอดจนงานพธิีการทีเ่ก่ียวข้องกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ  
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน่ วันมาฆบชูา วันวิสาขบชูา วันอาสาฬหบชูา งานตานก๋วยสลาก  
ประเพณขีองคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีค่าใช้จ่าย เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน คา่พวงมาลัย         
พวงมาลา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ  
พานพุ่ม  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ  
ค่าน้าํดื่ม น้าํแขง็ คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม คา่ใชจ้่ายในการประชาสัมพนัธ ์ แผ่นพับ               
ค่าจ้างดนตรี  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น)  

20.  ค่าใช้จา่ยในการจัดพิธบีวงสรวงพญาพรหมโวหาร  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็
ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครือ่งทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดคา่ว จ้อย ซอ ฮ่ํา หรือ                
การแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สําหรับผูเ้ข้าร่วมการประกวด ค่าวุฒบิัตร/เกียรติบตัร ค่าจา้งดนตรีพื้นเมือง  
ค่าตอบแทนชา่งฟ้อน  คา่จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูเ้ก่ียวกับพญาพรหมโวหาร  ค่าดอกไม้
ประดับตกแตง่อนุสาวรีย์และบริเวณพธิี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ คา่ตอบแทน
อาจารย์ทาํพธิทีางศาสนา คา่ตอบแทนพราหมณ์กลา่วคาํบวงสรวง คา่ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึก
กรรมการตัดสนิการประกวด  ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)  

21.   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง) ต้ังไว้ 2,500,000 บาท      
เพือ่จ่ายเปน็คา่สนบัสนนุตอบแทนขบวนแห่  ค่าตอบแทนรถม้า  ค่าใชจ้่ายในพธิีทางศาสนา  พิธรีดน้าํดําหัว   
การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคูเ่มือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล คา่ใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
แสง  สี  เสยีง  (งานสลงุหลวง  กลองใหญ่  ปีใหม่เมืองนครลาํปาง  ที่จงัหวดัจัดขึ้น)  ค่าถ้วยรางวัล            
เงินรางวลั โล่รางวัล คา่ชุดแต่งกาย รองเทา้ ค่าตุง ค่าเชา่ชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพืน้เมอืง ค่าเกล้าผม–แต่งหน้า         
นางสงกรานต ์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ  ค่าดอกไม้  ค่าตกแต่งขบวนแห่  ค่าพลุ  ค่าจา้งทาํขันดอก  
สุ่มหมาก  สุม่พลู  ต้นผึง้  ต้นบปุผา  ค่าวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่  ขบวนรถสงกรานต์  รถบุษบก  
ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก  ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่สลงุหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล  ค่าใช้จ่าย      
ในการประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างรถรับ–ส่ง  ค่าใช้จ่ายในพิธทีางศาสนา  ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าเครื่องไทยธรรม  
ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน คา่ดําเนนิการจัดประกวดเทพบตุรสลงุหลวง–เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทน
การเดินประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ  เงินรางวัล  ค่าของที่ระลึก  ค่าขนัสลงุ  
ค่าสายสะพาย  มงกุฎ  ค่าจ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง  คา่ตอบแทน อปพร.  ทหาร  ตํารวจ 
และผูร้่วมการประกวดแข่งขันอื่น  ๆ คา่บุษบก  แคร่  เสลีย่ง  ค่าสไลด์  ค่าจ้างเหมาติดต้ังป้าย  คา่จ้างเขียนป้าย
ตัดสินผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปทําเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจดักีฬาพื้นบา้น ค่าเงนิบํารุงวัด คา่ตอบแทน
คณะซอพื้นเมอืง  ค่าตอบแทนวงดนตรพีื้นเมือง  คา่ตอบแทนชา่งฟ้อน  คา่ใช้จ่ายในการรบัรองบริการ  
แขกผูร้่วมงาน  และผู้รว่มกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ  คา่แคร่ไม้  ร่ม  ค่าเครื่องแต่งกาย  หมวกสาน  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าฟลิ์ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าของขวัญดําหัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
และผูบ้ริหาร ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ําศร/ีก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน คา่จัดกิจกรรมส่งเสริม



การอา่นและการเรยีนรูเ้ก่ียวกับประเพณสีงกรานต ์ คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตดิตาม
ประเมนิผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น)  

22.  ค่าใช้จา่ยในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ต้ังไว้ 3,000,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ค่าดําเนนิการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ  ธิดานพมาศ  
ค่าสนับสนุนผูส้่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริว้ขบวนแห่กระทงฝีมือ  
กระทงลอยน้ํา ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรลีา้นนา บอกไฟ ค่าวสัดุในการตกแต่ง
ขบวนแห่ คา่วัสดุหรือค่าจา้งเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ํา คา่วัสดุในการทาํแพลอยน้าํ  
ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดงใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 
และนานาชาต ิ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ โดยมีค่าใช้จา่ยต่าง ๆ เชน่ รางวัลในการประกวด         
เงินรางวลั ถ้วยรางวัล โลท่ี่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก คา่อาหาร ค่าน้าํดื่ม น้ําแข็ง เครื่องดื่ม                
พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธเีปิดงาน คา่ทําบัตรเชิญ คา่ติดต้ังเครื่องเสียง คา่พลเุปิดงาน คา่พาหนะ คา่จา้งดนตรี  
ค่าจ้างจัดทําแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ คา่วัสดุตกแต่ง
สถานทีจ่ัดงาน คา่เช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม–แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแหธ่ิดานพมาศ ค่าฟลิ์ม คา่ลา้ง  
อัด และขยายภาพสี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ ค่าตอบแทนผูน้ั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนนุ              
การจัดกิจกรรม เช่น การละเลน่พืน้เมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสนิคา้ OTOP ค่าจดักิจกรรม       
ถนนวัฒนธรรม  ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวงาย  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เก่ียวกับ
ประเพณลีอยกระทง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าติดตามประเมนิผลการจัดงาน  
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)       

23.  ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)  ต้ังไว้  
200,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดุอุปกรณใ์นกิจกรรมทางศาสนา พิธบีวงสรวง คา่สนับสนนุผู้จัดขบวนสักการะ  
เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม คา่ปจัจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใชใ้นพธิีสงฆ์ พวงมาลัย 
พวงมาลา คา่ตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผูป้ระกอบพิธี คา่ใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  น้าํดื่ม  น้ําแข็ง  น้ําอัดลม  ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
ผู้ร่วมงาน ค่าฟลิ์ม คา่ล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่นและการเรยีนรู้เก่ียวกับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม  และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น) 

24.  ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลําปาง  ต้ังไว้  200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นคา่เครื่องไทยธรรม  กัณฑ์เทศน์  ปัจจัยถวายพระพุทธ  ปัจจัยกัณฑ์เทศน์  ปัจจัยถวายพระสงฆ ์ 
ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผูป้ระกอบพิธี ผา้ห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก               
ค่าผ้าแพร  คา่ผ้า 7 สี  ค่าบายศรีพธิีบวงสรวง  พุ่มดอกไม้ใช้ในพธิบีวงสรวง  ค่าเครื่องสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี ่ 
ค่าดอกไม้  ธปู  เทียน  พวงมาลัย  พวงมาลา  ค่าอาหาร  ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์  น้าํดืม่  น้ําแข็ง  
น้ําอัดลม  แก้วน้ําพลาสติก  ค่าเครื่องบวงสรวง  เครื่องสืบชาตาเมือง  ค่าดอกไม้  ค่าน้าํอบไทย  ส้มป่อย 
ค่าด้ายสายสญิจน์  ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี  ค่าตอบแทนชา่งฟ้อน  กระดาษสี  พานพุ่ม  ค่าตุง      
ค่าฟลิ์ม  ค่าลา้ง  อัด  และขยายภาพสี  ค่าผ้าเขียนป้าย  ค่าผา้ตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง  
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์  คา่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูเ้ก่ียวกับเจ้าพ่อหลักเมือง  



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น)  

25.  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 583,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่เบี้ยเลี้ยง        
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคลที่ได้รับคาํสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  198,000  บาท  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 350,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั 15,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  20,000  บาท)   

26.  ค่าใช้จา่ยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน่ ๆ ต้ังไว้ 2,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่พวงมาลัย  
ช่อดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สําหรบัใช้ในงานพธิต่ีาง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

-  ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม  ต้ังไว้  95,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารงุรักษาและซ่อมแซม   
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศกึษาไม่กําหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงาน           
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  25,000  บาท) 
            2.3  ค่าวสัดุ         ต้ังไว้  1,385,600  บาท  แยกเปน็ 

- วัสดุสาํนักงาน  ต้ังไว้  929,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํนักงาน  เชน่  กระดาษ  
กระดาษไขดิจติอล  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กระดาษถ่ายเอกสาร  ผา้หมึกโรเนียว  สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์  ค่าหนังสือห้องสมดุและวัสดุห้องสมุด  ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ค่าวัสดุจัดทําแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้าย เครื่องดับเพลิง โต๊ะ เก้าอี้ 
พัดลม ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 150,000 บาท         
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 206,800 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 523,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  20,000  บาท) 

- วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ต้ังไว้ 75,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น          
หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟา้  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวทิยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  5,000  บาท  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  20,000  บาท) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  
เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าวสัดุเครื่องนอนเด็กเล็ก ฯลฯ          
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 20,000 บาท) 
 
 



- วัสดุก่อสรา้ง ต้ังไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างตา่ง ๆ เช่น แปรงทาส ี           
ไม้ เหล็ก ปนู ตะปู อิฐ หนิ ดิน ทราย และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการศกึษา 3,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 10,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  20,000  บาท) 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์    
เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สาํลี ผา้พันแผล ถุงมือ ค่าบรรจเุปลี่ยนน้าํยาเคมีดับเพลิง
และอุปกรณเ์ครื่องใช้อื่น ๆ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั) 

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดฝุึกงานการเกษตร  เช่น  
เมล็ดพนัธุ์พืช  ปุ๋ย  ดินปลูกพืช  กระถางดอกไม้  ต้นไม้  จอบ  เสียม  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
กิจการของเทศบาล เชน่ มว้นเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟลิ์ม ถ่านแฟลช กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ 
ผ้า สเีขียนปา้ย อุปกรณก์ารเขียน เครื่องเล่น DVD HD เครือ่งเลน่วิทยเุทป-ซีดี ฯลฯ (ปรากฏใน             
แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
17,000 บาท งานศึกษาไมกํ่าหนดระดับ 3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ          
งานกีฬาและนันทนาการ  8,000  บาท  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  15,000  บาท) 

- วัสดุกีฬา ต้ังไว้ 10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าอปุกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย 
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  189,800  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร ์  เช่น  
แผ่นบนัทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  83,000  บาท  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
53,800 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 35,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
งานกีฬาและนันทนาการ  15,000  บาท  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  3,000  บาท) 
 3.    หมวดค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้รวม         2,797,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้  1,580,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลาํปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง อาคารศนูย์เยาวชน ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และอาคารในส่วนทีเ่ก่ียวข้องของสาํนักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั 200,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  80,000  บาท) 

- ค่าน้าํประปา ต้ังไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานศึกษาสงักัด
เทศบาลนครลาํปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง อาคารศนูย์เยาวชน ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และอาคารในส่วนทีเ่ก่ียวข้องของสาํนักการศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 75,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  30,000  บาท) 
 
 



- ค่าโทรศัพท ์ ต้ังไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศพัทท์ี่ใช้ติดต่อราชการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของสาํนกัการศึกษา อาคารหอสมดุประชาชนเทศบาลนครลําปาง ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  
อาคารศนูย์เยาวชน สถานศกึษาสังกัดเทศบาลนครลาํปาง และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั  
20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 2,000 บาท) 

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ต้ังไว้ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การใช้ระบบอนิเทอรเ์น็ต ค่าสื่อสารผา่นดาวเทียม คา่เชา่พืน้ที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้เก่ียวกับ           
การใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 40,000  บาท) 
 4.  หมวดเงินอุดหนุน   ต้ังไว้รวม             30,000  บาท  แยกเป็น 
  เงินอุดหนนุ   ต้ังไว้รวม             30,000  บาท  แยกเป็น 
          เงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ต้ังไว้               30,000  บาท  แยกเป็น 

 - อุดหนุนการแข่งขันกีฬานกัเรียนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดับภาคเหนือ ต้ังไว ้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปน็เงนิอุดหนนุให้แก่เจ้าภาพจัดการแข่งขนักีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดบัภาคเหนือ 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร ที ่กพ 51008/ว 2077 ลงวนัที่ 23 มิถุนายน 2554  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ)  
 
(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน                
แนวทางการพฒันา สง่เสริมและพัฒนาการจัดการด้านการกีฬาในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค หน้า 5-145) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ข.  จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป    
     1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา     ต้ังไว้รวม       122,400  บาท  แยกเปน็ 
          เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา)   ต้ังไว้            122,400  บาท  แยกเป็น 

-  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 95,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างพนกังานจ้างตําแหน่ง   
ครูอาสาเด็กเรร่่อน  จํานวน  1  อัตรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ) 

-  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 27,120 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจา้ง และจ่ายเป็นเงนิค่าตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา            
ไม่กําหนดระดบั) 

2.  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ     ต้ังไว้รวม   26,993,080  บาท  แยกเปน็ 
2.1  ค่าใช้สอย     ต้ังไว้       14,559,300  บาท  แยกเป็น 

 - รายจา่ยเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      ต้ังไว ้ 
14,559,300  บาท  เพื่อจา่ยเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสา ต้ังไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรม สัมมนา ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง เชน่ ค่าลงทะเบยีน ค่าเอกสาร ค่าวสัดุอุปกรณ์          
ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ) 

2. สนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้ 14,553,300 บาท เพื่อจ่ายเปน็ 
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรยีน ต้ังไว้ 6,929,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร

กลางวัน สาํหรับนักเรียนตัง้แต่ระดับชัน้อนุบาล – ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาํปาง และเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,492,200 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดบั 436,800 บาท) 

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  ต้ังไว้  27,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนต่าง ๆ คา่ธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และครผูู้ดูแลเด็กเล็ก ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด    
เทศบาลนครลาํปาง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั) 

3) ค่าใช้จา่ยตามโครงการศนูยก์ารเรียนรู ้ สาํหรับเด็กปฐมวัยของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็   
สังกัด อปท. ต้ังไว้ 120,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่ใช้จา่ยในการจัดทาํศูนย์การเรียนรู้สาํหรบัเด็กปฐมวัย
ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลาํปาง  เพื่อจัดซื้ออุปกรณก์ารเรียน  สื่อการเรียนการสอน
สําหรบัเดก็ปฐมวัย คา่จา้งเหมาบริการ คา่จัดทาํสื่อการเรยีนการสอน คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  
เพื่อศึกษาดูงานศนูย์การเรียนรู้ตามแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคณุ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะเบกิจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมสง่เสริม    
การปกครองทอ้งถิ่น  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั) 

4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ ต้ังไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาศนูย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อซือ้
อุปกรณ์การเรยีน  สื่อการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยจะเบิกจา่ยต่อเมื่อได้รบัการพิจารณาจากกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั) 



5) ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา ต้ังไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  
เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าอาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครื่องดื่ม และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ในการระดมสมองจัดทาํและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

6) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ความเร็วสูง ต้ังไว้ 57,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าใช้บริการอนิเทอร์เน็ต  ค่าสือ่สารผ่านดาวเทียม  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอรเ์นต็ และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการบริการ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ต้ังไว้ 1,422,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บรหิารสถานศึกษา คร ู           
ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนบุคลากรในสํานักการศึกษา เขา้รบัการศกึษา 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จา่ย เช่น
ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบยีน  คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง        
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม  
2548  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา) 

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ต้ังไว้ 
400,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอาํนาจหนา้ที่ความรับผิดชอบ ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  และโรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน  สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการฝึกอบรมครผูู้สอน  นักเรยีน  จัดให้โรงเรียนเปน็แหลง่เรียนรู้ของนกัเรียน  
ผู้ปกครอง  ชมุชน  ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้ในและนอกสถานที่  เชน่  คา่พาหนะ  
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวทิยากร  ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม  
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างครผูู้ชว่ย  และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยจะเบิกจา่ยต่อเมื่อได้รบัการพิจารณาจากกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ต้ังไว้ 
4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการพฒันาและกระจายอํานาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 4 โรงเรียน เพื่อซื้ออุปกรณก์ารเรียน          
การสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการฝึกอบรม
ครูผูส้อน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนพัฒนา 
ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เชน่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง       
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของวิทยากร คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวทิยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ คา่จ้างครผูู้ช่วย และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา) 



10) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนงัสือห้องสมุดโรงเรียน  ต้ังไว้  360,000  บาท      
เพื่อจ่ายเปน็คา่จัดซื้อหนังสอื วารสาร ตํารา สาํหรบัหอ้งสมุดในโรงเรียนสงักัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน 
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา) 

11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ต้ังไว้ 180,000 บาท    
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน เพื่อจัดทําโรงเรียนให้เปน็  
แหล่งเรียนรู้   เช่น   วัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ   สื่อการเรียนการสอน   และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ   ที่เก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ที่เป็นโรงเรียนดีเด่น ต้ังไว้ 500,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาและ
กระจายอํานาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชยีงราย) 
หรือโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมืองมลู) เพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในการฝึกอบรมครผููส้อน นักเรยีน จัดให้โรงเรียนเปน็แหลง่เรยีนรู้ของนักเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน  
ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  ค่าวสัดุอุปกรณ์  คา่จ้างครูผูช้่วย  ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน  
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ที่เก่ียวข้อง  โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการ
พิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา) 

13) ค่าใช้จา่ยตามโครงการศนูยก์ารเรียนรูส้ําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด อปท. 
ต้ังไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศนูย์การเรียนรูส้ําหรบัเด็กปฐมวัยโรงเรียน       
ในสงักัดเทศบาลนครลาํปาง คา่อุปกรณก์ารเรยีน สื่อการเรยีนการสอน สําหรับเด็กปฐมวยั ค่าจา้งเหมาบริการ  
ค่าจดัทาํสื่อการสอน ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ เพื่อศกึษาดูงานศนูย์การเรยีนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ  
ทั้งในและนอกสถานที่ คา่พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจะเบกิจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต้ังไว้ 15,700 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่จัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ ์ 
ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  น้ํา  น้ําแข็ง  ค่าเชา่สถานที่  ค่าดอกไม้  ธูป  เทียน เงินรางวลั  
ค่าวุฒบิัตร/เกียรติบตัร คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ คา่ตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา                    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

15)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 
ต้ังไว้  42,000 บาท  เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการพฒันาเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ของสถานศึกษา เป็นเงนิ 6,000 บาท และค่าใชจ้่ายในการพฒันาครูแกนนาํของโรงเรียนในสงักัด
เทศบาลนครลาํปาง ในการรณรงคเ์พื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงนิ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง              
ไปราชการของบุคลากรในสาํนักการศึกษา และครใูนสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลําปาง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 



2.2  ค่าวสัดุ         ต้ังไว้      12,433,780  บาท  แยกเปน็ 
- ค่าอาหารเสรมิ (นม) ต้ังไว้ 12,428,780 บาท  เพื่อจ่ายเปน็คา่อาหารเสริม (นม) 

สําหรบันักเรียนระดบัอนุบาล – ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
เป็นเงนิ 4,544,540 บาท และคา่อาหารเสริม (นม) สําหรบันกัเรียนระดับอนุบาล – ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นทีบ่ริการ 
(สพฐ.) เป็นเงิน 7,374,640 บาท สําหรบัเด็กเลก็ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง        
เป็นเงนิ 235,200 บาท และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง เปน็เงนิ 274,400 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,919,180 บาท งานศึกษา  
ไม่กําหนดระดบั 509,600 บาท) 

- วัสดุการศึกษา  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์          
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรูแ้ละทักษะต่าง ๆ ของเด็กเรร่่อนในเขตเทศบาล
นครลําปาง  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั) 

3.  หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม 11,535,200  บาท  แยกเป็น 
           เงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม 11,535,200  บาท  แยกเป็น 
           เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  ต้ังไว้      11,535,200  บาท  แยกเป็น 

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) 
ต้ังไว้ 10,535,200 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนนุสาํหรับสนับสนนุอาหารกลางวนัให้แก่นกัเรียน        
ระดับอนบุาล – ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานในเขตพื้นที่ให้บรกิาร (สพฐ.)  จํานวน  3  โรงเรียน  รายละเอียดดังนี ้

