
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร

*****************************



1. รายนามผู้ชี้แจง 1

2. วสัิยทศัน์ พันธกจิ และภารกจิตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยรับงบประมาณ 2

และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
3. งบประมาณภาพรวม 4

4. ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญในปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 6

ปญัหา อปุสรรคการด าเนินงาน และแนวทางแกไ้ข
5. แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 8

พ.ศ. 2563 - 2564 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ
6. 9

7. แผนการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ 11

และผลสัมฤทธิท์ีค่าดวา่จะได้รับ
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 12

8.1 แผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 13

พ.ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุ่ม) 
8.2 แผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 14

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ) 
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 17

8.4 รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 18

จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทกุแผนงาน)
8.5 โครงการ/รายการทีไ่ด้รับเงินกู้ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2565 21

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 22

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 23

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 24

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 25

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่รึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 26

และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ
13. การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา 27

ร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

รายงานสถานะการเงิน ทัง้เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

สารบญั



1. รายงานงบการเงินฉบบัเต็ม (ย้อนหลัง 3 ป)ี ซ่ึงมีการระบหุมายเหตุงบการเงิน 29

2. รายละเอยีดอตัราก าลังบคุลากรของหน่วยงาน (ข้าราชการ , ลูกจ้าง , พนักงานจ้าง ฯลฯ 30

รวมทัง้บคุลากรจ้างเหมา)
3. รายละเอยีดรายการเงินกนัทีถู่กพับไปตามพระราชบญัญัติวธิงีบประมาณ พ .ศ. 2561 31

4. รายการงบผูกพันข้ามปกีอ่นปงีบประมาณ 2565 (ย้อนหลัง 3 ป)ี มีรายการใด 32

และต้ังแต่ปงีบประมาณ 2565 มีรายการผูกพันใหม่มีรายการใดบา้ง
5. รายละเอยีดรายการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลัง 33

กู้เงินเพื่อแกไ้ขปญัหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

6. 34ภาคผนวก
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ล ำดับ    ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง

1. นายนิมิตร  จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครล าปาง

2. นายพรีะยศ  วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาล

3. นางสาวอุษา  สมคิด ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

4. นายอนุรักษ์  อุตยานะ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

เทศบำลนครล ำปำง
1. รำยนำมผู้ช้ีแจง
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยรบังบประมาณและโครงสรา้งของหน่วยรบังบประมาณ

     "นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล ้าค่า"

     การจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี 
     1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
     2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐาน
     3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
     4. การจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม
     5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
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นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน  

(นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง) 

  

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 

ระดับกลาง) 

 

ส านักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 

 

กองสาธารณสุข      
และสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) 

 

ส านักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับสูง) 

กองสวัสดิการสังคม         
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับกลาง)  

 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝ่ายอ านวยการ 
3. ฝ่ายปกครอง 
4. ฝ่ายกิจการสภา 
5. ฝ่ายทะเบียนราษฎร     
   และบัตรประจ าตัว 
   ประชาชน 
6. ฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝ่ายบริการและ 
   เผยแพร่วิชาการ 
3. ฝ่ายนิติการ 

 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
3. ฝ่ายพัฒนารายได้ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
3. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
4. ส่วนการโยธา 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
2. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
3. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2. ส่วนบริหารการศึกษา 
3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา  
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. หน่วยศึกษานิเทศก์ 
5. โรงเรียน 

1. งานธุรการ 
2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครล าปาง 

รองนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
 

 

สถานธนานุบาล 

 
รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

สภาเทศบาลนครล าปาง 



แบบฟอร์ม 3.1

1.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้านบาท

2.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ล้านบาท

3.     ผลการเบกิจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ล้านบาท

: งบบคุลากร -  ล้านบาท

: งบด าเนินงาน -  ล้านบาท

: งบลงทนุ -  ล้านบาท

: งบเงินอดุหนุน 160.5373  ล้านบาท

: งบรายจ่ายอื่น -  ล้านบาท

4.     เงินนอกงบประมาณที่น ามาสมทบกบังบประมาณ พ.ศ. 2565  ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจา่ย ณ 30 เมษายน 2564
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เทศบาลนครล าปาง
3. งบประมาณภาพรวม 

160.5373

372.5788

359.2416



แบบฟอร์ม 3.2

ป ี2565

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบกิจ่าย*
งบประมาณ

ตามรา่ง พ.ร.บ. จ านวน รอ้ยละ

งบประมาณรวม 359.2416 160.5373 372.5788 13.3372 3.71

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 359.2416 160.5373 372.5788 13.3372 3.71

1) แผนงานพืน้ฐาน..............................

