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ของ 
 
 
 

เทศบำลนครล ำปำง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 



                                                                                                                

 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  
 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลนครล ำปำง 
 

  ตามท่ีสภาเทศบาลนครล าปาง ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
มีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครล าปางมีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการ
รายรับ เป็นเงินท้ังส้ิน 5,750,000 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
เป็นเงินท้ังส้ิน 5,715,000 บาท  
 
 
      
  

 

 

 



- ส ำเนำ - 
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เทศบัญญัติ 
 

เร่ือง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

 

ของ 
 

เทศบำลนครล ำปำง 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 



                                                                                                                

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
หลักการ 

 
ด้าน รวม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,600,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

  แผนงานงบกลาง 115,000 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,715,000 
 

 

 
เหตุผล 

 
                เทศบาลนครล าปางมีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภท 
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลนครล าปางมีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการรายรับ ท าให้           
มีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสมาชิก
สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
 

 



1. แผนงานเคหะและชุมชน

 งานไฟฟ้าถนน
 งานก าจัด
ขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล

 รวม

งบลงทุน 2,600,000          3,000,000          5,600,000          
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 2,600,000           3,000,000           5,600,000           

2,600,000          3,000,000          5,600,000          

2. แผนงานงบกลาง

 งบกลาง  รวม

งบกลาง 115,000             115,000             
บ าเหน็จ/บ านาญ 115,000              115,000              

115,000             115,000             

รวม

รวม

งบ                     งาน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลนครล าปาง

อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง

งบ                     งาน



 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของเทศบาลนครล าปาง 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
  
       โดยท่ีมีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภท        
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว้ 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครล าปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ข้อ 2  ให้ใช้เทศบญัญัตินี้ภายหลังท่ีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติทันที 
   ข้อ 3  ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปอีก จ านวน 5,715,000 บาท จ าแนกเป็น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณท่ีเสนอมาพร้อมนี ้

ข้อ 4  ให้นายกเทศมนตรีนครล าปาง มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และมีหน้าท่ี    
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2557  
 

(ลงนาม)         กิตติภูมิ  นามวงค์ 
                                         (นายกิตติภูมิ  นามวงค์) 
                             นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
                       อนุมัติ 
               เห็นชอบ  
   
(ลงนาม)       ธานินทร์  สุภาแสน 
              (นายธานินทร์  สุภาแสน)     
             ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
     
    พัชนิดา  สุวรรณจักร์ 
(นางพัชนิดา  สุวรรณจักร์) 
    นักวิชาการคลัง 7 ว 



รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

เทศบาลนครล าปาง
อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

หมวดภาษีอากร
      ภาษีปา้ย

      ค่าธรรมเนยีมอืน่ ๆ 1,400,000 1,851,819.00 400,000

      ดอกเบี้ย 8,300,000 10,458,177.48 2,100,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,400,000 1,851,819.00 400,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมทุกหมวด 20,700,000 26,577,406.48 5,750,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,300,000 10,458,177.48 2,100,000

11,000,000 14,267,410.00 3,250,000
รวมหมวดภาษีอากร 11,000,000 14,267,410.00 3,250,000



                                                                                                                                                                                                              
 

  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

        
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  5,750,000  บาท  แยกเป็น 

 

รายได้จัดเก็บเอง 

 

หมวดภาษีอากร รวม     3,250,000 บาท 
 ภาษีป้าย จ านวน 3,250,000 บาท 
      ต้ังเพิ่มข้ึน จ านวน 3,250,000 บาท เนื่องจากจัดเก็บได้เกินกว่าท่ีประมาณการตั้งรับไว้  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม     400,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 400,000 บาท 
      ต้ังเพิ่มข้ึน จ านวน 400,000 บาท เนื่องจากจัดเก็บได้เกินกว่าท่ีประมาณการตั้งรับไว้ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,100,000 บาท 
  ดอกเบ้ีย จ านวน 2,100,000 บาท 

  
     ต้ังเพิ่มขึ้น จ านวน 2,100,000 บาท เนื่องจากมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเกินกว่าท่ีประมาณการ
ต้ังรับไว้ 

 



ยอดประมาณการเดิม

-

                          -   
                          -   
                          -   

-
                          -   
                          -   
                          -   
                          -   

งบลงทุน

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครล าปาง
อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

รายการ รับจ่ายระหว่างปี
แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดประมาณการ

ค่าก่อสร้างบอ่ฝังกลบมูลฝอย - 3,000,000

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

                          -   

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                           -   3,000,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน                           -   5,600,000

รวมงบลงทุน                           -   3,000,000
รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล                           -   3,000,000

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,600,000

รวมค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                           -   2,600,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ต้ังแต่บริเวณ
หนา้บริษัทสหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก

- 2,600,000

รวมงบลงทุน                           -   2,600,000



ยอดประมาณการเดิมรายการ รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

6,309,450
6,309,450
6,309,450
6,309,450

6,309,450

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

115,000

งบกลาง
บ าเหน็จ/บ านาญ

รวมงบกลาง 6,309,450 115,000
รวมแผนงานงบกลาง 6,309,450 115,000

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) 6,309,450 115,000

รวมทุกแผนงาน 6,309,450 5,715,000

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 6,309,450



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลนครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

  
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   5,715,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  แยกเป็น 
 

  

แผนงานเคหะและชุมชน    รวม 5,600,000 บาท  

  งานไฟฟ้าถนน    รวม 2,600,000 บาท   

  งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท   

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,600,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค      

    
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ต้ังแต่บริเวณ 
หน้าบริษัทสหภัณฑ์เคหะกิจ จ ากัด ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก 

จ านวน 2,600,000 บาท 
  

    

  

โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 
12.70-13.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
ความยาวประมาณ 456.00 เมตร และงานอื่น ๆ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 4.1 หน้า 5-127) (ส านักการช่าง) 
 

       

  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม 3,000,000 บาท   

  งบลงทุน รวม 3,000,000 บาท   

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค      
    ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย จ านวน 3,000,000 บาท   

    

  

โดยท าการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดกว้าง 
ประมาณ 60.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว 
ประมาณ 100.00 เมตร ความลึกประมาณ 6.00 เมตร  
พร้อมปแูผ่นยาง HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า           
1.5 มิลลิเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แนวทางท่ี 4.3 หน้า 5-209) (ส านักการช่าง) 

       

 

 
 
 
 

    



แผนงานงบกลาง    รวม 115,000 บาท  

  งานงบกลาง    รวม 115,000 บาท   

  บ าเหน็จ/บ านาญ รวม  115,000 บาท   

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 115,000 บาท   

    

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยต้ังจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4  
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ต้ังเงินสมทบเข้าเป็น
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 
ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งประมาณการ
รายรับไว้ จ านวน 5,750,000 บาท จึงต้ังจ่ายเป็นจ านวนเงิน 
115,000 บาท  

       

         
          

 

 

 

 

 

 

 

 



เคหะและชุมชน งบกลาง รวม

งบกลาง บ าเหน็จ/บ านาญ
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

                    -               115,000            115,000

งบลงทนุ ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค           5,600,000                     -            5,600,000

5,600,000         115,000           5,715,000         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รวม

แผนงาน 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 