1)  โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/147 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 
2)  โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนสุรณ์) ตามหนงัสือที่ ศธ 04131.0175/986  
     ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 
3)  โรงเรียนบา้นปงสนุก ตามหนงัสอื ที่ ศธ 04131.0124/299 ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2554 

                    (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา) 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร์ การพฒันาการศึกษา กีฬาและเยาวชน 
แนวทางการพฒันา พัฒนาการศึกษาทัง้ในและนอกระบบอย่างมคีุณภาพเพื่อสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หน้า 5-139) 

2. อุดหนุนมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสรุศักด์ิมนตรี ต้ังไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิ
อุดหนุนสําหรบัจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ตามหนังสือมณฑลทหารบก 
ที่ 32  ค่ายสรุศักด์ิมนตรี  ที ่ กห  0483.63/2067  ลงวนัที่  5  กรกฏาคม  2554) 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น) 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ พัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อม    
แนวทางการพฒันา สง่เสริม สนบัสนนุการเพิ่มพื้นที่สเีขยีว และสวนสาธารณะชุมชนตามความต้องการ
และเหมาะสม หน้า 5-173) 



รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม   10,194,700  บาท  แยกเปน็ 
ก.  จ่ายจากรายได ้ ต้ังไว้รวม       130,000  บาท  แยกเป็น 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ต้ังไว้รวม       130,000  บาท  แยกเป็น 
 1.  ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม        30,000  บาท  แยกเป็น 
   ค่าบํารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้             30,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงนิเกินกว่า  
5,000  บาท  เป็นเงนิ  30,000  บาท  (ตามราคาในท้องถิ่น) 

2.   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ต้ังไว้รวม  100,000  บาท  แยกเป็น 
   ค่าบํารงุรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้            100,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ ที่มีวงเงนิ
เกินกว่า  5,000  บาท  เปน็เงนิ  100,000  บาท  (ตามราคาในท้องถิ่น) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร์  พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพฒันา  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บริการที่มีคณุภาพ หนา้ 5-62) 
 

ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ต้ังไว้รวม   10,064,700  บาท  แยกเปน็ 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้รวม   10,064,700  บาท  แยกเปน็    
1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม       668,700  บาท  แยกเป็น  

1.1 ครุภัณฑ์สาํนักงาน ต้ังไว้            207,900  บาท  แยกเป็น 
- ชั้นเหล็กวางหนังสือ กว้าง 74 นิ้ว ลกึ 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุต                    

วางได้ 6 ระดับชั้น มีฝาปิดชั้นบนสุด 1 ชัน้ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 2 ชดุ ๆ ละ 12,300 บาท     
เป็นเงนิ  24,600  บาท  (ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพฒันาสามปี หน้า 5 – 91) 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือบนัทกึสถิติ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงนิ 
10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  

1) สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว 
2) สามารถอา่นลายนิ้วมือได้ 360 องศา 
3) ปฏิเสธลายนิ้วมือแฝง 
4) สามารถอา่นลายนิ้วมือได้ทีค่่ามุมเอียงถึง 30 องศา 
5) ใช้งานร่วมกับ Application ต่าง ๆ ได้ทกุชนิด 
6) สามารถนาํไปพัฒนาร่วมกบัชุดพฒันาโปรแกรม SDK (Software Development Kit)  
7) ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 512 dpi 
8) จอแสดงผล ขาว/ดํา  8-bit และ 256 ส ี
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5 – 89) 

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือยืม - คืนทรพัยากร สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงนิ 7,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้

1) หน้าจอขนาด 2.8 นิ้ว  
2) รองรับลายนิ้วมือได้ 5,000 ลายนิ้วมือ 



3) บันทึกลายนิ้วมือสําเร็จด้วยความเร็ว ภายใน 1 วินาท ี
4) หัวอ่านเป็นแบบกระจก ป้องกันรอยขีดขว่นต่าง ๆ 
5) สามารถดึงผ่านสายสญัญาณได้หลากหลาย อาทิ USB Client , TCP/IP  
6) สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ USB Communication 
7) หน้าจอแสดงเวลาการทํางานอย่างชดัเจน สามารถมองเห็นได้ในที่มืด 
8) มีเสียงสัญญาณบอกสถานะว่าผ่านหรือไมผ่่านเปน็ภาษาไทย 
9) หน่วยความจํา SDRAM ไม่น้อยกว่า 64 Mb. 
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5 – 89) 

- เครื่องพิมพบ์าร์โค้ด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงิน 18,000 บาท  
มีรายละเอียดดังนี ้

1) เป็นระบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง หรือผ่านริบบิ้น 
2) ความเร็วไม่นอ้ยกว่า : 1.2-4.0 นิ้ว/วินาท ี(30 – 100 มิลลเิมตร/วินาที) 
3) หน่วยความจํา flash ไม่ตํ่ากว่า 4 MB/SDRAM 8 MB 
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5 – 89) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

- ชั้นวางเอกสารเอนกประสงค์ ขนาด 100 x 40 x 120 เซนตเิมตร ทําจากไม้อัด              
หนา 10 มิลลิเมตร พ่นสีคละสี  สาํหรับศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กบ้านดงมอ่นกระทิง จาํนวน 6 อนั ๆ ละ 
8,000 บาท  เป็นเงิน 48,000 บาท  (ตามราคาในท้องถิน่) (แผนพฒันาสามปี หน้า 5-87)    

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)       
ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดต้ัง สําหรบัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง จํานวน                 
2 เครื่อง ๆ ละ 37,500 บาท เป็นเงนิ 75,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป ี               
หน้า 5-86) 

- ถังเก็บน้าํ สแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร มทีางน้าํเข้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
¾ นิ้วแป๊บ มีทางน้าํออกขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 2 นิ้วแป๊บ พร้อมคา่ติดต้ัง สําหรบัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง จํานวน 1 ถัง เป็นเงิน 25,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี    
หน้า 5-86) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั 
 

1.2  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ ต้ังไว้             90,000  บาท  แยกเป็น 
- กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 10 ล้านพิกเซล จํานวน             

7 กล้อง ๆ ละ  5,000  บาท  เป็นเงิน  35,000  บาท  (ตามราคามาตรฐาน)  มีรายละเอียดดังนี ้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
2) ความละเอียดที่กําหนดเปน็ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) 
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 



5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้   
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 1  จํานวน 1 กลอ้ง  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88) 
   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 5  จํานวน 5 กลอ้ง  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-90) 

  สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 6  จํานวน 1 กลอ้ง  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-92)  
-  กล้องวีดีโอ สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 1 กล้อง เป็นเงนิ 8,500 บาท                    

มีรายละเอียดดังนี ้
1) จอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว  
2) สามารถใช้ร่วมกับเมมโมรี่สติ๊กและการ์ด SD/SC2TB 
3) มีโหมด Video – Snapshot 
4) สามารถสรา้งคลิป VDO สัน้และตัดต่อ 
5) ซูมได้ 41 x Advanced   
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5–90) 

-  โทรทัศนส์ี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว  จํานวน 5 เครือ่ง ๆ ละ  6,500  บาท  เป็นเงนิ 
32,500 บาท  มีรายละเอียดดังนี้  

1) จอแบนราบ 
2) สามารถรับภาพสีจากสถานสี่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF 
3) ระบบสีแบบ PAL 
4) ระบบเสยีงแบบมีลําโพงในตวัเครื่อง 
5) มีระบบปรับกําลังไฟอัตโนมัติ 
6) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่าํ  

   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน  3  เครื่อง 
   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน  2  เครื่อง  

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-91) 
- โทรทัศน์ แอล ซ ี ดี (LCD TV)  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 

14,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล 
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่าํ 32 นิ้ว 
3) ค่าความสวา่ง (Brightness) ไม่ตํ่ากว่า 450 cd/m2   
4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ตํ่ากว่า 1000:1 
5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time)   

ขั้นต่ํา 8 มิลลวิินาที (ms) 
6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ชอ่งรับสญัญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ 

Computer 
7) ระบบเสยีงแบบมีลําโพงในตวัเครื่อง   
(ตามราคามาตรฐาน)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-88)   
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



1.3  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต้ังไว้             37,900  บาท  แยกเป็น 
-  ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท  เปน็เงนิ 28,200 บาท         

(ตามราคามาตรฐาน)  มีรายละเอียดดังนี ้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ตํ่ากว่า  
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุน่ที่ได้รับฉลากประสทิธิภาพ เบอร์ 5 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 1  จํานวน  1  ตู้  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87) 

   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 6  จํานวน  1  ตู้  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-91) 
   สําหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดงม่อนกระทิง จํานวน 1 ตู้ (แผนพัฒนาสามปี  
                              หน้า 5-87) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  18,800  บาท  งานศกึษาไม่
กําหนดระดับ  9,400  บาท  

-  เครื่องตัดหญ้า แบบข้อออ่น สําหรับหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลาํปาง จํานวน 1 
เครื่อง  เป็นเงนิ 9,700 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
 1)  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2)  เครื่องยนต์ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 แรงม้า 
 3)  ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํ่ากว่า 30 ซีซ.ี 
 4)  พร้อมใบมดี 
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดบั (แผนพัฒนาสามป ี
หน้า 5-87)   

1.4  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ต้ังไว้            332,900  บาท  แยกเป็น 
-  เครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 

65,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

(Computer Server) โดยเฉพาะ 
2) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรอืดีกว่า 
3) โครงเครื่อง จอภาพ แป้นพมิพ์ และเมาส ์อยู่ภายใต้เครือ่งหมายการคา้เดียวกัน 
4) มีโครงเครื่องแบบ ATX พร้อมหน่วยจา่ยไฟฟา้ซึ่งมีกําลังจา่ยไฟฟา้ไม่น้อยกว่า 

300 วัตต์ 
5) มีหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Intel Xeon ความเร็วไม่ตํ่ากว่า 2.00 MHz 

Cache L3 ไม่ตํ่ากว่า 4 Mb หรือดีกว่า 
6) มีหน่วยความจําหลัก ความจุไม่ตํ่ากว่า 4 GB หรือดีกว่า 
7) มี Harddisk แบบ 2X500 GB SATA 7.2 K RPM Hot-Plug (3.5”) Suppost 

Raid 0, 1, 0+1 หรือดีกว่า 
8) มี Network Interface แบบ Gigabit ไม่ตํ่ากว่า 1 Post หรือดีกว่า 
9) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD Rom หรือดีกว่า 
10)  มีจอภาพ ชนดิ LCD ขนาดไม่ตํ่ากว่า 17 นิ้ว หรือดีกว่า 
11)  มีแป้นพิมพ ์และ เม้าส์  ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB 
(ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-88) 



- เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอนิวนั จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 
บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรอืดีกว่า 
2) มีหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Core 2 Duo ความเร็วไม่ตํ่ากว่า 2.90 MHz 

Cache L2 ไม่ตํ่ากว่า 3 Mb หรือดีกว่า 
3) มีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4) มี Harddisk  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB  ความจุไม่ตํ่ากว่า 7200 rpm หรือดีกว่า 
5) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD + - R/RW หรือดีกว่า 
6) มี Wireless NIC 802.11 b/g/n หรือดกีว่า 
7) มีจอภาพ ชนดิ WideScreen LCD ขนาดไม่ตํ่ากว่า 20 นิ้ว หรือดีกว่า 
8) มีคีย์บอร์ด และเม้าส์ ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB 

สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 1  จํานวน 1 เครือ่ง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88) 
   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 4  จํานวน 3 เครือ่ง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88) 
   สําหรบัโรงเรียนเทศบาล 6  จํานวน 1 เครือ่ง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-92) 

-  เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรบัโรงเรยีนเทศบาล 4 จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท   
เป็นเงนิ 90,000 บาท มีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรอืดีกว่า 
2) มีหน่วยประมลผลกลางไม่ตํ่ากว่า Intel Pentium E5800 
3) มีแผงวงจรหลกั แผงวงจรเสียง วงจรเครือข่าย และหน่วยประมวลผลภาพ ติดตั้งภายใน 
4) มี Hard Disk ความจุไม่ตํ่ากว่า 500 GB ความเร็วรอบ 7200 หรือมากกว่า 
5) มี CARD READER ติดต้ังภายใน 
6) มีจอภาพ LCD 17 นิ้ว หรอืดีกว่า 
7) มีเม้าส์แบบ Optical ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรองเม้าส ์
8) มีคีย์บอร์ด เชือ่มต่อแบบ PS/2  หรือดีกว่า 
9) โครงเครื่อง จอภาพ แป้นพมิพ์ และเมาส ์อยู่ภายใต้เครือ่งหมายการคา้เดียวกัน 
(ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-88) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์สาํหรบัยมืคืนหนังสือ  สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงนิ 20,000 บาท มีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี้  

1) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรอืดีกว่า 
2) โครงเครื่อง จอภาพ แป้นพมิพ์ และเมาส ์อยู่ภายใต้เครือ่งหมายการคา้เดียวกัน 
3) มีโครงเครื่องแบบ  ATX  และมีช่องสําหรับเสียบ  USB หูฟัง  และไมโครโฟน   

อยู่ด้านหน้าโครงเครื่อง  
4) มีหน่วยจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) มีกําลังจา่ยไฟฟา้ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
5) มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Corei3 ความเรว็ไม่ตํ่ากว่า 3.00 MHz หรอื

ดีกว่า 
6) มีแผงวงจร (Main Board) ใช้ Chipset Intel และมี USB version 2.0       
     ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 



7) มีหน่วยความจําหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3 ความจุไม่น้อยกว่า 3 GB 
หรือดีกว่า 

8) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD+-R/RW หรือดีกว่า 
9) มี Hard Disk ชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 rpm 
10) มีจอภาพ ชนดิ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 
11) มี Network Interface ชนิด Gigabit Ethernet ใช้การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 หรือดีกว่า 
12) มี Sound Card 5.1 Channel หรือดีกว่า  ติดต้ังมาพร้อมใช้งาน 
13) มีคีย์บอร์ด และเมา้ส์ ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 และมี Card Reader ติดอยู่

ด้านหน้าโครงเครื่อง 
(ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-89) 

- เครื่องพิมพค์อมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 7 จํานวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 
14,700 บาท เป็นเงนิ 29,400 บาท มีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) ความเร็วในการพิมพข์าวดาํ 12 แผ่น ต่อนาท ี  
2) ความเร็วในการพิมพ์ภาพส ี8 แผ่น ต่อนาท ี
3) มีหน่วยความจําอย่างน้อย 128 MB 
4) มีระบบ Network และ USB 
(ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-87) 

- เครื่องพิมพค์อมพิวเตอร์ออลอินวัน สาํหรบัโรงเรยีนเทศบาล 1 จาํนวน 1 เครื่อง              
เป็นเงนิ 12,500 บาท มีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1) ความละเอียดในการพิมพ์ 1200X1200 จุดต่อนิ้ว  
2) ความเร็วในการพิมพข์าวดาํ 35 หน้าต่อนาท ีพิมพ์สี 34 หน้าต่อนาท ี
3) ความละเอียดในการสแกน 4800 จุด ต่อนิ้ว 
(ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-88) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

-  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท                
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1)  เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Laser  Printer  ชนิดขาวดาํ 
2)  ความละเอียดในการพมิพ์ไม่ตํ่ากว่า 600 x 600 dpi 
3)  มีหน่วยความจําภายในขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
4)  รองรับกระดาษ A4 
5)  ความเร็วในการพิมพ์ไม่ตํ่ากว่า 30 แผ่นต่อนาที มกีารเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 
6)  รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

สําหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กนาก่วมใต้     จํานวน  1  เครื่อง   
สําหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดงม่อนกระทิง   จํานวน  1  เครื่อง 

(ตามราคาในท้องถิ่น)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  (แผนพัฒนาสามป ี 
หน้า 5-87)  
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555–2557)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพฒันา  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บริการที่มีคณุภาพ)  



2. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                  ต้ังไว้รวม    9,396,000  บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าอาคารต่าง ๆ       ต้ังไว้         1,800,000  บาท  แยกเป็น 

 - ค่าก่อสรา้งอาคารศนูย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาก่วมใต้  ต้ังไว้ 1,800,000 บาท โดยทําการ          
รื้ออาคารหลังเดิมออก  แล้วก่อสร้างอาคาร  ค.ส.ล. 1 ชั้น  พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  160  ตารางเมตร         
พร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่ตํ่ากว่า  15,000  บีทียู.  จํานวน  3  เครื่อง  ติดต้ังตู้เก็บของ  
ชนิดติดกับที่  และก่อสรา้งสนามเด็กเลน่  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  80  ตารางเมตร  พร้อมอุปกรณ์เครือ่งเลน่     
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศกึษาไม่กําหนดระดับ 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-73) 

2.2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก       ต้ังไว้       6,166,000  บาท  แยกเป็น 
1. ค่าปรับปรุงหอ้งทํางานผู้อํานวยการสํานักการศึกษา ต้ังไว้ 100,000 บาท โดยทําการ

ปรับปรุงผนัง  ฝ้าเพดาน  ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  พรมปูพื้น  ติดต้ังตู้เอกสารชนดิติดกับที่  ม่านปรับ
แสง  พร้อมติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ  ขนาดไม่ตํ่ากว่า  15,000  บีทียู.  จํานวน 1 เครื่อง  และงานอืน่ 
ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-73) 

2. ค่าปรับปรุงหอ้งน้ํา – ห้องส้วม สํานักการศึกษา ต้ังไว้ 180,000 บาท โดยทําการ       
ปรับปรุงพืน้ ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนสุขภัณฑ์บางส่วน ทาํเคาน์เตอร ์ 
พร้อมติดต้ังอา่งลา้งหน้า และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-74) 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

3. ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ต้ังไว้ 
250,000 บาท โดยทําการติดต้ังฝ้าเพดาน ขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ติดต้ังผนงัและ
ประตูอลูมเินียม  จํานวน  2  ชุด  พร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่ตํ่ากว่า  24,000  บีทียู.
จํานวน  4  เครื่อง  ปรบัปรุงรางระบายน้ําเดิม  ความยาวประมาณ  17  เมตร  และงานอื่น ๆ                    
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-76) 

4. ค่าปรับปรุงพืน้ภายในห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ต้ังไว้ 40,000 
บาท โดยทําการปูกระเบื้องพื้นห้องใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-78) 

5. ค่าปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ต้ังไว้ 576,000 บาท
โดยทําการรื้อถอนโรงจอดรถเดิมออก จํานวน 1 หลัง ปรับปรุงห้องเรียนอนบุาล จํานวน 3 ห้องเรียน 
ทาสีภายในอาคาร  ปรับปรงุสนาม  พร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  ขนาดไม่ตํ่ากว่า  24,000  บีทียู. 
จํานวน  6  เครื่อง  และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-85) 
 

 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 

6. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 4,900,000 บาท             
โดยทําประตทูางเขา้อาคาร บริเวณชั้นล่างใหม่ ซอ่มแซมและปรับปรุงพื้นอาคารชั้นล่างและชั้นบน 
บันไดทางขึ้น จัดทําหอ้งสําหรับเด็กเล็ก และห้องอ่านหนังสือสาํหรับผู้ใหญ่ พรอ้มติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 20,000 บีทียู. จํานวน 8 เครื่อง เปลี่ยนชัน้วางหนงัสือ โต๊ะ เก้าอี้ 
สําหรบัอ่านหนังสือ วางระบบโปรแกรมสืบคน้ข้อมลู และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานศกึษาไม่กําหนดระดับ  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-72)  



7. ค่าปรับปรุงซอ่มแซมอาคารศูนยเ์ยาวชนเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 120,000 บาท          
โดยทําการปรบัปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ประตู ห้องน้าํ-ห้องส้วมที่ชาํรุด ภายในอาคารศนูย์เยาวชน 
พร้อมทาสีผนงั ฝ้าเพดาน และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-75)    

2.3 ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค  ต้ังไว้         1,430,000  บาท  แยกเป็น 
1. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคารอาลัมภะกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4 

(บ้านเชียงราย) ต้ังไว้ 430,000 บาท โดยทําการรื้อถอนทางเทา้เดิมออก แล้วทําการก่อสร้างทางเทา้
ใหม่  พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  250  ตารางเมตร  และงานอืน่ ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสาม
ปี หน้า 5-78) 

2. ค่าก่อสรา้งรางระบายน้าํข้างสนามฟุตบอลด้านประตูทางเขา้โรงเรียนเทศบาล 5    
(บ้านศรีบญุเรอืง)  ต้ังไว้  200,000  บาท  โดยทําการก่อสรา้งรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.30 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 70 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล)   (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-83) 