2) แผนงานพืน้ฐาน..............................
3) แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 359.2416 160.5373 372.5788 13.3372 3.71

4) แผนงานยทุธศาสตร์.......................

3. งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ

1) แผนงานบูรณาการ.......................

2) แผนงานบูรณาการ.......................

3) แผนงานบูรณาการ.......................

4. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร
5. งบประมาณรายจ่ายส าหรบัทุนหมนุเวยีน
6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครฐั
7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใชเ้งนิคงคลงั
8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใชเ้งนิทุนส ารองจ่าย

หมายเหตุ * ผลเบิกจา่ย ณ 30 เมษายน 2564

ป ี2564 เพ่ิม / ลด
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3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลนครล าปาง

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณป ี2564 - 2565



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครล าปางได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 359,241,600 บาท 
โดยมีผลการด าเนินการดังนี้

1. การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศึกษา
    ได้ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่ การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน สนับสนุนอาหารกลางวนั และอาหารเสริม (นม)  

2. การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสังคม
   ได้ด าเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

3. การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการบรหิารจัดการ
   ได้ด าเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และได้น าเงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบไฟส่องสวา่ง
ให้มีมาตรฐาน อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้สัญจรด้วยความปลอดภยั

4. การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสุข
    ได้ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า และการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปบางรายการไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามค าขอต้ังงบประมาณ ท าให้เกิดผลกระทบ

ต่องบประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่ต้องน าเงินรายได้เข้าไปสมทบ ส่งผลให้งบพัฒนาที่เทศบาลจะต้องด าเนินการ
ในด้านต่าง ๆ ลดลง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีอยูอ่ย่างจ ากัด

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นการประกาศปีต่อปี และแจ้งให้ทราบล่าช้า ท าให้เทศบาล
เสียโอกาสในการยืน่ค าขอต้ังงบประมาณ เช่น รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนมากเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
มีกระบวนการขัน้ตอนการด าเนินงานระยะเวลานาน ต้ังแต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ การจัดท าประชาคมท้องถิน่ 
รวมถึงการส ารวจ การตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ในการด าเนินการ รูปแบบ และการประมาณราคา

3. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ไม่เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้วางแผนไว้

4. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข
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แนวทางแก้ไข 
1. ส านักงบประมาณควรพิจารณาค าขอต้ังบประมาณรายจ่าย หลักฐานประกอบการขอต้ังงบประมาณ 

รวมถึงสอบถามเหตุผล ความจ าเป็นในการน าไปประกอบการพิจารณางบประมาณน าไปจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปมีงบประมาณเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบในการปฏบิัติงาน

2. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบล่วงหน้า เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะได้มีระยะเวลาในการจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากมีรายละเอียดประกอบค าขอต้ังบประมาณเป็นจ านวนมาก เช่น แผนพัฒนาท้องถิน่ 
การจัดท าประชาคมท้องถิน่ รวมถึงการส ารวจ การตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ในการด าเนินการ รูปแบบ 
และการประมาณราคา ฯลฯ

3. ควรมีการวางแผนและก าหนดแผนการด าเนินการร่วมกัน และก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการปรับแผน
การปฏบิัติงานตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

 - 7 -



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

362.9463 362.9463 354.7326 97.74

359.2416 359.2416 160.5373 44.69

หมายเหต ุ:   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร

         - ผลการเบกิจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

5. แผนและผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จ าแนกตามระดบัผลผลิต/โครงการ
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หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนการใชจ้่าย
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

                   ภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แผนการใชจ้่าย
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ



2561 2562 2563
รายไดจ้ากการด าเนินการ

649,007,125.88       630,388,485.29       637,950,920.03       
115,362,419.51       114,940,835.89       57,894,408.18         

รายได้ดอกเบีย้ 11,399,148.39         12,569,806.25         12,870,867.85         
775,768,693.78     757,899,127.43     708,716,196.06     

ค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน
งบกลาง 151,749,512.27       159,972,688.59       164,118,320.37       
ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร 220,928,524.50       228,755,770.56       229,595,845.43       
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 158,416,590.32       171,300,271.06       167,665,337.32       
ครุภณัฑ์ 1,992,150.00          12,382,757.00         5,014,279.00          
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 96,040,644.66         67,267,247.37         37,091,559.65         
รายจ่ายอืน่ 80,000.00               80,000.00               80,000.00               
เงินอดุหนนุ 22,728,571.80         23,089,063.27         24,664,990.46         

651,935,993.55     662,847,797.85     628,230,332.23     
รายไดส้งู (ต  า) กว่าค่าใชจ้า่ยการด าเนินงาน 123,832,700.23     95,051,329.58       80,485,863.83       
รายได/้ค่าใชจ้า่ยที ไมเ่กิดจากการด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ -                        -                        -                        
รายได้ที่ไมเ่กดิจากการด าเนนิงาน -                        -                        -                        
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไมเ่กดิจากการด าเนนิงาน -                        -                        -                        

รายไดส้งู (ต  า) กว่าค่าใชจ้า่ยสทุธิ 123,832,700.23     95,051,329.58       80,485,863.83       
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6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เทศบาลนครล าปาง

รวมค่าใชจ้า่ยจากการด าเนินงาน

รายงานแสดงผลการด าเนินงาน
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุดวันที  30 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

รายได้จากเงินงบประมาณ 
รายได้จากการด าเนนิงาน 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน



2561 2562 2563
สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,004,441,811.32    1,081,108,605.57    1,071,935,946.02    
เงินฝากกระทรวงการคลัง -                        15,545,801.41         431,480.00             
เงินฝากกองทุน 116,357,983.08       125,588,246.15       133,534,761.47       
ลูกหนีเ้งินยืม 140,340.00             15,772.00               7,700.00                
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 34,696,944.66         3,271,500.00          17,644,500.00         
ลูกหนีค่้าภาษี 3,465,209.91          4,366,916.54          4,083,862.76          
ลูกหนีอ้ืน่ ๆ 87,350.24               75,350.24               75,350.24               
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ -                        249,969.82             500.00                   

รวมสนิทรัพยห์มนุเวียน 1,159,189,639.21   1,230,222,161.73   1,227,714,100.49   
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน

ทรัพย์สินเกดิจากเงินกู้ 93,143,554.00         93,143,554.00         93,143,554.00         
เงินขาดบญัชี -                        100.00                   -                        
หุน้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิน่ 5,000.00                5,000.00                5,000.00                

93,148,554.00       93,148,654.00       93,148,554.00       
รวมสนิทรัพย์ 1,252,338,193.21   1,323,370,815.73   1,320,862,654.49   

หน้ีสนิและสว่นทนุ
หน้ีสนิ

หน้ีสนิหมนุเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย  194,087,358.82       156,224,999.29       74,461,906.45         
ฎกีาค้างจ่าย 892,304.50             -                        -                        
รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ 140,340.00             15,772.00               7,700.00                
เงินรับฝาก 16,317,666.25         13,017,582.58         16,098,751.99         

รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 211,437,669.57     169,258,353.87     90,568,358.44       
หน้ีสนิไมห่มนุเวียน
เจ้าหนีเ้งินกู้ 39,062,665.54         31,308,306.56         23,525,720.09         

รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวียน 39,062,665.54       31,308,306.56       23,525,720.09       
รวมหน้ีสนิ 250,500,335.11     200,566,660.43     114,094,078.53     

สว่นทนุ
เงินสะสม 711,355,003.05       818,063,600.81       889,955,141.90       
เงินทุนส ารองเงินสะสม 290,482,855.05       304,740,554.49       316,813,434.06       

รวมสว่นทนุ 1,001,837,858.10   1,122,804,155.30   1,206,768,575.96   
รวมหน้ีสนิและสว่นทนุ 1,252,338,193.21   1,323,370,815.73   1,320,862,654.49   

 - 10 -

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวียนอื น

ประเภทเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที  30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563