3. ค่าก่อสรา้งสระว่ายน้าํ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวิทยา) ต้ังไว้ 800,000 บาท     
โดยทําการก่อสร้างสระว่ายน้ําพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดพืน้ที่ใช้สอยประมาณ 145 ตารางเมตร และงานอืน่ 
ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86) 
 

  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555–2557)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพฒันา  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บริการที่มีคณุภาพ)  
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

------------------------- 
 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย  รวมทั้งสิ้น  58,531,250  บาท  แยกเปน็       
รายจ่ายประจาํ  ต้ังไว้รวม   57,740,750  บาท  แยกเปน็ 
ก. จ่ายจากรายได ้            
    1.  หมวดเงินเดือนและคา่จ้างประจํา  ต้ังไว้รวม   23,576,050  บาท  แยกเปน็ 
         เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา)  ต้ังไว้        23,576,050  บาท  แยกเปน็                   

- เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  9,172,160  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล 
และเปน็เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจาํปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ  
สาธารณสขุ 1,159,430 บาท งานโรงพยาบาล 3,164,870 บาท งานบริการสาธารณสุขและ            
งานสาธารณสขุอื่น 1,212,350 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 3,273,880 บาท และแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  361,630  บาท) 

- เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงาน  ต้ังไว้  1,504,800  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงนิเดือนเปน็รายเดือนของผูบ้ริหาร เงนิเพิม่ค่าวชิาชพีของพยาบาลวชิาชพี และพยาบาล 
8 วช.  เงนิเพิ่มสําหรับตาํแหน่งเหตพุิเศษของผูป้ฏิบัติงานดา้นสาธารณสขุ  และเงนิเพิ่มคา่ครองชพี
ชั่วคราวพนกังานเทศบาล และเงนิที่ปรับเพิ่มสาํหรับคณุวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ  87,600  บาท  งานโรงพยาบาล  732,000  บาท  งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอื่น  84,000  บาท  งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ  601,200  บาท)  

- เงินประจาํตําแหน่ง ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาํตําแหน่งของผู้บริหาร  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)   

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ต้ังไว้ 4,065,310 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งใหกั้บลูกจ้างประจํา 
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลูกจ้าง ต้ังไว้ 36,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชีพชั่วคราว
ลูกจ้างประจาํ  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล)  

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 6,930,660 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 1,052,990 บาท งานโรงพยาบาล 
870,790 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 256,040 บาท แผนงานเคหะและชมุชน งานกาํจดัขยะ 
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 3,750,770 บาท และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด 1,000,070 บาท) 
 
 
 



- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,799,280 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไป  
เก่ียวกับสาธารณสขุ 252,000 บาท งานโรงพยาบาล 227,280 บาท งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 
72,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 966,720 บาท และแผนงาน  
การพาณิชย์  งานตลาดสด  281,280  บาท) 
    2.  หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ   ต้ังไว้รวม   30,705,700  บาท  แยกเปน็                     
        2.1  ค่าตอบแทน   ต้ังไว้        1,363,100  บาท  แยกเป็น                   

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 889,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่  
30,000 บาท งานศนูย์บริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจดัขยะ              
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  550,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  150,000  บาท)   

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 78,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่เช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล   
ซึ่งมีสิทธเิบิกคา่เชา่ที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสขุ)  

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 196,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาํ ซึ่งมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 48,600 บาท งานศนูย์บริการ
สาธารณสขุ 7,500 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล 120,000 บาท)  

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่ารักษาพยาบาล     
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาํ ซึ่งมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสขุ 
และงานสาธารณสขุอื่น 20,000 บาท งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 20,000 บาท และแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  80,000  บาท)  
  2.2  ค่าใช้สอย  ต้ังไว้        25,469,600  บาท  แยกเปน็                   

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 23,643,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร       
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเชา่ทรพัย์สนิ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าจ้างพน่สารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเกบ็ขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมา  
กวาดถนน คา่จ้างเหมาใหชุ้มชนมีส่วนรว่มในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในภารกิจ
เก่ียวกับการรกัษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2          
ค่าจ้างเหมาทาํความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสขุ 48,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและ             
งานสาธารณสขุอื่น 18,000 บาท งานศนูย์บริการสาธารณสขุ 15,000 บาท แผนงานเคหะและชมุชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 22,902,600 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 
650,000 บาท)  
 



- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    ต้ังไว้  
1,651,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1.  ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานถนนสายวัฒนธรรมกาดหมั้วครัวก๋ินถ่ินล้านนา ต้ังไว้ 
250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาํเอกสาร           
ค่าจัดทาํแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน  
ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่าตอบแทนพธิีกร คา่ตกแต่งสถานที ่คา่แผ่นซีดี ค่ากระแสไฟฟ้า คา่เชา่อุปกรณ์ไฟฟ้า  
ค่าจดักิจกรรมพื้นเมือง คา่เชา่รถแห่ คา่จา้งผลิตสปอต คา่สนบัสนนุกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์สิง่ของตา่ง ๆ  
ค่ารางวัลการประกวดงานฝมีือ  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ         
ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

2.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง) ต้ังไว้  
290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาํเอกสาร         
ค่าจัดทาํแผ่นพับ คา่วัสดอุุปกรณ์ในการปรุงแกงฮังเล ค่าเนื้อหม ู ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง คา่ตอบแทนพธิีกร ค่าเช่าอปุกรณ์ ค่าเชา่เครือ่งเสียง คา่ตกแต่ง         
และจัดสถานที ่คา่จ้างดนตรพีื้นเมือง ค่าอปุกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจา้งติดต้ังระบบไฟฟ้า คา่ร่มพื้นเมือง  
ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเสื้อพืน้เมือง ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลติสปอต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสขุ) 

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน  ต้ังไว้  50,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการอบรม อสม. ทดแทน ให้ครอบคลุมหลังคาเรือนทกุชุมชน เชน่ ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเชา่ที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที ่ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  
แบบพิมพ์  และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานโรงพยาบาล) 

4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมหกรรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพนครลําปาง ต้ังไว ้100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดงาน เชน่ ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทาํแผน่พบั 
ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่ตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพธิีกร ค่าเชา่อุปกรณ์            
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าเช่ารถแห่  
ค่าจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้า ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจา้งคนนําเต้น ค่าจ้างผลติสปอต คา่ตอบแทน                
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  
งานโรงพยาบาล) 

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานทูบีนัมเบอร์วัน ต้ังไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เชน่ ป้ายประชาสัมพนัธ ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทาํแผน่พับ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร คา่เช่าสถานที่ คา่ตอบแทนการแสดง คา่ตอบแทน
พิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ คา่เช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที ่ ค่าจา้งวงดนตรี ค่าวสัดุอปุกรณ ์  
ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ คา่จ้างติดต้ังระบบไฟฟา้ ค่าจ้างจัดกิจกรรม ค่าจ้างผลิตสปอต ค่าเชา่รถแห่ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานโรงพยาบาล) 
 
 



6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลาํปาง) ต้ังไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดทาํใบประกาศเกียรติคณุ อสม. ดีเดน่  ค่าเช่าเครือ่งเสียง  ค่าตอบแทนการแสดง  ค่าจัดสถานที่  
ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการกลุ่ม อสม. ชุมชนต่าง  ๆค่าของรางวลั ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวสัดุอปุกรณ์ คา่ใช้จา่ยในพธิเีปิด-ปิด และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานโรงพยาบาล) 

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ต้ังไว ้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ปา้ยผ้าติดเวทีการอบรม ค่าจา้งทํา
เอกสารในการฝึกอบรม คา่วัสดุอุปกรณ ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอื่น) 

8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานสาธารณสขุใกล้บ้านใกล้ใจ ต้ังไว้ 250,000 บาท           
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนทีด้่านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน เชน่ คา่สมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนบคุคลภายนอกผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ค่าของทีร่ะลึก คา่ปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร  
ค่าจัดทาํแผ่นพับ  ค่าวัสดอุุปกรณ์  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่าเวชภัณฑ์ยา  และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ                    
ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสขุ) 

9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ต้ังไว ้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดงูาน การจัดรณรงค์ การจดันิทรรศการ ในการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยในชุมชน เชน่ ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเชา่สถานที่  
ค่าจัดทาํเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นพับ คา่วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอปุกรณ์
ในการทาํความสะอาด เชน่ ถุงดํา เข่ง ไม้กวาด จอบ เสียม ฯลฯ ค่าป้ายหรือสื่อประชาสมัพันธ์              
ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

10. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครลาํปาง   
ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายในการสาํรวจปริมาณขยะมูลฝอย ศึกษาดูงาน การดาํเนินการ
จัดเวทีประชุมสัมมนาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลาํปาง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น ค่าสํารวจวิเคราะห์และเก็บข้อมูลขยะมลูฝอย ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคณุวิทยากร คา่ของที่ระลึก ค่าเช่าทีพ่ัก คา่พาหนะ คา่ใช้จ่าย 
ในการเดินทางของวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ คา่จัดทาํเอกสาร คา่จัดทําแผน่พบั ค่าวสัดุอปุกรณ ์
ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือค่าจา้งบคุคลหรือ
หน่วยงานภายนอก ในการวางระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอย ตามข้อกําหนดและขอบเขตงาน            
ที่เทศบาลกําหนด ตามหลักเกณฑ์หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวนัที่ 
19  ตุลาคม  2548  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 
 
 



11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคลิในโรงเรียนหรอืชุมชน ต้ังไว้ 
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การจัดการรณรงค์                  
การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร                    
ค่าจัดทาํเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นพับ คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าสถานที ่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายหรือสือ่ประชาสัมพนัธ์ ค่าจัดทาํสมุดคูฝ่ากธนาคาร                 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

12. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมลูคา่ขยะเปียกตลาดสดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ต้ังไว้  
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม กลุ่มผู้ค้าขายในตลาดสดเทศบาล 1      
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร                    
ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าวสัดุในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําปุ๋ยหมัก ค่าถุงพลาสติก กระสอบ  
เชือก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมลูฝอย          
และสิ่งปฏิกูล) 

13. ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานร่วมแรงร่วมใจใส่ใจตลาดเรา ต้ังไว้ 30,000 บาท     
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม กลุ่มผูค้้าขายในตลาด เชน่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดืม่ คา่สมนาคณุวิทยากร คา่จดัทําเอกสาร ค่าป้ายประกาศเกียรตคิณุ คา่ปา้ยประชาสมัพันธ์  
ค่าวัสดุอปุกรณ์  และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานการพาณชิย ์ งานตลาดสด) 

14. ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว ้ 196,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง        
ค่าเช่าทีพ่ัก คา่พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับคาํสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 80,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบรกิารสาธารณสขุและ            
งานสาธารณสขุอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 36,000 บาท และแผนงานเคหะ         
และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  20,000  บาท) 

- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารงุรกัษาและ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และทรพัยส์ินอืน่ ๆ เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ              
ที่มีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
15,000 บาท งานโรงพยาบาล 25,000 บาท งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่            
10,000 บาท งานศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจดัขยะ          
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  60,000  บาท  และแผนงานการพาณชิย์  งานตลาดสด  50,000  บาท) 
         2.3  ค่าวัสดุ    ต้ังไว้         3,873,000  บาท  แยกเปน็                     

-  วัสดุสํานักงาน  ต้ังไว้  438,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดสุาํนักงาน  เชน่  กระดาษ  
เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  น้ําดืม่  สิ่งพิมพท์ี่ได้จากการซือ้หรือจ้างพิมพ์  แผน่ป้ายต่าง ๆ                  
ค่าสายส่งน้าํดบัเพลิงสําหรับใช้ลา้งตลาด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบรหิาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 179,000 บาท งานโรงพยาบาล 220,000 บาท งานบริการสาธารณสขุ 
และงานสาธารณสขุอื่น 2,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล  
37,000  บาท)  



- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุอุปกรณ์ไฟฟา้ เช่น
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟา้ บัลลาส อุปกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  3,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด  30,000  บาท)  

-  วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 149,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        
ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  กระดาษชําระ  ผงซกัฟอก  ผ้าตกแต่งอาคารสถานที ่           
ถุงดํา ถุงใช้สาํหรับใส่ทรายอะเบท เข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ น้ํายาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล 50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ 
งานตลาดสด  20,000 บาท) 

- วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุก่อสร้างตา่ง ๆ เชน่ แปรงทาส ี  
ไม้ เหล็ก ปนู ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย รถเข็น และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 10,000 บาท งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2,000 บาท        
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 9,000 บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณชิย์            
งานตลาดสด  40,000  บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์หรือ 
อะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซอ่มแซมบํารุงรกัษาหรือเปลี่ยนแปลง
แทนของเดิมทีช่ํารุดและเสื่อมสภาพให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ดี เชน่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 15,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน            
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  300,000  บาท) 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ต้ังไว้ 1,630,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดเุชื้อเพลิงและ 
หล่อลืน่สําหรบัยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในการพน่สารเคมีกําจัดยุง และ        
ใช้ผสมน้าํยาเคมีกําจัดยุงและแมลง คา่เชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น น้าํมันเบนซิน น้าํมันดีเซล
น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล      
250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 880,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  500,000  บาท)  

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ต้ังไว้  1,040,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุ
วิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ ที่จําเปน็ต้องใช้ในการปฏบิัติงานดา้นตา่ง ๆ เช่น น้าํยาเคมีต่าง ๆ วัคซนี  
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว ถุงยางอนามัย วัสดุทันตกรรม สารเคมกํีาจัด
ยุงลาย  กําจดัลูกน้ํา ยาเบือ่หนู ยาฆา่แมลงวัน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท               
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  น้ํายาในการวินิจฉัย  ชันสูตร  คลอรีน  น้ําสกัดชีวภาพ (EM)  น้ํายาขบัไล่นก              
น้ํายากาํจัดกลิน่  ค่าชุดทดสอบสารอาหาร  วัสดุอุปกรณใ์นการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ งานโรงพยาบาล 800,000 บาท งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท  
งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล  
50,000  บาท  และแผนงานการพาณชิย ์ งานตลาดสด  20,000  บาท)  



- วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 18,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่วสัดุการเกษตร เชน่ เมล็ดพนัธุพ์ืช   
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ดินปลูกพชื ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมปี้องกัน               
กําจัดศัตรูพชืและสัตว์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ         
10,000 บาท งานศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด          
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3,000  บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ต้ังไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟลิ์ม ถ่านแฟลช กระดาษ    
เขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณก์ารเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ)  

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ต้ังไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่เครื่องแต่งกายทีจ่ําเปน็         
จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบติังานในการพน่สารเคมี เสือ้คลุม  
หน้ากากป้องกันสารพิษ  แว่นตากันสารพิษ  ถุงมือ  รองเทา้  เสื้อกันฝน  หมวกเซฟตี้  เสื้อก๊ักแดง
สะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานโรงพยาบาล 30,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 40,000 บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,000 บาท และแผนงานการพาณชิย์      
งานตลาดสด  10,000  บาท)  

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุคอมพิวเตอร ์ เชน่              
หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบนัทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรอืแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์
เครื่องพิมพค์อมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข)  

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค                                   ต้ังไว้รวม     1,829,000  บาท  แยกเปน็                     
- ค่าไฟฟา้ ต้ังไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่ไฟฟา้ใช้ในอาคารตลาดสดของ

เทศบาลนครลาํปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 3 (สุขสวสัดิ์) อาคารสสุาน  
อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 90,000 บาท แผนงาน      
การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท และแผนงาน        
การพาณิชย์  งานตลาดสด  1,400,000  บาท)  

- ค่าน้าํประปา ต้ังไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาใชใ้นอาคารสํานักงาน    
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม อาคารสํานักงานโรงพัสดุงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อบ่อหมกัและ      
สิ่งปฏิกูล อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลําปาง ศนูย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 3 
(สขุสวสัดิ)์ อาคารสุสาน อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมกั) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 5,000 บาท งานศนูย์บริการ
สาธารณสขุ 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  25,000  บาท  และแผนงานการพาณชิย์  งานตลาดสด  170,000  บาท) 

 
 
 
 



- ค่าโทรศัพท ์ ต้ังไว้ 14,500 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่โทรศัพท์ใช้ในการติดต่อประสานงาน      
กับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกบัสว่นราชการตา่ง ๆ ที่ใช้
ภายในศนูย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศนูย์บริการสาธารณสุข 3 (สขุสวัสดิ์) อาคารสํานักงานรักษา             
ความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข)  
     4. หมวดเงินอุดหนนุ                            ต้ังไว้รวม     1,200,000  บาท  แยกเปน็ 
         เงินอุดหนุน  ต้ังไว้รวม     1,200,000  บาท  แยกเปน็                     
         เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  ต้ังไว้          1,200,000  บาท  แยกเปน็ 

- อุดหนุนโรงพยาบาลลําปาง สาขาเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น       
เงินอุดหนนุโรงพยาบาลลาํปาง สาขาเทศบาลนครลําปาง ในการพฒันาโรงพยาบาล บริการประทับใจ  
ไร้ความแออัด พัฒนาเครือขา่ยโรงพยาบาลลําปาง ตามหนังสือโรงพยาบาลลําปาง ที่ ลป 0027.104/9521 
ลงวันที่  20  กรกฎาคม  2554  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานศนูย์บริการสาธารณสขุ)  

 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การส่งเสรมิและพัฒนาสขุภาวะของประชาชน  
แนวทางการพฒันา  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มปีระสทิธิภาพ  หน้า 5-352) 
 
ข.  จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป                      

    หมวดเงินอุดหนุน               ต้ังไว้รวม       430,000  บาท  แยกเป็น 
 เงินอุดหนนุ                         ต้ังไว้รวม       430,000  บาท  แยกเป็น 

          เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์        ต้ังไว้            430,000  บาท  แยกเปน็        
       - อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 430,000 บาท สําหรบัจ่ายเปน็                 

เงินอุดหนนุกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลาํปาง จํานวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท ในการพัฒนา
สาธารณสขุมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) ประจําชุมชน ในการดําเนินงานใน 3 กลุ่ม
กิจกรรม  ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพดา้นสาธารณสขุ  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตา่ง ๆ      
การจัดบริการสุขภาพเบื้องตน้ในศูนยส์าธารณสขุมูลฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดังนี ้
1. ชุมชนทา่คราวน้อย  หนังสือที่ อสม. 2/2554  ลงวันที ่ 17 มิถุนายน 2554 
2. ชุมชนกําแพงเมือง หนังสือที่ อสม.กพม. 01/54 ลงวันที่   5 มิถุนายน 2554 
3. ชุมชนประตูต้นผึ้ง หนังสือที่ ตผ. 9/2554 ลงวันที่   7  มิถุนายน   2554 
4. ชุมชนเจรญิประเทศ หนังสือที่ อสม. จป. 1/2554 ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2554 
5. ชุมชนสิงห์ชัย หนังสือที่ สช 1/2554 ลงวันที่  20  มิถุนายน   2554 
6. ชุมชนหัวเวียง หนังสือที่ อสม. 1/2554 ลงวันที่  28  มิถุนายน   2554 
7. ชุมชนรถไฟนครลาํปาง หนังสือที่ อสม. รฟ.3/2554 ลงวันที่   7  มิถุนายน   2554 
8. ชุมชนบา้นสนามบิน หนังสือที่ อสม. 005/2554 ลงวันที่  13  มิถุนายน   2554 
9. ชุมชนปงสนุก หนังสือที่ อสม. ปน.1/2554 ลงวันที่  13  มิถุนายน   2554 
10. ชุมชนบา้นดงม่อนกระทิง  หนังสือที่ อสม. 2/2554 ลงวันที่  20  มิถุนายน   2554 
11. ชุมชนปา่ขาม 1 หนังสือที่ 5 ปข.1/2554  ลงวันที่  27  มิถุนายน   2554 
12. ชุมชนบา้นดงไชย หนังสือที่ อสม. ดช.3/2554 ลงวันที่   9  มิถุนายน   2554 
 