เทศบาลนครล าปาง ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งส้ินจ านวน 
372,578,800 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 13,337,200  คิดเป็นร้อยละ 3.71

ยทุธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 372,578,800 บาท

1. แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
         ผลผลิตการจดับริการสาธารณะ
         กจิกรรมที่ 1 : การจดับริการสาธารณะด้านการศึกษา 219,392,100 บาท
         กจิกรรมที่ 2 : การจดับริการสาธารณะด้านสังคม 101,710,800 บาท
         กจิกรรมที่ 3 : การจดับริการสาธารณะด้านการบริหารจดัการ 50,440,300 บาท
         กจิกรรมที่ 4 : การจดับริการสาธารณะด้านสาธารณสุข 1,035,600 บาท

372,578,800 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ

ปี 2564 ปี 2565
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โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังน้ี 

รวมทั้งสิน้

7. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ

(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในเขตเทศบาล
นครล าปางได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด : การจดักจิกรรมบริการสาธารณะ
สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 80



แบบฟอร์ม ค ำอธิบำย

ระดับส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนอ่ืน

แบบ ก. 1 8.1 สรุปแผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกเปน็ 8 กลุ่ม

แบบ ก. 2 8.2 แผนการปฏบิติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2565 โดยแสดงในระดับ 

ผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบตัุวชี้วัดของผลผลิต

แบบ ก. 3 8.3 รายการภาระผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

 งบด ำเนินงำน ที่มีลักษณะด าเนินงานมากกว่า 1 ป ีเช่น การเช่ายานพาหนะ , การเช่าอาคารที่ท าการ เปน็ต้น

 งบลงทนุ  ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี

ไม่ว่าจะเปน็รายการที่เร่ิมต้ังงบประมาณในปกี่อนซ่ึงยังมีการผูกพนัแล้วมาต้ังงบประมาณในปงีบประมาณ

พ.ศ. 2565 หรือรายการที่เร่ิมต้ังใหม่ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหแ้สดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ

   โดยระบสุถานภาพการด าเนินงาน เช่น ได้ออกแบบแล้ว อยูร่ะหว่างประกวดราคา ประกวดราคาแล้ว

อยูร่ะหว่างลงนามในสัญญาว่าจ้างหรือมีการยกเลิกรายการ เปน็ต้น พร้อมชี้แจงเหตุผล ปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ

ที่ท าใหก้ารด าเนินงานล่าช้า รวมทั้งแผนการด าเนินการที่จะแก้ไขปญัหาดังกล่าวและก าหนดเวลาใหแ้ล้วเสร็จ

 งบอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเปน็ งบด าเนินงาน และงบลงทนุ  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพนัเปน็ 3 รายการ

คือ 1. ผูกพนัตามสัญญา 2. ผูกพนัตามมาตรา 41/มาตรา 42  และ 3. ผูกพนัรายการใหม่ป ี2565

เอกสำร 8.4 รายละเอียดงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทกุแผนงาน)

งบประมำณ  (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลส านักงบประมาณ) 

จ ำแนกตำม   งบบคุลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทนุ (งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืนที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับงบบคุลำกร

งบรำยจ่ำย   งบด ำเนินงำนและงบลงทนุ) ใหแ้สดงรายละเอียดใหค้รบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลส านักงบประมาณ

ส าหรับงบลงทนุทกุรายการใหแ้สดงรายละเอียดครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง และสถานที่ด าเนินการ

 งบเงินอุดหนุนและงบรำยจ่ำยอ่ืน ส าหรับผลผลิต/โครงการใหแ้สดงรายละเอียดรายการที่ส าคัญใหช้ัดเจน

 แบบ ก. 4 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกูใ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดท าข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู ้ระยะเวลาการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ เปา้หมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการด าเนินงาน จ าแนกเปน็เงินกูแ้ละเงินบาทสมทบ

 แบบ ก. 5 8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ค ำอธิบำยแบบฟอร์ม



แบบฟอร์ม ค ำอธิบำย

 แบบ ก. 6 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

 แบบ ก. 7 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบง่ประเภทดังนี้

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว้
   (ส าหรับงบลงทนุใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท 
    และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไว้เดิม

 แบบ ก. 8 11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแ้สดงตามรูปแบบที่ก าหนด