13. ชุมชนจามเทวี หนังสือที่ อสม. จท 003/2554  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 
14. ชุมชนประตูตาล หนังสือที่ อสม.ปต.01/54 ลงวันที่  5 มิถุนายน   2554 
15. ชุมชนนาก่วมเหนือ หนังสือที่ นกน.9/2554 ลงวันที่ 27 มิถุนายน   2554 
16. ชุมชนบา้นใหม่-ประตูม้า  หนังสือที่ 01/2554 ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2554 
17. ชุมชนสุขสวัสดิ์ หนังสือที่ อสม.9/2554 ลงวันที ่30 มิถุนายน  2554 
18. ชุมชนบา้นตา้สามัคค ี หนังสือที่ อสม.14/2554 ลงวันที่  6  มิถุนายน  2554 
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา  หนังสือที่ 2/2554 ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2554 
20. ชุมชนสามดวงสามคัค ี หนังสือที่ 2/2554 ลงวันที่ 13 มิถุนายน  2554 
21. ชุมชนพระแกว้-หัวข่วง หนังสือที่ ช.อสม.5/2554 ลงวันที่  6  มิถุนายน  2554 
22. ชุมชนศรีบญุเรือง หนงัสือที่ อสม. ศบร.1/54 ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2554 
23. ชุมชนแจ่งหัวริน หนังสือที่ 35/2554 ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2554 
24. ชุมชนเทศบาล 4 หนังสือที่ ชช.ท.4/2 ลงวันที่ 14 มิถุนายน  2554 
25. ชุมชนศรีบญุโยง หนังสือที่ อสม.1/2554 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
26. ชุมชนบา้นหนา้ค่าย หนังสือที่ อสม/นค.001/2554 ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2554 
27. ชุมชนปา่ขาม 2 หนังสือที่ ปข2/1/2554 ลงวันที่  1 มิถุนายน 2554 
28. ชุมชนทา่มะโอ หนังสือที่ 29/2554 ลงวันที่  2  มิถุนายน 2554 
29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ ตฟ.52990018/34/2554 ลงวันที่  7 มิถุนายน   2554 
30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ อสม.03/2554              ลงวันที่  8 กรกฎาคม  2554 
31. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ หนังสือที่ 3 อสม./2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2554 
32. ชุมชนชา่งแตม้ หนังสือที่ 8/2554 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2554 
33. ชุมชนการเคหะฯ หนังสือที่ อสม.14/2554 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2554 
34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ ่ หนังสือที่ อสม.1/2554 ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2554 
35. ชุมชนหลัง รร.มัธยมวิทยา หนังสือที่ 4/2554 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2554 
36. ชุมชนศรีปงชยั หนังสือที่ 3/2554 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2554 
37. ชุมชนเจริญสขุ หนังสือที่ อสม.จส ที่ 1/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2554 
38. ชุมชนศรีเกิด หนังสือที่ อสม. ศก.19/2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2554 
39. ชุมชนกาดกองต้าใต ้ หนังสือที่ 001/2554 ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2554 
40. ชุมชนพระบาท-หนองหม ู หนังสือที่ อสม.พบ./2554 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2554 
41. ชุมชนศรีชุม หนังสือที่ อสม.ศช.01/54 ลงวันที่  5  มิถุนายน  2554 
42. ชุมชนนาก่วมใต้ หนังสือที่ 1/2554 ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2554 
43. ชุมชนถาวรสขุ หนังสือที่ อสม.03/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2554 
 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะ  หน้า 5-340) 
 
 



 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน                      ต้ังไว้รวม    790,500  บาท  แยกเปน็ 
ก. จ่ายจากรายได ้                 ต้ังไว้รวม    313,000  บาท  แยกเปน็ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง                          ต้ังไว้รวม    313,000  บาท  แยกเป็น 
        1. ครุภัณฑ์                            ต้ังไว้รวม    298,000  บาท  แยกเป็น 

 1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์              ตั้งไว้          98,000  บาท  แยกเป็น                 
 - หัวกรอฟันชนิดเร็ว จํานวน 4 หัว ๆ  ละ  21,500 บาท เปน็เงนิ 86,000 บาท มีรายละเอียด

ดังนี ้
                    1)   มีความเรว็รอบไม่น้อยกว่า 400,000 รอบต่อนาท ี
 2)   ตัวด้ามผลิตจากวัสดปุลอดสนิม 
 3)   เปน็ชนดิที่มีรูน้าํออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟนัที่ส่วนหัว 1 ร ู

4)   ข้อต่อ (Coupling) เปน็แบบ Quick Disconnection หมุนได้โดยรอบและ      
      ด้านท้ายเป็นแบบ 4 Holes 
5)   สามารถฆา่เชื้อโรคโดยการนึง่ฆา่เชื้อได้  โดยทนความรอ้นไดสู้งถึง 135 องศาเซลเซยีส 
      (ตามราคาในท้องถิ่น)  (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-71) 

 -  เครื่องปัน่และผสมสารอุดฟัน จาํนวน 1 เครื่อง เปน็เงนิ 12,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
 1)   เป็นระบบ  SOLID  STATE 
 2)   ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ 
 3)   ความเร็วของการสั่นไมตํ่่ากว่า 4,000 รอบต่อนาท ี
 4)   มีหน้าปดับอกเวลาทํางานของเครื่อง  พร้อมที่ต้ังเวลาทาํงานแบบอัตโนมัติ 
 5)   มีแคปซูลพร้อมลูกปนื จํานวน 2 ชุด 
 6)   มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง 
 7)   มีระบบปอ้งกันไอปรอทฟุ้งกระจาย 
 8)   ระบบกันกระเทือนของตัวเครื่องขณะทํางานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง 
 9)   ขณะเครือ่งทํางาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง 

      (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-71) 
 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล  
 

1.2 ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์                 ต้ังไว้        200,000  บาท  แยกเป็น 
   - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน           
เกินกว่า  5,000  บาท  เป็นเงิน  200,000  บาท  (ตามราคาในท้องถิ่น)  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  14,000  บาท  งานโรงพยาบาล  20,000  บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  10,000  บาท  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  15,000  บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  121,000  บาท  และแผนงานการพาณิชย์   
งานตลาดสด  20,000  บาท  (แผนพัฒนาสามปี  หน้า  5-62)   
 
 



 
 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 ต้ังไว้รวม         15,000  บาท  แยกเป็น 
           ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ต้ังไว้              15,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เปน็เงนิ 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิน่) ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-62) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจดัการทีดี่ 
แนวทางการพฒันา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มคีณุภาพ) 
 
ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป             ต้ังไว้รวม       477,500  บาท  แยกเปน็ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง                   ต้ังไว้รวม       477,500  บาท  แยกเป็น 
        1. ครุภัณฑ์            ต้ังไว้รวม       77,500   บาท  แยกเป็น   
            1.1  ครุภัณฑ์การเกษตร                                ต้ังไว้              8,400  บาท  แยกเป็น 
                  - เลื่อยยนต์  จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

 1)   กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.8 แรงม้า 
 2)   เป็นเครือ่งยนต์เบนซนิ 2 จังหวะ 
 3)   ความจุถังเชื้อเพลงิไม่น้อยกว่า 250 ซีซี. 
 4)   ความยาวบาร์โซ่ ไม่นอ้ยกว่า 12 นิว้ 
 5)   ขนาดโซ่ ประมาณ 3/8 นิ้ว 
 6)   อุปกรณ์อื่น ๆ 

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

1.2  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    ต้ังไว้            40,000  บาท  แยกเป็น 
 -  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000  ANSI 

Lumens   จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 40,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
 1)   เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ 
                           จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
 2)   ใช้ LCD  Panel  หรือระบบ  DLP 
 3)   ระดับ  XGA  เปน็ระดบัความละเอียดของภาพที่ True 
   4)   ขนาดทีกํ่าหนดเป็นขนาดคา่ความส่องสวา่ง 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 
 
 
 
 



 
1.3  ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว                       ต้ังไว้              29,100  บาท  แยกเป็น 

 - เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 9,700 บาท เปน็เงนิ 29,100 
บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

 1)   เปน็เครือ่งตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2)   เครื่องยนต์ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 แรงม้า 
 3)   ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่่ากว่า 30 ซีซี. 
 4)   พร้อมใบมีด 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยทุธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจดัการทีดี่ 
แนวทางการพฒันา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มคีณุภาพ หนา้ 5-71)  
 

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           ต้ังไว้รวม       400,000  บาท  แยกเป็น   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก               ต้ังไว้             400,000  บาท  แยกเป็น 

                 - คา่ปรบัปรงุอาคารประกอบพิธสีสุานไตรลักษณ์ ต้ังไว้ 400,000 บาท โดยทาํการ            
รื้อถอนผนัง แผ่นไม้อัด และกระเบื้องมงุหลังคาเดิมออกทั้งหมด แล้วทําการกรผุนงัใหม่ด้วยแผน่ไฟเบอร์
ซีเมนต์  พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลงัคาใหม่ ทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร ์การสง่เสรมิและพฒันาสขุภาวะของประชาชน  
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ หน้า 5-346)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

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

 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย            รวมทั้งสิน้  10,760,920  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได ้                     
รายจ่ายประจาํ            ต้ังไว้รวม   10,530,520  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจํา            ต้ังไว้รวม     2,613,140  บาท  แยกเป็น 
          เงินเดอืน (ฝ่ายประจํา)                                ต้ังไว้        2,613,140  บาท  แยกเป็น 

- เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 1,976,950 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล     
และเปน็เงินปรับปรุงเงนิเดือนประจาํป ี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 599,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ 899,690 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 478,260 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงาน  ต้ังไว้  105,080  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงนิเดือนเปน็รายเดือนของผูบ้ริหาร เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราวพนกังานเทศบาล และ      
เงินทีป่รับเพิ่มสําหรบัคณุวฒุิ (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ 87,200 บาท งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 4,680 บาท และแผนงาน            
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  13,200  บาท) 

- เงินประจาํตําแหน่ง ต้ังไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงินประจาํตําแหน่งของผู้บริหาร  
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว ้ 362,630 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)์  

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 101,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห)์      

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              ต้ังไว้รวม     7,899,380  บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าตอบแทน                                     ต้ังไว้           407,280  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  165,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลกูจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์  15,000  บาท  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์  70,000  บาท  และแผนงาน
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  80,000  บาท)  
 



- ค่าเช่าบ้าน  ต้ังไว้  42,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่ทีพ่ักอาศัยของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธเิบิกคา่เชา่ที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห)์ 

- เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 10,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน)  

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 190,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์ 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 40,000 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)  

2.2 ค่าใช้สอย                                     ต้ังไว้          6,900,000  บาท  แยกเป็น  
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังไว้ 420,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่ารับวารสาร                

ค่าเย็บหนังสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าเช่าทรัพย์สนิ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และคา่ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
มูลนธิิชยัพัฒนา  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ค่าจา้งแรงงานในการดาํเนนิการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัย
ตามโครงการบา้นท้องถิ่นไทยเทิดไท้องคร์าชนั ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  
0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 170,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 170,000 บาท         
และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 บาท)  

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      ต้ังไว้   
6,450,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง  ต้ังไว้  
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
นครลําปาง การจัดเวทเีรียนรู้ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ โดยจา่ยเปน็
ค่าสมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสมัพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จา่ยในพธิีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าล้างอัดภาพสี  
ค่ากระเปา๋เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสาร ค่าจดัทําใบรบัรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าของทีร่ะลึก ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสงัคมสงเคราะห์) 

2.  ค่าใช้จา่ยในการจัดธรรมะน่ารูส้ําหรับผูสู้งอายุและครอบครัว ต้ังไว ้ 200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดอบรมธรรมะน่ารู้และธรรมะสัญจร เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด–ปิด  คา่จ้างเหมาจัดสถานที่  ค่าสมนาคุณวทิยากร   
ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรตบิตัร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าประกันอบุัติเหตุ ค่ากระเปา๋เอกสาร ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพ่ัก  ค่าล้างอัดภาพสี  คา่ของทีร่ะลึก  คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ            
ค่าของทําบญุ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์) 



3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี  ต้ังไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เสวนา และคา่จดักิจกรรมต่าง ๆ เชน่ ค่าจ้างดนตรี ค่าอาหาร
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด-ปิด คา่จ้างเหมาจัดสถานที่       
และไฟฟา้ คา่ตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คา่ลา้งอัดภาพส ี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําเอกสาร             
ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรตบิตัร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของที่ระลึก คา่พาหนะ ค่าป้ายประชาสมัพันธ์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสตรี และคา่ใช้จ่าย   
อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์ 

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ต้ังไว้ 230,000 บาท           
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา เข้าค่ายจัดกิจกรรมกลุ่ม จัดเวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์
การทํางานเยาวชนประจาํชมุชน  เช่น  ค่าจัดทาํเอกสาร  ค่าอาหาร  คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด-ปิด  ค่าเช่าสถานที ่  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าล้างอัดภาพสี  คา่โลร่างวัล          
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่ากระเปา๋เอกสาร ค่าป้ายรณรงค์  
ค่าเอกสารรณรงค์ คา่ตอบแทนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเช่าเครื่องดนตร ี 
ค่าเชา่เครือ่งแต่งกาย ค่าวสัดุอุปกรณ์ คา่จัดเก็บข้อมลูเด็กและเยาวชน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง  
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผูป้่วยเอดส์ และครอบครัว ต้ังไว้ 
90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการอบรม อภิปราย จัดกิจกรรมเสวนา เชน่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจดัสถานที่และไฟฟา้ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ  ค่าล้างอัดภาพสี  ค่าโลร่างวลั  ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรตบิัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ  ค่าของชําร่วย  คา่การ์ดหน่วยความจํากล้อง  ค่าแบตเตอรีก่ล้อง  ค่าพาหนะ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดเก็บข้อมูลคนพิการ        
ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสงัคมสงเคราะห์) 

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายแุละผูเ้ก่ียวข้อง ต้ังไว้ 290,000 บาท       
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น   
ค่าอาหาร คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม คา่ใช้จ่ายในพธิีเปดิ–ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่ค่าเชา่เครื่องเสียง  
ค่าบาํรุงสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าลา้งอัดภาพส ี ค่าโลร่างวลั คา่จัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/     
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจัดทําเอกสาร คา่วัสดุอุปกรณ ์ ค่าจัดเก็บข้อมลูผูสู้งอายุ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ต้ังไว้  150,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง การจัดประชุม การประชาคม
การจัดกิจกรรม  การติดตามผลการดําเนินงาน  ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น                
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์       
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าของที่ระลึก  ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าอุปกรณ์  ค่าล้างอัดภาพสี                
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด 



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/
ว 3446 ลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน งานสง่เสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

8. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดต้ังชุมชนใหม่      
ต้ังไว้  400,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  และการจัดต้ัง       
ชุมชนใหม่ในเขตเทศบาลนครลําปาง  โดยจ่ายเป็นค่าดําเนินการเลือกตั้ง  เช่น  ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง     
ค่าจัดทําเอกสารการเลือกตั้ง  และคู่มือการปฏิบัติหน้าที่  ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่        
ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าทําความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิ-ปดิ  
ค่าพาหนะ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามผลการปฏิบัติงานของแกนนําระดับชุมชน ต้ังไว้  
50,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การส่งเสริมและตดิตาม       
ผลการปฏิบัติงานของแกนนําระดับชุมชน เช่น คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้ายผา้  
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด–ปิด ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจดัสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร           
ค่าลา้งอัดภาพสี คา่ถ่ายเอกสาร คา่เอกสารประชาสัมพนัธ ์ คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าวัสดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน) 

10. ค่าใช้จา่ยในการสนับสนนุขบัเคลื่อนการจดัทําแผนชมุชนสูก่ารพฒันาท้องถิน่ ต้ังไว้                
100,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจดัทําแผนชมุชน       
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทาํป้ายและสื่อประชาสัมพนัธ์ ค่าจัดทาํใบรบัรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ คา่เชา่ที่พัก            
ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าล้างอัดภาพสี  
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ คา่จ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าวัสดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน) 

11. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนตน้แบบ ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้ังไว้ 250,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนตน้แบบให้มีความเขม้แข็ง 
พึ่งตนเองได ้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อเป็นชุมชนนําร่องในเขตเทศบาลนครลําปาง                    
ค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตน้แบบ การอบรม การประชุม การประชาคม และศึกษาดงูาน                    
เชน่ คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ ค่าจัดทําป้ายและสื่อประชาสัมพนัธ์ ค่าพาหนะ คา่เชา่ที่พัก  
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด–ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ คา่สมนาคุณวิทยากร ค่าลา้งอัดภาพสี              
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพนัธ์ ค่าจ้างเขยีนโปรแกรมข้อมูลครัวเรือน
ในชมุชน คา่จ้างเก็บข้อมลูครัวเรือนในชุมชน คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
 



12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรมอาชพี และศึกษาดูงาน เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการดําเนนิการฝึกอบรมอาชีพ          
ค่าจัดทาํเอกสาร  ค่าทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าผา้กันเปื้อน  ค่าของที่ระลกึ  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานที่  ค่าล้างอัดภาพสี  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าสมนาคุณวทิยากร  ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  ค่าใช้จ่ายในพธิีเปดิ-ปิด 
ค่าเช่าอปุกรณต่์าง ๆ  ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าที่พัก  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

13. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน ต้ังไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม และการจัดเวทเีรียนรู้ เพื่อสง่เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยสูชุ่มชน เชน่ ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ คา่วัสดุอปุกรณ์            
ค่าทาํป้ายและสื่อประชาสัมพนัธ์ คา่ใช้จา่ยในพธิีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที ่ ค่าลา้งอัดภาพสี คา่ถ่ายเอกสาร 
ค่าจัดทาํเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรตบิตัร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ คา่สมนาคณุวิทยากร       
ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจดักิจกรรมการรณรงค์สง่เสรมิและ
พัฒนาประชาธิปไตยในชมุชน คา่จ้างทาํรปูเล่มคู่มือในการส่งเสริมประชาธิปไตย คา่น้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง 
และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนบัสนนุทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และวันสําคัญของชาตใินชุมชน ต้ังไว้ 880,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่ใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องในด้านศาสนา  ประเพณ ี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และวันสาํคัญของชาติในชุมชน 
เช่น คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม คา่พาหนะ คา่วสัดุอุปกรณ ์คา่ทาํปา้ยและสือ่ประชาสัมพันธ ์ 
ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด–ปิด ค่าจัดสถานที ่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจดัทาํเอกสาร ค่าจัดทาํใบรับรอง/            
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ คา่ถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพธิีกร ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวทิยากร  
ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจา้งทํารูปเล่ม คา่น้ําดื่ม คา่น้าํแข็ง       
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครือ่งไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์ทาํพธิี ค่าปัจจยัถวายพระ ค่าภัตตาหาร
ถวายพระ คา่วัสดุอุปกรณเ์ครื่องประกอบพิธีทางศาสนา และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ต้ังไว้ 860,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่าย         
ในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสง่เสริม อนุรักษ ์ ฟื้นฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศนใ์นชุมชน เช่น ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครือ่งดื่ม        
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทําป้ายและสื่อประชาสมัพันธ์ ค่าใชจ้่ายในพิธเีปิด–ปิด ค่าจัดสถานที่ 
ค่าล้างอดัภาพสี ค่าจัดทาํเอกสาร ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรติบัตร/วุฒบิัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าตอบแทนพธิีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าจ้างทํารปูเล่ม  ค่าน้าํดืม่  ค่าน้ําแขง็  และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงาน              
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 



16. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการชุมชนสัมพันธ์ ต้ังไว้ 860,000 บาท 
เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการชุมชนสัมพนัธ์ เช่น คา่อาหาร คา่อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ คา่วัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้านและสากล  
ค่าทาํป้ายและสื่อประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในพธิีเปิด–ปดิ ค่าจัดสถานที ่ค่าล้างอัดภาพสี คา่จัดทําเอกสาร  
ค่าจดัทาํใบรบัรอง/เกียรติบัตร/วุฒบิัตร/ใบประกาศ คา่ถ่ายเอกสาร คา่ตอบแทนพธิีกร/กรรมการผู้ตัดสนิ  
ค่าสมนาคุณวทิยากร คา่ของรางวลั ถ้วยรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจา้งทํารปูเล่ม ค่าน้าํดื่ม คา่น้าํแข็ง  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชน ต้ังไว้  
750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการส่งเสริมการจัดประชุม การจัดประชาคม การจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดําเนนิงานของชุมชน และองค์กรภาคประชาชน เชน่ คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 
ค่าพาหนะ  คา่วัสดุอุปกรณ ์ ค่าทําป้ายและสื่อประชาสมัพันธ์  ค่าใชจ้่ายในพิธเีปิด–ปิด  ค่าจัดสถานที่  
ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทาํเอกสาร ค่าจัดทาํใบรบัรอง/เกียรติบัตร/วุฒบิัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คา่จา้งทํารูปเลม่คู่มือในการจดัการประชุม และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน) 

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต้ังไว้  750,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
แหล่งเรียนรู้ชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับชุมชน  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรม 
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายและ                 
สื่อประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด  ค่าจัดสถานที่  ค่าล้างอัดภาพสี  ค่าจัดทําเอกสาร               
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของที่ระลึก  ค่าน้ําดื่ม  ค่าน้ําแข็ง  ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/            
ใบประกาศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

19. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว้ 110,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยเลี้ยง   
ค่าเช่าทีพ่ัก คา่พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
หรือบุคคลที่ได้รับคาํสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์ 30,000 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 60,000 บาท)  
 
 
 
 



- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าบํารงุรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และทรพัยส์นิอืน่ ๆ เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ ทีม่ีวงเงิน
ไม่เกิน  5,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์)  

2.3  ค่าวสัดุ            ต้ังไว้รวม         592,100  บาท  แยกเป็น 
                 - วัสดุสาํนักงาน ต้ังไว้ 162,100 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดสุาํนักงาน เช่น กระดาษ 
หมึก ลวดเสยีบ น้ําดื่ม กระเปา๋หนงัสือเรียน เครื่องเขยีน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ 
หรือจ้างพิมพ ์ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห ์ 52,100 บาท งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 60,000 บาท และแผนงาน          
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  50,000  บาท)  

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 5,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ  อุปกรณ์ชิ้นส่วนวทิยหุรือ                 
เครื่องขยายเสยีง  ฯลฯ  เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผูเ้ดือดร้อนประเภทตา่ง ๆ          
ในงานสงัคมสงเคราะห ์ และใช้ในกองสวสัดิการสงัคม (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน) 

- วัสดุงานบา้นงานครัว ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดงุานบ้านงานครวั เช่น  
ผงซักฟอก สบู่ มุ้งหมอน ผ้าห่ม กันหนาว เสื่อ ขันน้าํ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์
แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห ์ และฝึกอาชพีให้แก่
กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มคนวา่งงาน กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูสู้งอายุ ฯลฯ และใชใ้นกองสวสัดิการ
สังคม  (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห)์ 

- วัสดุก่อสรา้ง ต้ังไว้ 335,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุก่อสร้างตา่ง ๆ เช่น เหลก็
แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะป ู อิฐ หิน ดินทราย ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบสาธารณภัย             
และผูเ้ดือดร้อนประเภทต่าง ๆ  ในงานสังคมสงเคราะห์  หรือคา่ก่อสร้างและคา่ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย      
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องคร์าชนั ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0891.4/ว 2206 ลงวนัที ่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานสวสัดิการ
สังคมและสงัคมสงเคราะห์ 330,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน งานสง่เสริม
และสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน  5,000  บาท) 

- วัสดุคอมพวิเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่ เม้าส์
หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง  
กระดาษต่อเนือ่ง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้ 30,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า             
ประเภทวสัดุใดได้ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระปอ๋ง อาหารเสรมิ ฯลฯ เพื่อให้การ
สงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และจา่ยเปน็
ค่าอาหารและน้ําดื่มสาํหรบัคณะปฏิบัติงานช่วยเหลือผูป้ระสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (ปรากฏ
ในแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์ 



3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค                       ต้ังไว้รวม         18,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธชิัยพฒันา               

และศนูย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชมุชนเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์     
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 

- ค่าน้าํประปา ต้ังไว้ 6,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ําประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา 
และศนูย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชมุชนเทศบาลนครลําปาง  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

- ค่าโทรศัพท ์ ต้ังไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์ที่ใชใ้นการติดต่อประสานงาน
ราชการกบัหนว่ยงานอืน่  ๆของอาคารมูลนธิิชัยพฒันา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป  
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์) 
    
รายจ่ายเพื่อการลงทุน               ต้ังไว้รวม        230,400  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได ้               ต้ังไว้รวม         80,000  บาท  แยกเป็น 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง            ต้ังไว้รวม         80,000  บาท  แยกเปน็ 

1. ครุภัณฑ์                         ต้ังไว้รวม         30,000  บาท  แยกเป็น 
        ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์                      ต้ังไว้              30,000  บาท  แยกเป็น 
             - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า  
5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิน่) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

2. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                                    ต้ังไว้รวม        50,000  บาท  แยกเป็น                   
        ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        ต้ังไว้             50,000  บาท  แยกเป็น                      

- ค่าบํารงุรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิน่) ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62) 
 
ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป                                     ต้ังไว้รวม        150,400  บาท  แยกเป็น 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง                      ต้ังไว้รวม        150,400  บาท  แยกเปน็ 
1. ครุภัณฑ์                                                    ต้ังไว้รวม          20,400  บาท  แยกเป็น

ครุภัณฑ์สาํนักงาน                                         ต้ังไว้               20,400  บาท  แยกเป็น 
   - โต๊ะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ มีลิ้นชักทัง้ 2 ด้าน พรอ้มกระจก จํานวน 3 ตัว            

ตัวละ 6,800 บาท เปน็เงนิ 20,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-60) 

 
 



 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    ต้ังไว้รวม         130,000  บาท แยกเปน็                   
 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                  ต้ังไว้              130,000  บาท แยกเป็น 

1. ค่าปรับปรุงห้องทํางานผู้อํานวยการกองสวสัดิการสังคม ต้ังไว้ 50,000 บาท โดยทําการ
เปลีย่นฝ้าเพดานใหม่ ติดวอลเปเปอร์ผนงั ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ พรมปูพื้น ตู้เก็บเอกสาร
ชนดิติดกับที่ ม่านปรบัแสง พร้อมเครือ่งปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 9,000 บีทีย.ู จํานวน 1 เครื่อง  
และงานอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล)  (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-64) 

2. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารมูลนิธชิัยพฒันาและรั้วบรเิวณที่ดินอาคารมูลนธิิชัยพัฒนา  
ต้ังไว้ 80,000 บาท โดยทําการซ่อมแซมหลังคาของอาคารฝ้าเพดานทีช่ํารุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า             
60 ตารางเมตร พร้อมทาสีฝา้เพดานชัน้บนใหม่ทั้งหมด ซ่อมแซมและติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  
ห้องประชุมชั้นบน ซ่อมแซมห้องน้ําชั้นบนที่ชํารุด รั้วลวดหนาม และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-93) 
 

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มีคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  3 
 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

 
รายละเอียดรายจ่ายตามหนว่ยงาน 

สํานักการชา่ง 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  สาํนักการชา่ง 
--------------------------- 

 
ต้ังงบประมาณรายจา่ย รวมทั้งสิน้  114,642,210  บาท  แยกเปน็ 
จ่ายจากรายได ้  
รายจ่ายประจาํ ต้ังไว้รวม     78,996,410  บาท  แยกเปน็ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจํา  ต้ังไว้รวม     30,465,490  บาท  แยกเปน็ 
1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) ต้ังไว้          30,465,490  บาท  แยกเปน็ 

- เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  13,022,780  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล  
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 542,130 บาท งานไฟฟา้ถนน 4,424,920 บาท งานสวนสาธารณะ 637,660 บาท 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 338,100 บาท งานบาํบัดน้าํเสีย 1,349,600 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,648,050 บาท        
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 3,082,320 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน ต้ังไว้ 469,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปน็รายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวพนกังาน
เทศบาล และเงนิที่ปรบัเพิม่สําหรบัคณุวฒุิ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 42,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 134,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม        
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 266,400 บาท งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 27,120 บาท) 

- เงินประจาํตําแหน่ง ต้ังไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็เงนิประจําตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ต้ังไว ้ 6,638,140 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่จ้างให้กับลูกจ้างประจํา 
และเปน็เงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 133,970 บาท งานไฟฟา้ถนน 4,009,360 บาท งานสวนสาธารณะ 332,310 บาท 
งานบาํบัดน้ําเสีย 536,120 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 868,420 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 757,960 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลูกจ้าง ต้ังไว้ 56,280 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนลูกจ้างประจํา  
และเงนิเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจาํ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 18,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 38,280 บาท) 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว ้ 8,320,450 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างให้กับพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 256,040 บาท            
งานไฟฟ้าถนน 3,690,550 บาท งานสวนสาธารณะ 1,593,780 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอย             



และสิ่งปฏิกูล 388,840 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 1,816,420 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม              
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 159,390 บาท งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 415,430 บาท) 

- เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง ต้ังไว้ 1,837,920 บาท เพือ่จ่ายเปน็เงินเพิ่ม               
ค่าครองชพีชัว่คราวพนักงานจ้าง และเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 72,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 749,760 บาท งานสวนสาธารณะ 
396,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 66,720 บาท งานบําบัดน้าํเสีย 409,440 บาท 
และแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 36,000 บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 108,000 บาท) 

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ต้ังไว้รวม     43,430,320  บาท  แยกเปน็ 
2.1 ค่าตอบแทน   ต้ังไว้            2,760,720  บาท  แยกเป็น 

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไว้  
190,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานกอ่สร้าง 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)       

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  816,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ       
และชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท                 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 9,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 125,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 110,000 บาท            
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท) 

- ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 517,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล  
ซึ่งมีสิทธิเบิกคา่เช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 48,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 159,000 บาท งานบาํบัดน้าํเสีย 23,400 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 109,200 บาท 
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 177,600 บาท) 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  537,520  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาํ ซึ่งมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 20,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 160,050 บาท งานสวนสาธารณะ 
52,450 บาท งานบาํบัดน้าํเสีย 44,350 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทัว่ไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 107,250 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 153,420 บาท) 

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลกูจ้างประจาํ ซึ่งมีสิทธเิบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ        
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 100,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท 
งานสวนสาธารณะ 50,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 30,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 
30,000 บาท และแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 140,000 บาท) 



2.2 ค่าใช้สอย      ต้ังไว้        24,262,000  บาท  แยกเปน็ 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้  22,676,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็                  

ค่ารบัวารสาร ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ คา่เบีย้ประกัน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจา้งเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ คา่จ้างทําการสาํรวจพื้นที่ กําหนด
แนวถนน สาํรวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทําปักหมุดหลกัแนวเขตกําแพงเมืองและทีส่าธารณประโยชน์ 
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพัสดเุคนเนต็ สวนสาธารณะ ศนูยจ์ัดการ
คุณภาพน้ํา (บ่อบําบัดน้ําเสีย) และสถานสีูบน้าํของเทศบาล คา่จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
สวนหย่อม หรอืเกาะกลางถนนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ําพุของเทศบาล ค่าจา้งเหมา
เอกชนกําจดัขยะมลูฝอยโดยวิธีถูกหลกัสขุาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลําปาง คา่จา้งเหมากรมราชทัณฑ์ 
หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา ลาํเหมอืง ลําธารสาธารณะ ค่าตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพน้าํ ค่าบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อใหร้าชการได้ใช้บริการไฟฟา้ รวมถึงค่าตดิต้ังหม้อแปลง เครื่องวัดและอปุกรณ์ไฟฟา้ 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,150,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,100,000 บาท 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 12,967,600 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 1,269,000 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 17,000 บาท 
งานก่อสร้างโครงสรา้งพืน้ฐาน 170,000 บาท) 

- รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังไว้  
1,117,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาจราจร 
ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผูน้ําชุมชน และอาสาชุมชน ต้ังไว้ 100,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่ใช้จ่าย
ในการดาํเนินงาน เชน่ ค่าสมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คา่พาหนะ            
ค่าดอกไม้ ธูป เทยีนในพธิี ค่าเช่าสถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน)  

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่เมืองคารบ์อนต่ํา (Low Carbon City)       
ต้ังไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานการจัดการสิง่แวดล้อมเมือง สู่เมือง
คารบ์อนต่ํา (Low Carbon City) โดยการจัดประชุมเชงิปฏิบัติการ การจัดทําแผนจัดการสิ่งแวดล้อม 
กําหนดกิจกรรมนําร่อง การจัดทํา Baseline การจัดทาํตัวชี้วัด การดําเนินงานกจิกรรมนําร่องไปสู ่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีคา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเชา่สถานที่ คา่สมนาคณุ
วิทยากร คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทาํสื่อเผยแพร่ขอ้มูล                 
ด้านการจัดการสภาพแวดลอ้ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก           
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้าํเสีย) 

3. ค่าใช้จา่ยในการดาํเนนิงานจัดทําผังเมืองรวมจงัหวัดลาํปาง (ต่อเนื่อง) ต้ังไว้ 
100,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ        
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าสมนาคุณ 
วิทยากร คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสาร                  
ค่าจัดทาํสื่อประชาสัมพนัธต่์าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่ารับรองเจา้หนา้ที ่       



ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน) 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดําเนินงานการอนุรกัษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลําปาง (ต่อเนื่อง) 
ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และ             
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร์การอนรุักษ์และพัฒนาเมืองเกา่นครลําปาง 
เช่น คา่สมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก           
ค่าจัดทาํเอกสาร ค่าจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ คา่พาหนะ ค่าเช่าที่พัก             
ค่ารบัรองเจ้าหน้าที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน) 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว้ 667,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็                 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาลและลกูจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
13,000 บาท งานไฟฟา้ถนน 224,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกําจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน 
195,000 บาท) 

- ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม  ต้ังไว้  469,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นคา่บาํรุงรักษา          
และซ่อมแซมครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ          
ที่มีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ              
เคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟา้ถนน 82,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท                 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 5,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 150,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท            
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 147,000 บาท) 

2.3 ค่าวสัดุ               ต้ังไว้         16,407,600  บาท  แยกเป็น 
- วัสดุสาํนักงาน  ต้ังไว้  732,700  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํนักงาน  เชน่  กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผ้าใช้ประดบัตกแต่งในงานพธิีต่าง ๆ สิง่พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ์
น้ําดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ             
และชุมชน 32,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 403,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,000 บาท งานบาํบัดน้าํเสีย 25,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม       
และการโยธา งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,700 บาท งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 200,000 บาท) 

- วัสดุไฟฟา้และวิทยุ  ต้ังไว้  1,060,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น 
ฟิวส์ เข็มขัดรดัสายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟา้ถนน 980,000 บาท 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 5,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสยี 65,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 5,000 บาท) 



- วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว ้ 60,600 บาท เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เชน่ 
แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด ถังน้ํา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 
30,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 10,000 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,500 บาท 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 4,000 บาท)  

- วัสดุก่อสรา้ง ต้ังไว้ 4,463,400 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เชน่ ไม้ต่าง ๆ              
ส ี  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ปูนซเีมนต ์  ยางแอสฟัลต์  หินคลุก  ดิน  ทราย  ท่อระบายน้ํา             
เหล็กเสน้ แปรงทาส ี อุปกรณ์และเครื่องสขุภัณฑ์ ตลับเมตร สว่านไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,223,400 บาท                 
งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 
600,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม            
และการโยธา 3,000 บาท งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 15,000 บาท) 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 1,825,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ        
และขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี ่  สายไมล์  โซ่รถแบ็คโฮ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน          
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 859,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกําจัด             
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท งานบําบัดน้าํเสีย 270,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม                  
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 502,500 บาท) 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  ต้ังไว้  6,752,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดเุชื้อเพลิง      
และหล่อลืน่ของยานพาหนะ เช่น น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัดีเซล น้ํามนัเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน 3,000,000 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกําจัด         
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 250,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 820,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 2,082,000 บาท) 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ต้ังไว้ 203,500 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล ์ ออกซิเจน น้ํายาตา่ง ๆ หัวเชือ้จุลินทรีย ์ EM ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,000 บาท งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท งานกําจัด   
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 175,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม       
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 10,500 บาท) 

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว้  935,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  
ปุ๋ย วัสดเุพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ถุงสําหรบับรรจุทราย ด้าย                
เข็มเยบ็ถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสยี 25,000 บาท) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดโุฆษณา                
และเผยแพร ่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟลิ์ม  พูกั่นและส ี  การจัดทําวิดีทศัน ์ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟา้ถนน 
20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท          
งานบาํบัดน้ําเสีย 60,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสร้างพื้นฐาน 
14,000 บาท) 



- วัสดุเครื่องแตง่กาย  ต้ังไว้  49,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดเุครือ่งแต่งกาย  เช่น  
ถุงมือ  รองเทา้บู๊ตยาง  รองเท้า  เสื้อกันฝน  หมวกเซฟตี้  ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 11,000 บาท) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  180,900  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร ์  เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู กระดาษพิมพค์อมพิวเตอร ์ หมึกพิมพ ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร ์
เครื่องสาํรองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ           
เคหะและชุมชน 10,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 49,900 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
6,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 15,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000 บาท งานกอ่สร้างโครงสรา้งพืน้ฐาน 70,000 บาท) 

- วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว้ 45,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุใดได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท 
งานไฟฟ้าถนน 8,000 บาท งานสวนสาธารณะ 3,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
4,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท) 

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค              ต้ังไว้รวม      3,633,600  บาท  แยกเป็น 
- ค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้  3,110,000  บาท  เพื่อจ่ายเปน็คา่ไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ   และ

ที่ใช้ในเขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้าํพุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง         
ศูนย์จดัการคณุภาพน้าํ (บ่อบาํบัดน้าํเสยี) สถานสีูบน้ําเสีย โรงพสัดเุคนเน็ต และโรงผสมแอสฟลัท ์
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน 30,000 บาท งานสวนสาธารณะ 2,000,000 บาท 
งานบาํบัดน้ําเสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
240,000 บาท) 

- ค่าน้าํประปา ต้ังไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ําประปาสําหรบัรดน้ําต้นไม้            
ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา (บ่อบําบัดน้ําเสีย) 
สถานสีบูน้าํเสยี และโรงพสัดเุคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 360,000 บาท 
งานบาํบัดน้ําเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
30,000 บาท) 

- ค่าโทรศัพท ์ ต้ังไว้ 51,000 บาท เพือ่จ่ายเปน็คา่โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน         
กับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศพัท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในโรงพัสดเุคนเน็ต 
ศูนย์จดัการคณุภาพน้าํ (บอ่บาํบัดน้ําเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน (ท.7) และสวนสาธารณะเขลางค์นคร 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 7,500 บาท งานสวนสาธารณะ 
4,500 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท) 
 
 



- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ต้ังไว้ 42,600 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ         
การใช้ระบบอนิเทอรเ์น็ต คา่สื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใชจ้่ายเพื่อให้ได้ใชบ้รกิาร และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ           
เคหะและชุมชน 9,600 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 8,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 25,000 บาท) 

4. หมวดรายจ่ายอื่น        ต้ังไว้รวม       300,000  บาท  แยกเป็น 
 รายจ่ายอื่น                 ต้ังไว้              300,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรบัปรุงครุภัณฑท์ี่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง ต้ังไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย         
ในการดาํเนินการจ้างองค์กร สถาบนัการศึกษา หรือบริษัทเอกชน เพื่อสํารวจศึกษาความเปน็มาของ
ประวัติศาสตร ์ สภาพแวดลอ้ม อัตลักษณ์อาคาร คัดลอกแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม และมัณฑณศลิป์
ของอาคารโดยละเอียด ภาพถ่ายเปรียบเทียบ รวมทั้งแผนการอนรุักษ์อาคารตามสภาพแวดล้อม จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 10 หลัง รายละเอียดตามข้อกําหนดของเทศบาลนครลาํปาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน) 

5. หมวดเงินอุดหนุน           ต้ังไว้รวม     1,167,000  บาท  แยกเปน็ 
 เงินอุดหนนุ             ต้ังไว้รวม     1,167,000  บาท  แยกเป็น 
 เงินอุดหนนุสว่นราชการ ต้ังไว้          1,167,000  บาท  แยกเปน็ 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ต้ังไว้ 1,167,000 บาท เพื่อจ่ายเปน็             
เงนิอุดหนนุการไฟฟา้สว่นภูมิภาคจงัหวัดลาํปาง ในการขยายเขตไฟฟา้พฒันา และการขยายเขตสายดบั 
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จ่ายจาก
เงินอุดหนนุทัว่ไป)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพฒันาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง 
แนวทางการพฒันา ปรบัปรงุสาธารณูปโภคใหค้รอบคลมุได้มาตรฐาน หน้า 5-207) 
 

 



รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้ังไว้รวม  35,645,800  บาท  แยกเป็น 
ก. จ่ายจากรายได ้ ต้ังไว้รวม    8,005,000  บาท  แยกเป็น 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม    8,005,000  บาท  แยกเป็น 