 แบบ ก. 9 12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ
  ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ใหแ้สดงค่าใช้จ่ายแยกเปน็ค่าจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนา  ใหแ้สดงค่าใช้จ่ายแยกเปน็การอบรมในประเทศและต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ใหแ้สดงค่าใช้จ่ายแยกเปน็ ส่ือโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพมิพ ์และส่ืออืน่ๆ
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

ใหแ้สดงค่าใช้จ่ายแยกเปน็ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกั พาหนะ ค่าเคร่ืองแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
พร้อมค าชี้แจงเหตุผลความจ าเปน็และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบฟอร์ม ก.1

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครล าปาง

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมทั้งสิ้น 372.5788 111.5417 75.9853 109.0624 75.9894

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - -

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 372.5788 111.5417 75.9853 109.0624 75.9894

1) แผนงานพื้นฐาน..............................

2) แผนงานพื้นฐาน..............................
3) แผนงานยทุธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

372.5788 111.5417 75.9853 109.0624 75.9894

4) แผนงานยทุธศาสตร์.......................

3. งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ - - - - -

1) แผนงานบูรณาการ.......................

2) แผนงานบูรณาการ.......................

3) แผนงานบูรณาการ.......................

4. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร - - - - -

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรบัทุนหมุนเวียน - - - - -

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครฐั - - - - -

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง - - - - -

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - -

8.1 แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุ่ม)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ
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แบบฟอรม์ ก.2

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครล าปาง

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชีว้ัด/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

ยอดรวมทัง้สิน้ -                   372.5788      111.5417      75.9853       109.0624      75.9894       
แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน -                   

372.5788      111.5417      75.9853       109.0624      75.9894       

ผลผลิตการจัดบรกิารสาธารณะ -                   372.5788      111.5417      75.9853       109.0624      75.9894       
  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local
  Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 372.5788      111.5417      75.9853       109.0624      75.9894       

  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบรหิารจัดการ
  ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 372.5788      111.5417      75.9853       109.0624      75.9894       

1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 219.3921       72.4702         37.9494         71.0228         37.9497         
(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

12.9466         6.4733          6.4733          

(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.4711          0.2356          0.2355          

(3) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิน่ (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

0.8125          -               0.4062          0.4063          

(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั 33.8930         16.9465         16.9465         
(5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 15.7839         7.8920          7.8919          
(6) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าการศึกษาของบุตร)

0.8781          0.4390          0.4391          

(7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าเช่าบ้าน)

3.3120          0.8280          0.8280          0.8280          0.8280          

(8) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)

105.1730       26.2932         26.2932         26.2932         26.2934         

(9) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(บ าเหน็จ บ านาญ)

41.5016         10.3754         10.3754         10.3754         10.3754         

8.2  แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ) 

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชีว้ัด/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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(10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2.9705          1.4852          1.4853          

(11) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)

0.1917          0.0519          0.0466          0.0466          0.0466          

(12) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวสัดุ
การศึกษา)

0.0160          0.0080          0.0080          

  (13) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วย
  ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท

1.3500          1.3500          

     (13.1) เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนา
     ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
     เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

1.3500          1.3500          

            (13.1.1) ระบบบริหารจัดการศึกษา
            อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทศบาล 1 
            (บ้านแสนเมืองมูล) ต าบลเวยีงเหนือ 
            อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง 
            2 ชุด

0.9000          0.9000          

           (13.1.2) ระบบบริหารจัดการศึกษา
           อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทศบาล 6 
           (วดัป่ารวก) ต าบลหัวเวยีง 
           อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง 
           1 ชุด

0.4500          0.4500          

    (14) ครุภัณฑ์การศึกษาทีม่ีราคาต่อหน่วย
     ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท

0.0921          0.0921          

       (14.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ
       การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

0.0921          0.0921          

             (14.1.1) ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
             ห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
             ด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             DLTV โรงเรียนเทศบาล 3 
             (บุญทวงศ์อนุกูล) ต าบลหัวเวยีง 
             อ าเภอเมืองล าปาง
             จังหวดัล าปาง 3 ชุด

0.0921          0.0921          
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชีว้ัด/กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ เปา้หมาย งบประมาณ

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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    2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 101.7108       25.4277         25.4277         25.4277         25.4277         