1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม    1,112,000  บาท  แยกเป็น 
1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร ต้ังไว้             99,500  บาท  แยกเป็น 
- เครื่องปั๊มน้าํ ปั๊มเปน็แบบหอยโขง่ มอเตอร์กับตัวปั๊มไม่ติดกัน สูบน้าํได้ไม่น้อยกวา่            

60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กําลังส่งสูงไม่น้อยกวา่ 35 เมตร ระบบไฟฟา้ 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง              
เปน็เงนิ 99,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน 
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-67) 

1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน ต้ังไว้             17,500  บาท  แยกเป็น 
- ชุดเชื่อมและตัดแก๊ส  ชนิดใช้งานสนาม  ประกอบด้วย  ถังลม  ถังแก๊ส  หัวเชื่อม และหัวตัด  

พร้อมอุปกรณ ์ จํานวน 1 ชุด เปน็เงนิ 17,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน           
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้าํเสีย  (แผนพฒันาสามปี หน้า 5-70) 

1.3 ครุภัณฑ์อืน่                ต้ังไว้       95,000  บาท  แยกเป็น 
- หัวน้ําพุทองเหลือง 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว ขนาดความกว้าง             

ประมาณ 145 มิลลิเมตร สูงประมาณ 110 มิลลิเมตร แยกประกอบกันเป็น 2 ชิ้น มีรูน้ําพุขนาดประมาณ         
5 มิลลิเมตร แบบปรับองศาได้ จํานวน 24 หัวโดยรอบ และมีรูน้ําพุขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร                
จํานวน  1  หัว  แบบปรับองศาได้อยู่ตรงกลาง  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  95,000  บาท (ตามราคา            
ในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟา้ถนน (แผนพฒันาสามปี หน้า 5-67) 

1.4 ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์           ต้ังไว้        900,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบาํรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ ที่มีวงเงนิเกินกว่า 

5,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน           
งานไฟฟ้าถนน 160,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 90,000 บาท  
และแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 500,000 บาท (แผนพฒันาสามปี 
หน้า 5-62)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ) 

 

2. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม    6,893,000  บาท  แยกเป็น 
2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         ต้ังไว้         6,555,000  บาท  แยกเป็น  

1. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนปงสําราญ ต้ังแต่ถนนปงสนุก ถึงถนน
เจริญประเทศ ต้ังไว้ 3,130,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ          
3.80 – 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 440.00 เมตร                  
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
440.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-203) 
 
 



2. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนรถไฟ ซอยข้างบา้นเลขที่ 59 ถึง
บ้านเลขที่ 55/1 ต้ังไว้ 440,000 บาท โดยทําการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ              
4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-274) 

3. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนนาก่วม ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่        
44 – 35 (ซอยข้างวัดพระธาตุป่าแดด) ต้ังไว้ 2,130,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.           
ขนาดกว้างประมาณ 2.20 – 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ  
328.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว               
รวมบ่อพักประมาณ 253.00 เมตร และวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร           
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพฒันา 
สามปี หน้า 5-204) 

4. ค่าก่อสรา้งถนนและท่อระบายน้ํา ถนนปา่ขาม 1 ซอยข้างบา้นเลขที่ 111 – 49  
(ซอยข้างวัดปา่ขาม) ต้ังไว้ 585,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ   
2.50 – 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 125.00 เมตร พร้อม           
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 127.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-203) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน) 
 

5. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงทางเท้าถนนบุญโยง ฝั่งตรงข้ามวัดศรีบุญโยง ต้ังแต่สุดเขตรั้ว
สถานีตํารวจภธูรเมืองลําปาง ถึงบริเวณถนนจามเทว ี ต้ังไว้ 270,000 บาท โดยทําการก่อสร้าง
ปรับปรุงทางเท้าใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 0.80 – 1.40 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 
116.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-201) 
 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

2.2 ค่าบํารุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ต้ังไว้          338,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรงุทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ ที่มีวงเงิน

เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 338,000 บาท (ตามราคาในทอ้งถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะ            
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 100,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบาํบัดน้ําเสีย  
180,000  บาท  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-62) 
 



ข. จ่ายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ต้ังไว้รวม  27,640,800  บาท  แยกเป็น 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง       ต้ังไว้รวม  27,640,800  บาท  แยกเป็น 

1. ครุภัณฑ์ ต้ังไว้รวม    1,904,800  บาท  แยกเป็น 
1.1 ครุภัณฑ์สาํนักงาน  ต้ังไว้             30,000  บาท  แยกเป็น 
- ชุดรับแขก ชนิดโครงสรา้งขาเหล็กชบุโครเมี่ยม  และพนักพิงบฟุองน้ําหุ้มหนังเทยีม       

จํานวน  1  ชดุ  เป็นเงิน  30,000  บาท  ประกอบด้วย  
1) โซฟา 3 ที่นั่ง  จํานวน  1  ตัว  
2) โซฟา 1 ที่นั่ง  จํานวน  4  ตัว  
3) โต๊ะกลางขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พร้อมกระจกวางบนหน้าโต๊ะ  จํานวน  1  ตัว  

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-68)  
1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้            694,300  บาท  แยกเป็น 
- ค่าปรับปรุงสภาพรถกระเชา้ หมายเลขทะเบียน 80 – 8806 โดยซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

ระบบไฮดรอลคิ  ระบบเครื่องล่าง  ตัวถัง  กระบะ  และอืน่ ๆ  เปน็เงนิ  159,500  บาท   
- ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต - 1016 โดยซ่อม  

เปลี่ยนอะไหลร่ะบบส่งกําลัง  ระบบเครื่องล่าง  ระบบโฮดรอลิค  และอื่น ๆ  เปน็เงนิ  233,300  บาท  
- ค่าปรับปรุงสภาพรถเกรด หมายเลขทะเบียน ต – 0309 โดยซ่อมเปลี่ยนอะไหล่          

ระบบเครื่องยนต์ ระบบหลอ่เย็น ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลคิ ระบบเครื่องลา่ง และอื่น ๆ เป็นเงิน  
301,500  บาท  
 

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-95) 
 

1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ต้ังไว้              18,100  บาท  แยกเปน็ 
- รอก  ขนาด  2  ตัน  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงนิ  7,200  บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

1) เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ 
2) มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเก่ียวยกน้ําหนักด้านล่าง 1 ตัว 
3) ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ําหนัก 
4) ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกําลังยก 
5) ใช้โซ่เป็นตัวชกัหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทํางาน 
6) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดน้ําหนักขั้นต่ําที่ยกได้ 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-68)  
- สว่านโรตารี่ 3 ระบบ ขนาด 24 มิลลเิมตร กําลังไฟเข้าไม่ตํ่ากว่า 780 วัตต์           

จํานวน  1  ตัว  เป็นเงนิ  10,900  บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)  

1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  ต้ังไว้            709,900  บาท  แยกเป็น 
- ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ลําโพงและอปุกรณ์ จํานวน 1 ชุด เปน็เงิน 53,900 บาท 

ประกอบด้วย  
1) ตู้ลําโพงพร้อมเสียงเบส ขนาด 18 นิ้ว 1200 วัตต์  จํานวน  4  ตู้  
2) ตู้ลําโพงพร้อมดอกเสียงกลาง - แหลม ขนาด 15 นิ้ว 400 วัตต์ จํานวน  2  ตู้  



3) มิกเซอร์  16  ช่อง  จํานวน  1  เครื่อง   
4) เครื่องเพาเวอร์แอมป์ กําลังขับไม่น้อยกวา่ 1200 วัตต์  จํานวน  1  เครื่อง 
5) ไมค์ลอยไร้สาย  จํานวน  2  ตัว    
6) เครื่องเล่น CD / VCD / MP3  จํานวน  1  เครื่อง  

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-69) 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ) 
 

- ค่าปรับปรุงระบบไฟ LED น้ําพุสถานีรถไฟ (น้ําพุช้าง) เป็นเงิน 200,000 บาท ประกอบด้วย 
1) ตู้ควบคุมระบบไฟ   จํานวน    1  ตู้ 
2) ชุดหลอด LED 3 สี   จํานวน  33 ชดุ     
- ค่าปรับปรุงระบบไฟ LED น้ําพุไก่ขาว เปน็เงนิ 200,000 บาท ประกอบด้วย 

1) ตู้ควบคุมระบบไฟ   จํานวน    1  ตู้ 
2) ชุดหลอด LED 3 สี   จํานวน  33 ชดุ      
- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกวัดศรีบุญโยง เพื่อดําเนินการ 

เปลีย่นชุดแผงวงจรเมนบอรด์  ชนิด  3  เฟส  เปน็เงิน  86,000  บาท 
- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกปศุสัตว์ เพื่อดําเนินการ         

เปลี่ยนชุดแผงวงจรเมนบอร์ด  ชนิด  3  เฟส  เปน็เงนิ  86,000  บาท 
- ค่าปรับปรุงตูค้วบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกโรงเรียนมธัยมวิทยา เพื่อดําเนนิการ

เปลีย่นชุดแผงวงจรเมนบอรด์  ชนิด  2  เฟส  เปน็เงิน  84,000  บาท 
 

(ตามราคาในทอ้งถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพฒันา สร้างและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง หน้า 5-301) 
 

1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่  ต้ังไว้              12,000  บาท  แยกเปน็ 
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิิตอล เปน็กล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)            

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ซูมออพติคอล 5 เท่า จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
เลนส์มุมกว้างไม่น้อยกว่า  28  มิลลเิมตร  จํานวน  1  กล้อง  เปน็เงนิ  12,000  บาท (ตามราคา         
ในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-65)  

1.6 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครวั  ต้ังไว้            295,500  บาท  แยกเป็น 
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 8,500 บาท เปน็เงิน 25,500 บาท 

มีรายละเอียดดังนี ้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 30 ซีซี. 
4) พร้อมใบมีด 

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69) 



- ค่าติดต้ังเครื่องกรองน้ํา ระบบกรองใต้น้ํา มีคุณสมบัติในการกําจัดสนิมเหล็ก สารแขวนลอย 
ตะกอน มีลักษณะเป็นถังกรองคู่ ติดต้ังใต้น้ํา (หอถังสูง) และถังผงกรอง (Activeted Carbon)         
ขนาดไม่น้อยกว่า  1000  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  270,000  บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี หนา้ 5-70)  

1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน  ต้ังไว้              49,000  บาท  แยกเปน็ 
- เลื่อยยนต์สาํหรับตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ เปน็เครื่องยนต์ชนดิ 2 จังหวะสบูเดียว ใช้น้าํมัน 

เบนซินผสม (2T) กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า 8000 รอบ/นาที ระบบจุดระเบิด                   
แบบคลอยแม๊กนีโต ใช้หัวเทียน ระบบสตาร์ทใช้มือดึงเชือกกระตุกและดึงกลับอัตโนมัติ ปริมาตร
กระบอกสูบไมน่้อยกว่า 105 ซีซี. บาร์ขนาดความยาวไม่ตํ่ากว่า 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงนิ  
49,000 บาท (ตามราคาในทอ้งถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนา 
สามปี หน้า 5-69)  

1.8 ครุภัณฑ์อืน่  ต้ังไว้              96,000  บาท  แยกเปน็ 
- ผ้าใบคลุมเตน็ท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 12 ผนื ๆ ละ 8,000 บาท เปน็เงนิ 

96,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน (แผนพฒันา 
สามปี หน้า 5-69)  
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ)  
 

2. ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง        ต้ังไว้รวม  25,736,000  บาท  แยกเป็น 
 2.1 ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ            ต้ังไว้        1,900,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสัญญาณไฟจราจรสีแ่ยกสวนสาธารณะประตเูวียง (โรงฆ่าสัตว์เดิม) 
ต้ังไว้ 1,900,000 บาท โดยทําการก่อสร้างปรบัปรงุระบบสญัญาณไฟจราจร บรเิวณสี่แยกสวนสาธารณะ  
ประตูเวียง (โรงฆ่าสัตว์เดิม) เป็นระบบไฟสัญญาณจราจร ชนิด 2 เฟส (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพฒันา สร้างและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง หน้า 5-300) 
 

     2.2 ค่าอาคารต่าง ๆ           ต้ังไว้           440,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนลาํปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านปงสนุก 

ต้ังไว้ 440,000 บาท โดยทําการก่อสร้างศาลาทีพ่ักผู้โดยสาร เปน็ศาลาที่พัก ค.ส.ล. ชั้นเดียว              
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  8  ตารางเมตร  และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงาน          
เคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน 

 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-176) 
 
 



     2.3 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพกั      ต้ังไว้            400,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าปรับปรุงหอ้งปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหาร และห้องน้ํา-ส้วม ของส่วนควบคุม          

การก่อสร้าง อาคารสาํนักการช่าง-กองคลัง ชัน้ 2 ต้ังไว้ 400,000 บาท โดยทําการปรับปรงุผนงั               
ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างห้องปฏิบัติงาน ปรับปรุงผนัง เคานเ์ตอร ์ ห้องเตรียมอาหาร           
ปรับปรุงห้องน้ํา-ส้วมชายหญิง โดยเปลี่ยนสุขภัณฑ์ พืน้ ผนงั และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพฒันา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทาํงานและการให้บรกิารที่มีคุณภาพ หน้า 5-58) 
 

     2.4 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       ต้ังไว้        22,996,000  บาท  แยกเปน็ 
1. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนบา้นตา้สามัคคี ซอย 4 ต้ังแต่ถนน

บ้านต้าสามัคคี ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาํปาง ต้ังไว้ 1,225,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ    
200.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอ่พัก
ประมาณ 200.00 เมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-229)   

2. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนจามเทว ี ซอยข้างบา้นเลขที่ 56 
(หน้าสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง) ต้ังไว ้492,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.00 – 4.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 109.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
109.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-211)   

3. ค่าก่อสรา้งถนนและท่อระบายน้ําถนนพหลโยธนิ ซอยข้างบา้นเลขที ่ 124 ถึงถนน
นาก่วมใต้ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 5 (ซอยข้างธนาคารไทยพาณชิย์ สาขานาก่วม) ต้ังไว้ 488,000 บาท  
โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.20 – 3.20 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร 
ความยาวประมาณ 109.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร 
ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 110.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพฒันา
สามปี หน้า 5-224)   

4. ค่าก่อสร้างปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้ําถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 
ต้ังแต่ถนนรอบเวียง ถึงบา้นเลขที่ 431/91 ต้ังไว้ 1,700,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้างประมาณ 3.50 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 233.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
233.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-251)   

5. ค่าก่อสรา้งถนนและท่อระบายน้ําถนนรอบเวียง ซอยขา้งโรงเรียนเทศบาล 4 ต้ังแต่
บ้านเลขที่ 431/125 ถึงถนนดวงรัตน ์ ต้ังไว้ 2,050,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.         
ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 3.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ  
394.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอ่พัก
ประมาณ 394.00 เมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-252)   



6. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนวังขวา ซอยข้างบา้นเลขที่ 28/243 
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวังฝัง่ซ้าย ต้ังไว้ 790,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง
ประมาณ 5.00 – 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 115.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
115.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-293)   

7. ค่าก่อสร้างปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้ําถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 
และซอยข้างบ้านเลขที่ 6 ต้ังไว้ 442,000 บาท โดยทาํการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 
5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 70.00 เมตร พร้อม                  
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 70.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-212)   

8. ค่าก่อสรา้งถนนกําแพงเมือง ซอยข้างบา้นเลขที่ 109/5 ถึงสุดเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ต้ังไว้ 654,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ   
4.00 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 275.00 เมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-288)   
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน) 
 

9. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงทางเท้าถนนพหลโยธนิ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
ต้ังแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศนูยล์ําปาง ถึงถนนไปรษณยี ์ ต้ังไว้ 3,334,000 บาท โดยทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 1.00 – 3.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว       
รวมทางเข้า – ออก ประมาณ 720 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)    
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-175) 
 

10. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําถนนไฮเวย์ลําปาง – งาว ซอยบ้านเลขที่ 119 – 135 
(ซอยหลังโค้วยู่ฮะ) ต้ังไว้ 1,270,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ  
3.50 – 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 194.00 เมตร พร้อม              
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 194.00 เมตร 
และวางท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ          
ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
25.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-234)   

11. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนบา้นดง ซอยข้างบา้นเลขที่ 25 ถึง
บ้านเลขที่ 31 ต้ังไว้ 650,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ             
3.00 – 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 153.00 เมตร พร้อม            
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 153.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-268)   



12. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนมนตรี ซอยข้างบา้นเลขที่ 110 ต้ังไว้ 
472,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.20 – 3.30 เมตร หรือตามสภาพ 
หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 106.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบอ่พักประมาณ 106.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-204)   

13. ค่าก่อสรา้งถนนและท่อระบายน้ําถนนพระเจ้าทนัใจ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 20 
ต้ังไว้ 310,000 บาท โดยทําการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.30 – 4.20 เมตร           
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 64.00 เมตร และงานอื่น ๆ          
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-283)   

14. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138  
ถึงถนนตลาดเก่า ข้างบา้นเลขที่ 107 ต้ังไว้ 890,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.              
ขนาดกว้างประมาณ 2.40 – 3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ       
133.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอ่พัก
ประมาณ 133.00 เมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-259)   

15. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์บูรณะ ต้ังแต่ถนนไฮเวย์ลาํปาง-งาว ถึงบริเวณ 
ถนนราษฎร์บรูณะ ซอย 11 ต้ังไว้ 1,820,000 บาท โดยทําการปผูิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง
ประมาณ 5.00 – 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 570.00 เมตร 
พร้อมปรับปรงุบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป ีหน้า 5-236)   

16. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนวังขวา ซอยข้างบา้นเลขที่ 28/121 
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวังฝัง่ซ้าย ต้ังไว้ 906,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง
ประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 134.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
134.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-270)   

17. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนวังทาน ซอยข้างบา้นเลขที่ 2 – 14/4 
ต้ังไว้ 360,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.70 – 3.00 เมตร                  
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90.00 เมตร และงานอื่น ๆ           
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-205)   

18. ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนวังขวา ซอยข้างบา้นเลขที่ 28/52 
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวังฝัง่ซ้าย ต้ังไว้ 1,014,000 บาท โดยทําการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 153.00 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 
153.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-269) 
 
   



19. ค่าก่อสร้างปรบัปรุงถนนและท่อระบายน้าํถนนนาก่วม ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 36 
ถึงบ้านเลขที ่ 66 ต้ังไว้ 1,539,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ           
3.00 – 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 240.00 เมตร พร้อม           
วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพกัประมาณ 240.00 เมตร 
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-289)   

20. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ําถนนประตมู้า ซอยข้างบา้นเลขที่ 153/132-153/206 
(หมู่บ้านฆ้องคาํ) ต้ังไว้ 470,000 บาท โดยทําการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้งประมาณ 7.00 เมตร 
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. 
ขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 60.00 เมตร และงานอื่น ๆ           
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-219) 
   

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน) 
 

21. ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณสวนสาธารณะพ่อเจ้าทิพย์ชา้ง ต้ังไว้ 540,000 บาท       
โดยทําการติดต้ังโคมไฟใหมท่ดแทนของเดิม จํานวน 18 ชุด ขนาดเสาโคมไฟ สูงประมาณ 4.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)   

22. ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนนฉัตรไชย ต้ังไว้ 580,000 บาท โดยทําการปรับปรุง 
รูปแบบโคมไฟของเดิม จํานวน 28 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)   
  

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมเมือง  
แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบํารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-202) 

 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 

23. ค่าบรูณะโบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตา  ต้ังไว ้ 1,000,000  บาท  โดยทาํการรื้ออิฐเดิม              
ที่เสื่อมสภาพออก แล้วก่อซ่อมแซมแนวชั้นก่ออิฐของเดิม ตามรูปแบบสมัยของโบราณมากที่สุด 
ประกอบด้วย โบราณสถานไม่ทราบหน้าทีก่ารใช้งาน ขนาดประมาณ 4 x 5 เมตร ฐานเจดียส์ี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดประมาณ 7 x 8 เมตร สูง 80 เซนตเิมตร ส่วนทางเขา้วิหาร แนวอฐิก่อ กว้างประมาณ  
50 เซนติเมตร ยาว 12 เมตร ส่วนที่ต่อเนื่องจากกําแพงแก้วเจดีย์ แนวอิฐก่อ กว้างประมาณ               
30 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร หรอืช่วงความยาวของอิฐ ต่อเนื่องจากกําแพงแก้วมาทางทิศใต้       
2 แนว และแนวอิฐก่อ กว้างประมาณ 100 เซนติเมตร เป็นช่องสี่เหลีย่มผืนผ้า ขนาดประมาณชอ่งละ 
4 x 5 เมตร จํานวน 2 ช่อง อุโบสถ ขนาดประมาณ 7 x 14 เมตร (ตามแบบแปลนของกรมศลิปากร) 
และปรับภูมิทศัน ์ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานอุตสากรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

(ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การอนรุักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดก                  
ทางวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟืน้ฟูแหล่งโบราณสถานและแหล่งเรียนรู ้หน้า 5-122) 



 

 
เอกสารงบประมาณ 

 
ส่วนที่  4 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
ของ 

 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 

- ประมาณการรายรับ 
- ประมาณการรายจ่าย 

 

 
 
 



ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 19,417,140             บาท 22,450,620             บาท

          1.  แผนงานการพาณิชย์ 17,211,840             บาท 19,416,020             บาท

          2.  แผนงานงบกลาง 2,205,300               บาท 3,034,600              บาท



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

รายการ
จ่ายจริง

ปี  2553

งบประมาณ
รหัส 

บัญชีปี 2554
+ เพิ่ม

ปี 2555
- (ลด)

1. รายจ่ายงบกลาง

    ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.) 99,737.71 67,800 - (33,200)          34,600

    ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 771,117.51 2,137,500 + 862,500 3,000,000

รวมรายจ่ายงบกลาง 870,855.22 2,205,300 + 829,300         3,034,600

2. รายจ่ายของหน่วยงาน

    รายจ่ายประจํา

    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 2,072,547.00 2,235,900 + 152,260 2,388,160

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,077,117.66 1,690,340 + 33,920 1,724,260

    หมวดค่าสาธารณูปโภค 70,282.49 159,000  - 159,000

    หมวดรายจ่ายอื่น 77,600.00 82,100 + 10,500 92,600

รวมรายจ่ายประจํา 3,297,547.15 4,167,340 + 196,680 4,364,020

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

    หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง - 44,500        + 7,500            52,000        

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน - 44,500        + 7,500            52,000        

4. รายจ่ายจากกําไรสุทธิ

    รายจ่ายประจํา

    หมวดรายจ่ายอื่น 9,678,496.49 13,000,000 + 2,000,000 15,000,000

รวมรายจ่ายจากกําไรสุทธิ 9,678,496.49 13,000,000 + 2,000,000 15,000,000

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 13,846,898.86 19,417,140 + 3,033,480 22,450,620

ยอดประมาณการรายรับ 25,354,129.41 28,010,500 + 4,240,000 32,250,500

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 11,507,230.55 8,593,360 + 1,206,520 9,799,880



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
รับจริง

ปี  2553

งบประมาณ
รหัส 

บัญชีปี 2554
+ เพิ่ม

ปี 2555
- (ลด)

ก.  รายได้                        (ยอดรวม) 15,675,632.92 15,010,500 + 2,240,000 17,250,500

     ค่าดอกเบ้ียรับจํานํา 14,431,335.00 14,000,000 + 2,000,000 16,000,000

     ค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 107.92 500 - 500

     กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 1,244,190.00 1,010,000 + 240,000         1,250,000

ข.  เงินได้อื่น

     กําไรสุทธิปี 2554          (ยอดรวม) 9,678,496.49 13,000,000 + 2,000,000      15,000,000

     เงินรางวัลประจําปี  15% 1,451,774.47 1,950,000 + 300,000         2,250,000

     เงินบูรณะท้องถิ่น  30% 2,903,548.95 3,900,000 + 600,000         4,500,000

     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% 5,323,173.07 7,150,000 + 1,100,000      8,250,000

รวมรายรับทั้งส้ิน 25,354,129.41 28,010,500 + 4,240,000 32,250,500



ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สถานธนานบุาลเทศบาลนครลําปาง 

 
 
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น     32,250,500  บาท  แยกเป็น 
 
     1.  หมวดรายได ้    เป็นเงิน           17,250,500  บาท  แยกเป็น 
          1.1  ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา  เป็นเงิน  16,000,000  บาท  โดยคํานวณจากดอกเบี้ย            
รับจํานํา ของเดือนตุลาคม 2553  ถึงเดือนมีนาคม 2554  เป็นเกณฑ์ 
          1.2  ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เป็นเงิน  500  บาท  โดยคํานวณจากดอกเบี้ย          
เงินฝากธนาคาร  ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553  ถึงเดือนมีนาคม 2554  เป็นเกณฑ์ 
          1.3  ประเภทกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิน 1,250,000 บาท โดยคํานวณจาก     
การจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 

2.  หมวดเงินได้อื่น เป็นเงนิ         15,000,000  บาท  แยกเป็น 
ประเภทกาํไรสุทธิ ปี 2554                  เป็นเงิน         15,000,000  บาท  แยกเป็น 

    -  เงินรางวัลประจําปี 15%  ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน    2,250,000   บาท 
    -  เงินบูรณะท้องถิ่น  30%  ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน    4,500,000   บาท 
    -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55%  ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน    8,250,000   บาท 
 
      
 

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



ภ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

                        1.  เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้  ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก

                        2.  เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน  นําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้

                        3.  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากรายได้

งาน

หมวดเงินเดือน หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม หมายเหตุ
และ ค่าตอบแทน ค่าสาธาณูปโภค รายจ่ายอื่น ค่าครุ ัณฑ์

ค่าจ้างประจํา ใช้สอย และ ที่ดิน  และ

วัสดุ สิ่งก่อสร้าง

งานสถานธนานุบาล 2,388,160 1,724,260 159,000 92,600 52,000 4,416,020

รวม 2,388,160 1,724,260 159,000 92,600 52,000 4,416,020



ภ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

                        1.  เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้  ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก

                        2.  เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน  นําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้

                        3.  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากกําไรสุทธิ

งาน

หมวดเงินเดือน หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม หมายเหตุ
และ ค่าตอบแทน ค่าสาธาณูปโภค รายจ่ายอื่น ค่าครุ ัณฑ์

ค่าจ้างประจํา ใช้สอย และ ที่ดิน  และ

วัสดุ สิ่งก่อสร้าง

งานสถานธนานุบาล - - - 15,000,000 - 15,000,000

รวม - - - 15,000,000 - 15,000,000



กพ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน  งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. 

  เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ฯลฯ

งาน

เป็นค่าชําระ เป็นค่า

เงินสํารองจ่าย

งบเฉพาะการ

รวม หมายเหตุ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ธรรมเนียม รายจ่าย ช่วยเหลือ

ก.ส.ท. ดอกเบี้ย ตามข้อผู ัน งบทั่วไป

ธนาคาร (ถ้ามี)

งานงบกลาง 34,600 3,000,000 - - - 3,034,600

รวม 34,600 3,000,000 - - - 3,034,600



แผนงานการพาณิชย์

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง

+ เพิ่ม

- ลด

ก. จ่ายจากรายได้

    รายจ่ายประจํา

    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (รวม) 2,072,547.00 2,235,900 + 152,260 2,388,160

    ค่าจ้างประจํา (รวม) 2,072,547.00 2,235,900 + 152,260 2,388,160

      ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,958,547.00 2,089,900 + 152,260 2,242,160

      เงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง 114,000.00 114,000 - 114,000

      เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง - 32,000 - 32,000

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) 1,077,117.66 1,690,340 + 33,920 1,724,260

    ค่าตอบแทน (รวม) 833,444.00 1,088,340 + 33,920 1,122,260

      เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

      พนักงานสถานธนานุบาล 1,140.00 - - -

      เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน

      สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง

      ของตําแหน่ง 31,907.00 77,760 + 3,900          81,660

      ค่าเช่าบ้าน 98,150.00 100,800 - 100,800

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,810.00 20,000 - 20,000

      เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 82,177.00 200,000 - 200,000

      ค่าอาหาร 184,000.00 250,000 - 250,000

      ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด 20,200.00 24,000 - 24,000

      เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 114,800.00 130,000 + 20,000        150,000

      ค่าพาหนะเหมาจ่าย 84,000.00 84,000 - 84,000

      ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน 196,260.00 201,780 + 10,020        211,800

    ค่าใช้สอย (รวม) 188,437.66 300,000 - 300,000

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รวม) 56,745.16 75,000 - (10,000)       65,000

      ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000.00 1,000 - 1,000

      ค่าเบี้ยประกัน 10,045.16 21,000 - (10,000)       11,000

รหัส 

บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณรายจ่ายประจํา

หมวด/ประเภท

งบประมาณ
     จ่ายจริง      

    ปี  2553  ปี 2554  ปี 2555



+ เพิ่ม

- ลด

รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

งบประมาณ
     จ่ายจริง      

    ปี  2553  ปี 2554  ปี 2555

      ค่ารับวารสาร 3,650.00 4,000 - 4,000

      ค่าจ้างเหมาบริการ 1,200.00 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

    รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม

    ทรัพย์สิน (รวม) 19,970.00 85,000 + 10,000        95,000

      ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 19,970.00 20,000 + 10,000        30,000

      ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - 40,000 - 40,000

      ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น - 25,000 - 25,000

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม) - 20,000 - 20,000

      ค่ารับรอง - 10,000 - 10,000

      ค่าวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล - 10,000 - 10,000

    รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

    สถานธนานุบาลท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

    หมวดอื่น ๆ (รวม) 111,722.50 120,000 - 120,000

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 111,722.50 120,000 - 120,000

    ค่าวัสดุ (รวม) 55,236.00 302,000 - 302,000

      ค่าวัสดุสํานักงาน 18,384.00 100,000 - 100,000

      ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,380.00 15,000 - 15,000

      ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,034.00 15,000 - 15,000

      ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,920.00 12,000 - 12,000

      ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000 - 10,000

      ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 10,000 - 10,000

      ค่าวัสดุก่อสร้าง - 20,000 - 20,000

      ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,518.00 120,000 - 120,000

    หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม) 70,282.49 159,000 - 159,000

      ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ

      ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร 2,998.00 4,000 - 4,000



+ เพิ่ม

- ลด

รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

งบประมาณ
     จ่ายจริง      

    ปี  2553  ปี 2554  ปี 2555

      ค่าน้ําประปา 3,038.80 10,000 - 10,000

      ค่าไฟฟ้า 61,011.51 120,000 - 120,000

      ค่าโทรศัพท์ 3,234.18 20,000 - 20,000

      ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม - 5,000 - 5,000

    หมวดรายจ่ายอื่น (รวม) 77,600.00 82,100 + 10,500 92,600

      ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ 77,600.00 82,100 + 10,500 92,600

3,297,547.15 4,167,340 + 196,680 4,364,020รวมรายจ่ายประจํา



แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง

      จ่ายจริง    

      ปี  2553

งบประมาณ
รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

 ปี 2554
+ เพ่ิม

 ปี 2555
- ลด

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม) - 44,500 + 7,500         52,000

ค่าครุภัณฑ์ (รวม) - 44,500 + 7,500         52,000

    ครุภัณฑ์สํานักงาน - 44,500 + 7,500         52,000

รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน - 44,500       + 7,500         52,000



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจํา

           งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 

      จ่ายจริง    

      ปี  2553

งบประมาณ
รหัส 

บัญชี
หมวด/ประเภท

 ปี 2554
+ เพ่ิม

 ปี 2555
- ลด

ข. จ่ายจากกําไรสุทธิ

    หมวดรายจ่ายอ่ืน

    เงินกําไรสุทธิปี 2554

     เงินรางวัลประจําปี  15% 1,451,774.47 1,950,000 + 300,000      2,250,000

     เงินบูรณะท้องถิ่น  30% 2,903,548.95 3,900,000 + 600,000      4,500,000

     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% 5,323,173.07 7,150,000 + 1,100,000    8,250,000

รวมรายจ่ายประจํา 9,678,496.49 13,000,000 + 2,000,000    15,000,000



คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจา่ย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายจ่ายตามแผนงาน 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
 
 งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง 
 1.  วัตถุประสงค์ 
         -  เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้โดยไม่ ต้องไปกู้ ยืมเ งิน           
จากเอกชนต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก 
  -  เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มี เงินทุนหมุนเวียนนําไปบรรเทาความเดือดร้อน       
เฉพาะหน้า  หรือนําไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้ 
  -  เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร 
 2.  งานที่ทํา 
  -  ให้บริการแก่ประชาชน  ด้วยการรับจํานําสิ่งของ  ทรัพย์สินในวงเงินไม่ เกิน          
รายละ  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 3.  งบประมาณ 
  งบประมาณรายจ่ายต้ังไว้รวมทั้ งสิ้น  19,416,020  บาท  โดยมีรายละเอียด    
ดังต่อไปนี้ 
 

ก. จ่ายจากรายได ้
       1.  งบประมาณรายจ่ายประจํา 
  1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา      เป็นเงิน  2,388,160  บาท  แยกเป็น 
  1.1.1  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ต้ังไว้  2,242,160  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน  8  อัตรา  เป็นเงิน  2,115,240  บาท  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี  126,920  บาท 
  1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง  ต้ังไว้ 114,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน          
ประจําตําแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจําภาค ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งเดือนละ                
7,000 บาท และตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งเดือนละ 2,500 บาท  
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  2551 
  1.1.3  ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง  ต้ังไว้  32,000  บาท  สําหรับ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนานุบาล  ที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้น
สูงของอันดับหรือตําแหน่ง  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่  22  กันยายน  2547 
           1.2  หมวดค่าตอบแทน                       เป็นเงิน 1,122,260 บาท  แยกเป็น 
      1.2.1  ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ ไ ด้รับค่าจ้าง            
ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  ต้ังไว้  81,660  บาท  สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  ผู้ได้รับ           
ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ  ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณี



หนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน 
จ.ส.ท.  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล    ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง  พ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550 
  1.2.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ต้ังไว้  100,800  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน             
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551 
    1.2.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว้  20,000  บาท  สําหรับจ่าย            
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
    1.2.4  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ต้ังไว้  200,000  บาท  สําหรับจ่ายให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ 
    1.2.5  ประเภทค่าอาหาร  ต้ังไว้  250,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร          
ประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ  และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่                     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตําแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหน่ง  ซึ่งตามระเบียบสํานักงาน 
จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549  ประกาศ ณ วันที่  30  มิถุนายน  2549 
    1.2.6  ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด  ต้ังไว้  24,000  บาท  สําหรับ         
จ่ายให้แก่คณะกรรมการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา   และพนักงานสถานธนานุบาลท่ีปฏิบัติหน้าที่          
ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2551  
    1.2.7  ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่  ต้ังไว้  150,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์รับจํานําคงเหลือ     ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/
ว 1509  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550   และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ตรวจการฯ 
     1.2.8  ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย  ต้ังไว้  84,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น                     
ค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2550    
    1.2.9  ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน  ต้ังไว้  211,800  บาท  สําหรับจ่ายเป็น
เงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  10%  ของค่าจ้างประจํา 
 1.3  หมวดค่าใช้สอย                                    เป็นเงิน    300,000  บาท  แยกเป็น 
   1 .3 .1  ประเภทค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ   ต้ั ง ไ ว้   1 ,000  บาท   สําหรับจ่ายเป็น                     
ค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล 
   1.3.2  ประเภทค่าเบ้ียประกัน  ต้ังไว้  11,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกัน
อัคคีภัยสถานธนานุบาล 
   1.3.3  ประเภทค่ารับวารสาร  ต้ังไว้  4,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของ
สถานธนานุบาล 
   1 .3 .4   ประเภทค่ าจ้ าง เหมาบริการ   ต้ั ง ไ ว้   8 ,000  บาท   สําหรับจ่ าย เ ป็น               
ค่าจ้างล้างแอร์  ค่ากําจัดปลวก  ฯลฯ  ของสถานธนานุบาล 



   1.3.5  ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและที่ ดิน  ต้ังไว้  6,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น           
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ่ายให้แก่สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.        
กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2544 
   1.3.6  ประเภทค่าสอบบัญชี  ต้ังไว้  30,000  บาท  สําหรับจ่ายให้สํานักงาน          
ตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล  โดยกําหนดอัตราตาม
ขนาดของแต่ละสถานธนานุบาล  ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 840  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2551 
   1.3.7  ประเภทค่าปรับปรุงโปรแกรม  ต้ังไว้  5,000  บาท   สําหรับใช้จ่ายในการปรับปรุง
และรักษาโปรแกรม  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.  ที่ มท 0801.5/ว 511  ลงวันที่ 1  ตุลาคม  2546 
   1.3.8  ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ต้ังไว้  30,000  บาท  สําหรับจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
   1.3.9  ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  ต้ังไว้  40,000  บาท  สําหรับจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล  และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล 
   1.3.10  ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น   ต้ังไว้  25,000  บาท    
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล 
   1.3.11  ประเภทค่ารับรอง  ต้ังไว้  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง                  
ผู้มาเยือนสถานธนานุบาล 
   1.3.12  ประเภทค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล  ต้ังไว้  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันที่ระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
เป็นค่าพิธีการทางศาสนา     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับแขกผู้มีเกียรติ    เช่น   นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรม เป็นต้น 
   1.3.13  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไ ว้  120,000  บาท          
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ   ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไป
ราชการ 
 1.4  หมวดค่าวัสดุ     เป็นเงิน  302,000  บาท  แยกเป็น 
   1.4 .1  ประเภทค่า วัสดุสํ านักงาน   ต้ั ง ไ ว้   100,000  บาท   สําหรับจ่ายเป็น                   
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล  และวัสดุอื่น ๆ  ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้  เช่น  
จัดซื้อถุงพลาสติกในการเก็บรักษาทรัพย์รับจํานําและอื่น ๆ 
   1.4.2  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น           
ค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาดของสถานธนานุบาล  และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ 
   1.4.3  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น                   
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล 
   1.4.4  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังไว้  12,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น            
ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นของสถานธนานุบาล 
   1.4.5  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ต้ังไว้   10,000    บาท   สําหรับจ่ายเป็น
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนานุบาล 



   1.4.6  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น    
ค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์  เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ ชํารุด  หรือ           
หมดสภาพของสถานธนานุบาล 
   1 . 4 . 7   ประ เภทค่ า วัส ดุก่ อสร้ า ง   ต้ั ง ไ ว้   20 , 000   บาท   สํ าหรั บจ่ าย เป็ น                     
ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  เหล็ก  ปูน  สี  แปรงทาสี  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ฯลฯ                
ของสถานธนานุบาล 
   1 .4 .8  ประเภทวัส ดุคอมพิวเตอร์   ต้ั ง ไ ว้   120,000  บาท   สําหรับจ่ายเป็น                     
ค่ากระดาษต่อเนื่อง  แผ่นบันทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์  ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 1.5  หมวดค่าสาธารณูปโภค    เป็นเงิน  159,000  บาท  แยกเป็น 
   1.5.1  ประเภทค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ต้ังไว้  
4,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร  หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล 
   1.5.2  ประเภทค่าน้ําประปา  ต้ังไว้  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ของ
สถานธนานุบาล 
   1 .5 .3  ประเภทค่ า ไฟฟ้ า   ต้ั ง ไ ว้  120 ,000  บาท   สํ าหรับ จ่าย เ ป็นค่ า ไฟฟ้ า                 
ของสถานธนานุบาล 
   1.5.4  ประเภทค่าโทรศัพท์  ต้ังไว้  20,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์          
ของสถานธนานุบาล 
     1.5.5  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ต้ังไว้  5,000  บาท  สําหรับ            
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท.  ในการปรับปรุงและ
รักษาโปรแกรม 
 1.6  หมวดรายจ่ายอื่น                                  เป็นเงิน      92,600  บาท  แยกเป็น 
   1.6.1  ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ  ต้ังไ ว้  92,600  บาท  สําหรับจ่าย                   
ให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.  ตามท่ีสํานักงาน จ.ส.ท.  กําหนดให้ต้ังไว้แต่ละปี  
       2.  งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน     52,000  บาท  แยกเป็น 
    ค่าครุภัณฑ์  เป็นเงิน     52,000  บาท  แยกเป็น 

 ครุภัณฑ์สํานกังาน            ต้ังไว้        52,000  บาท  แยกเป็น     
    1.  เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  18,000  บาท         

เป็นเงิน 36,000 บาท   (ตามราคาในท้องถิ่น)  
        2.  เครื่องอ่านบาร์โค้ตชนิดมือถือ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท (ตามราคา 
ในท้องถิ่น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข.  จ่ายจากกําไรสุทธ ิ
      รายจ่ายประจํา 
           หมวดรายจ่ายอื่น  ต้ังไว้     15,000,000  บาท 
     จ่ายจากกําไรสุทธิ ปี 2554 จํานวน   15,000,000   บาท  
   -  เงินรางวัลประจําปี 15%  ของกําไรสุทธิ จํานวน     2,250,000   บาท   
   -  เงินบูรณะท้องถิ่น  30%  ของกําไรสุทธิ จํานวน     4,500,000   บาท   
   -  เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55% ของกําไรสุทธิ จํานวน     8,250,000   บาท   
 