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 88.3872 22.0968 22.0968 22.0968 22.0968
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพความพิการ 12.9816 3.2454 3.2454 3.2454 3.2454
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.3420 0.0855          0.0855          0.0855          0.0855          

    3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 50.4403         12.6082         12.6082         12.6119         12.6120         
      (1) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
      และภารกิจถ่ายโอน

46.9329 11.7332         11.7332         11.7332         11.7333         

(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 3.5074 0.8750          0.8750          0.8787          0.8787          
    4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข 1.0356                    1.0356

(1) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี

0.1463           0.1463

(2) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบียนสัตว ์ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

0.0293           0.0293

(3) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

0.8600           0.8600

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี

หมายเหต ุ:
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แบบฟอร์ม ก.3

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุหมายเลข ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ที่ตั้งไว้ สถานภาพ เหตุผลความจ าเป็น ค าชี้แจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เริ่มต้น-สิ้นสุด เผ่ือขาดและเงิน ตั้งแต่เริ่ม ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปีต่อ ๆ ไป ตามหมายเหตุ ในการตั้งงบประมาณ พรอ้มเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 64 ผูกพันข้ามปี

ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

1. ผูกพันสัญญา

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

  หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้ังใหม่ในปี 2565 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้

(1) ผูกพันตามสัญญา    (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42    (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน    (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ    (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ    (4) อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง    (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว    (6) ลงนามในสัญญาแล้ว    (7) ยกเลิกรายการ

4. ให้ระบุหมายเลขก ากับเหตุผลความจ าเป็นในการต้ังงบประมาณผูกพันข้ามปี

(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา)    (2)  เป็นรายการที่ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42)    (3) เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่มี
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลผลติการจดับริการสาธารณะ 372,578,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 372,578,800   บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 371,136,700   บาท
1) ค่าใชจ้่ายบุคลากร 111,842,600   บาท

  1. เงินเดือน 111,650,900    บาท
  (1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
      (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)

105,173,000    บาท

  (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 3,507,400       บาท
  (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,970,500       บาท

  2. ค่าจ้างชั่วคราว 191,700          บาท
  (1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
      (ค่าจ้างครู)

191,700          บาท

2) ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 212,361,200   บาท
  1. ค่าตอบแทน 147,402,500    บาท

  (1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ) 41,501,600      บาท
  (2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 3,312,000       บาท
  (3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
      (ค่าการศึกษาของบุตร)

878,100          บาท

  (4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 88,387,200      บาท
  (5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 12,981,600      บาท
  (6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 342,000          บาท

   2. ค่าใช้สอย 49,174,800      บาท
  (1) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
      (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

812,500          บาท

  (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
      ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

471,100          บาท

     (2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 323,000          บาท
     (2.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 39,300           บาท
     (2.3) ค่าหนังสือเรียน 26,200           บาท
     (2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 26,200           บาท
     (2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 56,400           บาท
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8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)



  (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
      (ค่าพัฒนาครูอาสาและวสัดุการศึกษา)

16,000           บาท

  (4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั 33,893,000      บาท
  (5) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
      จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,946,600      บาท

     (5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 7,120,000       บาท
     (5.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,113,800       บาท
     (5.3) ค่าหนังสือเรียน 1,964,600       บาท
     (5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,060,900       บาท
     (5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,687,300       บาท

   (6) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค 
       คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
       ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
       อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

146,300          บาท

   (7) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว ์
       ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
       ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
       เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
       กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

29,300           บาท

  (8) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
      โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 43 แห่ง

860,000          บาท

  3. ค่าวสัดุ 15,783,900      บาท
  (1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 15,783,900      บาท

3) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 46,932,900    บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,442,100      บาท

   1) ค่าครุภณัฑ์ 1,442,100       บาท
   (1) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 1,350,000       บาท

     รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
   (1.1) เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
         อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
         ประเทศไทย 4.0

1,350,000       บาท

       (1.1.1) ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
                โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 
                ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง
                2 ชุด

900,000          บาท
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        (1.1.2) ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
                โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัป่ารวก) ต าบลหัวเวยีง 
                อ าเภอเมืองล าปาง จังหวดัล าปาง 1 ชุด

450,000          บาท

  (2) ครุภณัฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 92,100           บาท
     รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

   (2.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
         สารสนเทศ DLTV

92,100           บาท

       (2.1.1) ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
                ด้วยส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV โรงเรียนเทศบาล 3
                (บุญทวงศ์อนุกูล) ต าบลหัวเวยีง อ าเภอเมืองล าปาง
                จังหวดัล าปาง 3 ชุด

92,100           บาท
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แบบฟอรม์ ก.4

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินของโครงการ แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565 ค าอธิบาย*
ชื่อโครงการ เงินกู้ ด าเนินงาน(ปี) โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบ)ุ 25… - 25… สมทบ วงเงินทั้งส้ิน สมทบ วงเงินทั้งส้ิน ปี 2565

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการที่ไดร้บัเงินกู้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ไม่มี
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แบบฟอร์ม ก.5

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 818.0636     889.9551     889.9551     930.5349     934.5057     944.9114     

2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 725.2746     752.3186     785.3378     804.5348     826.2047     848.9581     

2.1 เงินรายได้ 70.7652       98.6840       103.6180     108.8000     114.2400     119.9520     

2.2 เงินที่รัฐบาลอดุหนุนหรือจดัสรรให้ 637.9509     653.6346     681.7198     695.7348     711.9647     729.0061     

2.3 ทุนหมนุเวยีน 
2.4 เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอดุหนุนและบริจาค
2.6 เงินกู้ในประเทศ
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ
2.8 อื่น ๆ 16.5585       

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.) 1,543.3382  1,642.2737  1,675.2929  1,735.0697  1,760.7104  1,793.8695  

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -             -             -             -             -             -             

4.1 งบบุคลากร
4.2 งบด าเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอดุหนุน
4.5 งบรายจา่ยอื่น

5. คงเหลอืหลงัหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.) 1,543.3382  1,642.2737  1,675.2929  1,735.0697  1,760.7104  1,793.8695  

6. แผนการใช้จา่ยอ่ืน 653.3831     752.3186     744.7580     800.5640     815.7990     841.2390     

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 469.0172 528.3805      515.3700      566.7070      592.0000      602.0000      
6.1.1 รายจา่ยประจ า 464.0029 526.3805      513.3700      564.7070      590.0000      600.0000      
6.1.2 รายจา่ยลงทุน 5.0143          2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          2.0000

6.2 ภารกจิเพื่อการพัฒนา 184.3659 223.9381      229.3880      233.8570      223.7990      239.2390      
6.2.1 รายจา่ยประจ า 134.1944 180.3700      189.3880      198.8570      208.7990      219.2390      
6.2.2 รายจา่ยลงทุน 50.1715 43.5681       40.0000       35.0000       15.0000       20.0000       

7. คงเหลอื (5.-6.) 889.9551     889.9551     930.5349     934.5057     944.9114     952.6305     
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8.6  เงนินอกงบประมาณและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ปี 2563 ประมาณการ/แผนการใช้จา่ยเงินนอกงบประมาณ หมายเหตุ



แบบฟอรม์ ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ที่ ที่

ประเภทรายการ* 
1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ส าหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไว้เดิม

โอนเปล่ียนแปลงเปน็

ไม่มี
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แบบฟอรม์ ก.7

10. ขอ้มลูแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เทศบาลนครล าปาง
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 
1. ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกนิร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว ้(ส าหรับงบลงทุนใหแ้สดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกนิ 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกนิ 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนินงานจากที่ก าหนดไวเ้ดิม

โอนเปล่ียนแปลงเป็น

ไม่มี
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แบบฟอร์ม ก.8

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมทั้งสิ้น
งบบคุลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทนุ
งบเงินอุดหนุน 359.2416             195.1851             5.3674                 160.5373             44.69                  17.5200               17.5200               
งบรายจ่ายอื่น

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติใหโ้อนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการที่ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว 
 (4) ผลการเบกิจ่ายรวมทั้งส้ิน ณ วนัที่ 30 เมษายน 2564
 (5) ร้อยละของการเบกิจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 (6) เงินที่ขออนุมัติกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมป ีณ วนัที่ 30 กันยายน 2563
 (7) เงินกันที่ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563
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เบกิจ่ายแล้ว 
ณ 30 เม.ย. 64