------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ
 เงินเดือนและ
่าจ้างประจํา

ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง

รวมค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอื่น

แผนงานการเทศพาณิชย์

    งานกิจการสถานธนานุบาล

    ก. จ่ายจากรายได้ 2,388,160 1,724,260 159,000 92,600 52,000 4,416,020

    ข. จ่ายจากเงินกําไรสุทธิ - - - 15,000,000 - 15,000,000

รวมทั้งสิ้น 2,388,160 1,724,260 159,000 15,092,600 52,000 19,416,020

แผนงานงบกลาง

      งานงบกลาง 3,034,600    บาท

         ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้  (ก.ส.ท.) 34,600    บาท

         ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 3,000,000    บาท



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานงบกลาง

           งานงบกลาง

หมวด/ประเภท
จ่ายจริง

ปี  2553

งบประมาณ
รหัส 

บัญชีปี 2554
+ เพิ่ม

ปี 2555
- (ลด)

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.) 99,737.71 67,800 - (33,200)          34,600

ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 771,117.51 2,137,500 + 862,500         3,000,000

รวมรายจ่ายงบกลาง 870,855.22 2,205,300 + 829,300         3,034,600



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลนครลาํปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 
หน่วยงานสถานธนานุบาล 

 

แผนงานงบกลาง 
 

     งานงบกลาง 
 1.  วัตถุประสงค์ 
    -  เพื่อจ่ายในการชําระค่าธรรมเนียม  ค่าอากรแสตมป์  ค่าดอกเบี้ยธนาคาร  และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานต่าง ๆ  ในการทําสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาลเบิกเงินเกินบัญชี
มาใช้เป็นทุนหมุนเวียน  จ่ายให้แก่ธนาคาร 
    -  เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร  การชําระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ 
 2.  งานที่ทํา 
    -  กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ย  ให้เป็นไปตามสัญญาที่กําหนดไว้  
    -  เพื่อจ่ายในการชําระดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้สํานักงานเงินทุน ส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00  ต่อปี  ของยอดเงินกู้ 
      -  เพื่อจ่ายในการชําระค่าธรรมเนียม  ค่าอากรแสตมป์  ค่าดอกเบี้ยธนาคาร  และ  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการทําสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาลเบิกเงิน
เกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน  จ่ายให้แก่ธนาคาร 
      รายจา่ยงบกลาง  ต้ังไว้   3,034,600  บาท  แยกเปน็ 
   -  ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.)  ต้ังไว้  34,600  บาท  ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เป็นปีที่  4  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ของ
ยอดเงินกู้ ตามสัญญากู้เงินเลขที่  281/281/2550  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2550 
   -  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  ต้ังไว้  3,000,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  
ค่าอากรแสตมป์    ค่าดอกเบี้ยธนาคาร   และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ   ในการทําสัญญาเงินกู้
เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร   



 

 
เอกสารงบประมาณ 

 
ส่วนที่  4 

 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่งผู้โดยสาร 

  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
ของ 

 
เทศบาลนครลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 

- ประมาณการรายรับ 
- ประมาณการรายจ่าย 

 

 
 
 



      ปีงบประมาณ 2554          ปีงบประมาณ 2555 
 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร       3,107,204     บาท       2,913,820     บาท  
 
          1.  แผนงานการพาณิชย์                        2,955,940     บาท              2,761,200     บาท           
 
          2.  แผนงานงบกลาง                               151,264     บาท                152,620     บาท             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

รายการ
 จ่ายจริง
ปี 2553

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2554

+ เพิ่ม
ปี 2555

- (ลด)
1. รายจ่ายงบกลาง

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,905.00       51,264       + 1,356        52,620       

    สํารองจ่าย - 100,000      - 100,000      

รวมรายจ่ายงบกลาง 35,905.00       151,264      + 1,356        152,620      

2. รายจ่ายของหน่วยงาน

    รายจ่ายประจํา

    หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา 414,240.00     512,640      + 13,560      526,200      

    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 971,631.30     1,574,000   + 13,000      1,587,000   

    หมวดค่าสาธารณูปโภค 361,778.45     396,000      - (3,000)       393,000      

รวมรายจ่ายประจํา 1,747,649.75   2,482,640   + 23,560      2,506,200   

    รายจ่ายเพ่ือการลงทุน

    หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 111,020.00     473,300      - (218,300)   255,000      

รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 111,020.00     473,300      - (218,300)   255,000      

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 1,894,574.75   3,107,204   - (193,384)   2,913,820   

ยอดประมาณการรายรับ 3,467,945.69   3,470,850   + 96,050      3,566,900   

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,573,370.94   363,646      + 289,434    653,080      



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 รับจริง
ปี 2553

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2554

+ เพิ่ม
ปี 2555

- (ลด)
ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,829,800.00   1,832,500   - (800)         1,831,700   

ค่าบริการห้องสุขา 559,200.00     559,200      - 559,200      

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า 1,026,000.00   1,026,000   - 1,026,000   

ค่าป้ายโฆษณา - 11,150       + 108,850    120,000      

ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์ 10,000.00       12,000       - (12,000)     -

รายได้เบ็ดเตล็ด 42,945.69       30,000       - 30,000       

รวมรายรับท้ังสิ้น 3,467,945.69   3,470,850   + 96,050      3,566,900   



น

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครลําปาง  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง

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

ประมาณการรายรับ    รวมทั้งส้ิน    3,566,900    บาท    โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 1.  ค่าบริการสถานีขนส่ง เป็นเงิ 1,831,700     บาท

 2.  ค่าบริการห้องสุขา เป็นเงิน 559,200        บาท

 3.  ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า  เป็นเงิน 1,026,000     บาท

 4.  ค่าป้ายโฆษณา เป็นเงิน 120,000        บาท

 5.  รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 30,000         บาท

รวมทั้งสิ้น 3,566,900    บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

-------------------------- 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย ์
 

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 
 

1. วัตถุประสงค์    
 เพื่อให้การดําเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ภายใต้การกํากับดูแล

ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 ภารกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอํานวยความสะดวก 
ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจในการบริการที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

 

2. งานที่ทํา   
2.1 การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจําทาง 
2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ 
2.3 การจัดพ้ืนที่จําหน่ายต๋ัวโดยสาร 
2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี 
2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
2.6 การรักษาความปลอดภัย 
2.7 การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง 
2.8 การควบคุม ดูแล การติดต้ังป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี 
2.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา 
2.10 การจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม 
2.11 การจัดให้มีบริการฝากของ 
2.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง 
2.13 การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ 
2.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง 
2.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์  

ฯลฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ    2,761,200    บาท 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน  การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้การดําเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง  ภายใต้การกํากับดูแลของเทศบาลนครลําปาง  จํานวน 15 ภารกิจ

มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอํานวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ

ประทับใจในการบริการ ที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง

จ่ายจากรายได้

งาน
หมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวด หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม หมายเหตุ
และค่าจ้างประจํา ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธาณูปโภค ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 526,200 1,587,000 393,000 255,000 2,761,200

เทศบาลนครลําปาง

.

รวม 526,200 1,587,000 393,000 255,000 2,761,200



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

-------------------------- 
รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการดําเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 
 

1. วัตถุประสงค์    
1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 
1.2 เพื่อให้มีเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 
 

2. งานที่ทํา   
2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล   

นครลําปาง 
2.2 จ่ายเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็นที ่ไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไ ว้               

ตามระเบียบฯ   
ฯลฯ 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

   สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ    152,620    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน  งบกลาง

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

           2. เพื่อให้มีเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

              ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

จ่ายจากรายได้

งาน
เงินสมทบกองทุน

สํารองจ่าย รวม หมายเหตุ
ประกันสังคม

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 52,620 100,000 152,620

เทศบาลนครลําปาง

รวม 52,620 100,000 152,620



 

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลําปาง

แผนงานการพาณิชย์        งบประมาณรายจ่ายประจํา
          งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 จ่ายจริง 
ปี 2553

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2554

+ เพิ่ม
ปี 2555

- ลด
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา (รวม) 414,240.00     512,640      + 13,560      526,200      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รวม) 414,240.00     512,640      + 13,560      526,200      522000

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง 315,480.00     390,480      + 19,920      410,400      220600

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 98,760.00      122,160      - (6,360)       115,800      220700

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) 971,631.30     1,574,000   + 13,000      1,587,000   

ค่าตอบแทน (รวม) 341,700.00     405,000      - 405,000      531000

  ค่าเบี้ยประชุม - 5,000         - 5,000         310200

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

  นอกเวลาราชการ 341,700.00     400,000      - 400,000      310300

ค่าใช้สอย (รวม) 478,305.80     950,000      + 25,000      975,000      532000

  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 295,425.80     700,000      - 700,000      320100

  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ - 10,000       - 10,000       320200

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

  ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 178,750.00     220,000      + 30,000      250,000      320300

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,130.00        20,000       - (5,000)       15,000       320400

ค่าวัสดุ (รวม) 151,625.50     219,000      - (12,000)     207,000      533000

  วัสดุสํานักงาน 99,084.00      100,000      - 100,000      330100

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,094.00      20,000       - (5,000)       15,000       330200

  วัสดุงานบ้านงานครัว 4,235.00        10,000       - 10,000       330300

  วัสดุก่อสร้าง 7,930.00        20,000       - (5,000)       15,000       330600

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,000         - (1,000)       2,000         330700

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,663.50        3,000         - (1,000)       2,000         330800

  วัสดุการเกษตร 4,530.00        15,000       - 15,000       331000

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - 3,000         - (1,000)       2,000         331100

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,717.00      15,000       + 16,000      31,000       331400

  วัสดุอ่ืน ๆ 8,372.00       30,000       - (15,000)     15,000       331700



 

หมวด/ประเภท
 จ่ายจริง 
ปี 2553

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2554

+ เพิ่ม
ปี 2555

- ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม) 361,778.45     396,000      - (3,000)       393,000      

ค่าสาธารณูปโภค (รวม) 361,778.45     396,000      - (3,000)       393,000      534000

  ค่าไฟฟ้า 332,010.84     350,000      - 350,000      340100

  ค่าน้ําประปา 11,296.56      15,000       - 15,000       340200

  ค่าโทรศัพท์ 3,864.78        10,000       - (3,000)       7,000         340300

  ค่าไปรษณีย ์ - 1,000         - 1,000         340400

  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 14,606.27     20,000       - 20,000       340500

รวมงบประมาณรายจ่ายประจํา 1,747,649.75    2,482,640   + 23,560      2,506,200   



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง
แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน
          งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 จ่ายจริง 
ปี 2553

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2554

+ เพิ่ม
ปี 2555

- ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม) 111,020.00     473,300      - (218,300)   255,000      

ครุภัณฑ์ (รวม) 111,020.00     423,300      - (218,300)   205,000      541000

   ครุภัณฑ์สํานักงาน 38,000.00      74,100       - (74,100)     - 410100

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 60,000.00      54,000       - (54,000)     - 410600

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - 11,000       + 137,000    148,000      410700

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,890.00        - - - 410900

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 73,200       - (41,200)     32,000       411600

   ครุภัณฑ์อ่ืน - 186,000      - (186,000)   - 411700

   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,130.00        25,000       - 25,000       411800

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม) - 50,000       - 50,000       420000

   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน - 50,000       - 50,000       421200

   และสิ่งก่อสร้าง

รวมงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 111,020.00     473,300      - (218,300)   255,000      



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขีนส่งผู้โดยสาร 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลนครลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

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

ต้ังงบประมาณรายจ่าย                        รวมทั้งสิ้น    2,761,200  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้ 

1. งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา   เป็นเงิน           526,200  บาท  แยกเป็น 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       ต้ังไว้              526,200  บาท  แยกเป็น 
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 410,400 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ 

พนักงานจ้าง  จํานวน  6  อัตรา   
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 115,800 บาท สําหรับจ่ายเป็น        

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
 

       รวมงบบุคลากร       526,200  บาท 
 

 2. งบดําเนินงาน 
          หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   เป็นเงิน         1,587,000  บาท  แยกเป็น 
    2.1 ค่าตอบแทน         ต้ังไว้              405,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าเบี้ยประชุม ต้ังไว้ 5,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
บริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  400,000  บาท  สําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคําสั่ง         
ห้ปฏิบัติราชการ  และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ใ

  

 
   

     รวมค่าตอบแทน     405,000  บาท 

 2.2 ค่าใช้สอย           ต้ังไว้            975,000  บาท  แยกเป็น 

                           รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ต้ังไว้            700,000  บาท  แยกเป็น 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่      

เช่น  การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  มหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ    
ในงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งฯ  
ผลการดําเนินงาน  ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ  เป็นต้น 

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ  และการฝึกอบรมต่าง ๆ 
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- ค่าจ้างเหมาบริการ  สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ     
อย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และ   
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารภายในและภายนอก



อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารรายเดือน  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
และค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท  

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้      10,000  บาท  แยกเป็น  
- ค่ารับรอง  ต้ังไว้  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล             
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย            
เงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณ         
ที่ล่วงมา  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    
ต้ังไว้  250,000  บาท  แยกเป็น 
 1.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้น่าอยู่ น่ามอง (Big Cleaning 
Day) ต้ังไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น        
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และ 
พนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้ โดยสารที่จําเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ 
 3.   เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ต้ังไว้ 200,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน  4  คน  เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร  
ช้ันประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครลําปาง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0890.3/7516 ลงวันที่          
11 มิถุนายน  2550 ให้สามารถใช้ ระเบียบกระทรวงการคลั ง ได้ โดยอนุ โลม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6)   
 4.  ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ต้ังไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าซื้อของรางวัลต่าง ๆ ในพิธีหรืองานประเพณี  หรือสิ่งของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือน           
สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ต้ังไว้                 15,000  บาท  แยกเป็น  
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
    

       รวมค่าใช้สอย 975,000  บาท 
 
 
 
 



 2.3 ค่าวัสดุ           ต้ังไว้               207,000  บาท  แยกเป็น 
- วัสดุสํานักงาน  ต้ังไว้  100,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  

หมึกพิมพ์  กระดาษพิมพ์  ดินสอ   ปากกา  ลวดเย็บ  แบบพิมพ์ต่าง ๆ   ค่าหนังสือ  น้ํ า ด่ืม               
ป้ายแผนที่อาคารสํานักงาน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่อมหรือติดต้ังเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนส่งผู้ โดยสาร  เช่น  สายไฟฟ้า                     
ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ  

- วัสดุงานบ้านงานครัว  ต้ังไว้  10,000 บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน  
งานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง ฯลฯ 

- วัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น       
ไม้ต่าง ๆ  สี  ก๊อกน้ํา  ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ต้ังไว้  2,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต์  รถจักรยานยนต์  เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุด  หรือ           
หมดสภาพไป 

- วั ส ดุ เ ช้ื อ เพลิ งและหล่ อลื่ น   ต้ั ง ไ ว้   2,000  บาท   สํ าหรั บจ่ าย เ ป็น                       
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต์  และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ           
สถานีขนส่งผู้โดยสาร  ในการใช้ติดต่อราชการ  ตรวจงาน  เช่น  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

- วัสดุการเกษตร  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  
พันธ์ุไม้ต่าง ๆ  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช  ยาฆ่าแมลง ฯลฯ         

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ต้ังไว้  2,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  สไลด์  วีดีทัศน์ ฯลฯ 

- วัสดุคอมพิวเตอร์  ต้ังไว้  31,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ผงหมึกคอมพิวเตอร์  น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องสํารอง
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ 

- วัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ 
จัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ 
   

      รวมค่าวัสดุ 207,000  บาท 
      

      รวมงบดําเนินการ     1,587,000  บาท 
 
  3. หมวดค่าสาธารณูปโภค     ต้ังไว้               393,000  บาท  แยกเป็น 
         ค่าสาธารณูปโภค ต้ังไว้               393,000  บาท  แยกเป็น 

- ค่าไฟฟ้า  ต้ังไว้  350,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- ค่าน้ําประปา  ต้ังไว้  15,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 



- ค่าโทรศัพท์  ต้ังไว้  7,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับ   
ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 

- ค่าไปรษณีย์  ต้ังไว้  1,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินโดยทางธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ  ในการติดต่อ
ราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ต้ังไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม   ค่าบริการรายเดือนเคเบิ้ลที วี                       
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

        รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 393,000  บาท 
 

 4. งบเพื่อการลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  เป็นเงิน         255,000  บาท  แยกเป็น 
 4.1 ครุภัณฑ์   ต้ังไว้            205,000  บาท  แยกเป็น 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ต้ังไว้           148,000  บาท  แยกเป็น  
     -  โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)  จํานวน  4  เครื่อง ๆ ละ  37,000  บาท                 
เป็นเงิน  148,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 
1920x1080  พิกเซล   

2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 46 นิ้ว 
3) ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ตํ่ากว่า 450 cd/m

2
  

4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ตํ่ากว่า 1000:1  
5) ความเร็วการแสดงผล หรือคา่ของเวลาในการตอบสนอง         

(Response Time) ขั้นตํ่า 8 มิลลิวินาที (ms) 
6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์  
       VCD DVD และ Computer  
7) ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง  

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 61) 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  ต้ังไว้             32,000  บาท  แยกเป็น 
  - เครื่องคอมพวิเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน          
26,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้    

1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Core i5-2310 ความเร็วไม่ตํ่ากว่า 2.9 GHz  
หน่วยความจําแคชภายในไมน่้อยกว่า 6 MB 

2) แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset แบบ Q65 หรือดีกว่า   
3) หน่วยความจําหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และ

ขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB 



4) ส่วนควบคุมการแสดงผลใช้หน่วยความจําร่วมกับแผงวงจรหลัก            
หรือดีกว่า 

5) มี Ethernet Controller แบบ RJ-45 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps  
6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II  ขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า 1 TB 

ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที 
7) เมาส์ชนิด Optical Scroll แบบ USB พร้อมแผ่นรองเมาส์ จํานวน 1 ชุด  
8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ตํ่ากว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า               

1600 x 900 Pixel เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ   
9) มี DVD-RW Super Multi ความเร็วในการอ่านไม่ตํ่ากว่า 16x         

หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 หน่วย 
10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดต้ังภายใน  
11) คอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย

การค้าเดียวกัน 
12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL           

เป็นอย่างน้อย 
13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกช้ินส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของ

ผลิตภัณฑ ์พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรอง 
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 108) 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท็งค์ (Ink Jet Mutifunction Printer)    
จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4 ส ี
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5760x1440 dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาท ี
4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาที 
5) หัวพิมพ์กับตลับหมึกต้องแยกออกจากกันและแยกสีออกในแต่ละส ี
6) มีการติดต้ังแท็งค์มาจากโรงงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต 

(Original Ink Tank) 
7) รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งหัวพิมพ์และตัวเครื่อง 

 (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 108) 
 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            ต้ังไว้ 25,000  บาท  แยกเป็น 
  -  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ           
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 62) 
 

               รวมค่าครุภัณฑ์      205,000  บาท 
 
 
 
 



    4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      ต้ังไว้ 50,000  บาท  แยกเป็น 
  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 50,000  บาท  แยกเป็น 
  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี
หน้า 5 - 62) 
 

      รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         50,000  บาท 
       

              รวมงบเพื่อการลงทุน      255,000  บาท 
 

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลําปาง
แผนงานงบกลาง       งบประมาณรายจ่ายประจํา
          งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
 จ่ายจริง 
ปี 2553

งบประมาณ
 รหัส 
บัญชีปี 2554

+ เพิ่ม
ปี 2555

- ลด
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,905.00      51,264       + 1,356        52,620       110300

2. สํารองจ่าย - 100,000      - 100,000      111000

รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 35,905.00      151,264      + 1,356        152,620      



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนสง่ผู้โดยสาร 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เทศบาลนครลาํปาง 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
................................................ 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่าย     รวมทั้งสิ้น   152,620  บาท  แยกเป็น 
จ่ายจากรายได้ 
 รายจ่ายงบกลาง    เป็นเงิน      152,620  บาท  แยกเป็น 
 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้ 52,620 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  ของพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง 

 

2. สํารองจ่าย  ต้ังไว้  100,000  บาท   สําหรับจ่ายในกรณีจําเป็นที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีไว้     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ  19  
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