รอ้ยละเบกิจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงนิฯ ก่อหน้ีผูกพัน

11. การใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

งบรายจ่าย

งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2563
วงเงนิ

งบประมาณ
ได้รบัจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน



แบบฟอร์ม ก.9

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
เทศบาลนครล าปาง

 หน่วย : บาท 

1. ค่าใช้จา่ยในการจา้งที่ปรึกษา
(1) รายการ... วตัถปุระสงค์

ที่ปรึกษาไทย ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาตา่งประเทศ

2. ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลกัสตูร...) วตัถปุระสงค์

ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย
ตา่งประเทศ (ประเทศ.........) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

3. ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาและประชาสมัพันธ์

(1) รายการ... วตัถปุระสงค์

สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวทิยุ
หนังสอืพิมพ์
สื่ออ่ืนๆ

4. ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ
(1) รายการ... วตัถปุระสงค์

ค่าเบี้ยเลี้ยง กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ
ค่าเครือ่งแตง่กาย
อ่ืน ๆ …

หมายเหตุ
1. ประเภทการประชมุ ตาม ขอ้ 4. ให้ระบุประเภทการประชมุ เชน่ ประชมุสัมมนา / เจรจาธรุกจิ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญช ีเป็นต้น
 2. รายละเอยีดโครงการ ตาม ขอ้ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้
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ไมม่ี

งบประมาณปี 2565
ร่าง พ.ร.บ.

จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ วนัที่...)

12. ค่าใชจ้า่ยในการจา้งทีป่รึกษา การฝึกอบรมและสมัมนา การโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 
และการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชมุนานาชาติ

รายการ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 ค าชี้แจง

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)จดัสรร จา่ยจริง
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13. การด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - ไม่มี -
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เอกสารเพ่ิมเตมิ
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(1) รายงานงบการเงินฉบับเต็ม (ย้อนหลัง 3 ป)ี
ซ่ึงมีการระบุหมายเหตุงบการเงิน

(รายละเอียดตามภาคผนวก)

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)



ประเภท บุคลากรท้องถ่ิน บุคลากรถ่ายโอน รวม บุคลากรท้องถ่ิน บุคลากรถ่ายโอน รวม บุคลากรท้องถ่ิน บุคลากรถ่ายโอน รวม
(เงินรายได้) (เงินอุดหนุน) (เงินรายได้) (เงินอุดหนุน) (เงินรายได้) (เงินอุดหนุน)

(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)
ข้าราชการการเมือง 34 34 8 8 26  - 26

ข้าราชการประจ า 206 197 403 181 185 366 25 12 37

พนักงานราชการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ลูกจ้างประจ า 32 4 36 32 4 36  -  -  -

ลูกจ้างชั่วคราว  -  -  -  -  -  -  -  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ 116 17 133 90 16 106 26 1 27

พนักงานจ้างทั่วไป 234 6 240 202 6 208 32 32

จ้างเหมา 214 214 214 214  -  -  -

อื่น ๆ ระบุ ...........  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวมทั้งส้ิน 836 224 1060 727 211 938 109 13 122

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
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อัตราว่าง (กรอบ-คนครอง)คนครองกรอบอัตรา

เทศบาลนครล าปาง  มกีรอบอัตราขา้ราชการการเมอืง ขา้ราชการประจ า ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจา้งทัว่ไป 
และจา้งเหมา ดงัน้ี

(2) รายละเอียดอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงาน
(ข้าราชการ, ลูกจา้ง, พนักงานจา้ง, ฯลฯ รวมทั้งบุคลากรจา้งเหมา)
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(3) รายละเอียดรายการเงินกันที่ถูกพับไปตามพระราชบญัญตัิ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการน ามาขอตั้งเพ่ือชดเชย

 - ไม่มี -

ในปงีบประมาณ 2565 มีรายการใดบา้ง



 - ไม่มี -
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(4) รายการงบผูกพันข้ามปก่ีอนปงีบประมาณ 2565
(ย้อนหลัง 3 ป)ี มีรายการใด และตั้งแต่ปงีบประมาณ 2565

มีรายการผูกพันใหม่มีรายการใดบา้ง



ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

 - ไม่มี -
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(5) รายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนด
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
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ภาคผนวก


























































































































































































































































































































