
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดลําปาง

เทศบาลนครลําปาง

เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ

ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผูแทนราษฎร

******************************
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1. นายกิตติภูมิ  นามวงค นายกเทศมนตรีนครลําปาง

2. นายพีระยศ  วิรัตนเกษ รองปลัดเทศบาล
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1. รายนามผูชี้แจง

เทศบาลนครลําปาง
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วิสัยทัศน

พันธกิจ

2. วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยรับงบประมาณ

และโครงสรางของหนวยรับงบประมาณ

     การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง 5 ดาน ดังนี้

     1. การจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา

     2. การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน

     3. การจัดบริการสาธารณะดานสังคม

     4. การจัดบริการสาธารณะดานสิ่งแวดลอม

     5. การจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการ

     "นครนาอยู ผูคนเปนสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ําคา"
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3

นายกเทศมนตรีนครลําปาง

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)

หนวยตรวจสอบ

ภายใน

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง)

กองวิชาการและ

แผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป 

ระดับกลาง)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง

ระดับกลาง)

สํานักการชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง)

กองสาธารณสุข     

และสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม ระดับกลาง)

สํานักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับสูง)

กองสวัสดิการสังคม         

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับกลาง) 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

2. ฝายอํานวยการ

3. ฝายปกครอง

4. ฝายกิจการสภา

5. ฝายทะเบียนราษฎร    

และบัตรประจําตัว

ประชาชน

6. ฝายสงเสริมกิจการขนสง

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

2. ฝายบริการและ

เผยแพรวิชาการ

3. ฝายนิติการ

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

2. ฝายบริหารงานคลัง

3. ฝายพัฒนารายได

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

2. สวนควบคุมอาคารและผังเมือง

3. สวนควบคุมการกอสราง

4. สวนการโยธา

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป
2. ฝายบริหารงานสาธารณสุข
3. ฝายบริการสาธารณสุข

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป

2. สวนบริหารการศึกษา

3. สวนสงเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

4. หนวยงานศึกษานิเทศก

5. โรงเรียน

1. งานธุรการ
2. ฝายสังคมสงเคราะห
3. ฝายพัฒนาชุมชน

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของเทศบาลนครลําปาง

รองนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

สถานธนานุบาล

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)

สภาเทศบาลนครลําปาง



1.     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลานบาท

2.     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลานบาท

3.     งบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลานบาท

4.     คงเหลืองบประมาณ ป 2563 ลานบาท

5.     ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลานบาท

: งบบุคลากร  ลานบาท

: งบดําเนินงาน  ลานบาท

: งบลงทุน  ลานบาท

: งบเงินอุดหนุน  ลานบาท

: งบรายจายอื่น  ลานบาท

6.     เงินนอกงบประมาณที่นํามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลานบาท

4

 - 

เทศบาลนครลําปาง

3. งบประมาณภาพรวม 

194.1408

 - 

 - 

 - 

194.1408

 - 

359.2416

362.9463

 - 

362.9463



ป 2564

งบประมาณ

ตาม พ.ร.บ.
การเบิกจาย*

งบประมาณ

ตามราง พ.ร.บ.
จํานวน รอยละ

งบประมาณรวม 362.9463 194.1408 359.2416 -3.7047 -1.02

1. งบประมาณรายจายงบกลาง -             -             -               -          -         

2. งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ 362.9463 194.1408 359.2416 -3.7047 -1.02

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

2) แผนงานพื้นฐาน.............................. -               -               -                 -           -          

3) แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 362.9463 194.1408 359.2416 -3.7047 -1.02

4) แผนงานยุทธศาสตร....................... -               -               -                 -           -          

3. งบประมาณรายจายบูรณาการ -             -             -               -          -         

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

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

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

4. งบประมาณรายจายบุคลากร -             -             -               -          -         

5. งบประมาณรายจายสําหรับทุนหมุนเวียน -             -             -               -          -         

6. งบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ -             -             -               -          -         

7. งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง -             -             -               -          -         

8. งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินทุนสํารองจาย -             -             -               -          -         

หมายเหต ุ* ผลเบิกจาย 31 พฤษภาคม 2563

ป 2563 เพิ่ม / ลด
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3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลนครลําปาง

หนวย : ลานบาท

งบประมาณป 2563 - 2564



ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลําปางไดรับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 362,946,300 บาท จําแนกเปน เงินอุดหนุนทั่วไป 

จํานวน 344,160,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 18,786,300 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา เทศบาลนครลําปางไดดําเนินการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

การสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) มีการจัดซื้ออุปกรณสําหรับหองเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ใหแกโรงเรียนเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 

12 หองเรียน จํานวน 1 หลัง และโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดเล็ก มีชั้นลอย จํานวน 1 หลัง 

ใหแกโรงเรียนเทศบาล

2. การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดําเนินโครงการกอสราง/ปรับปรุงถนนใหมีมาตรฐาน

3. การจัดบริการสาธารณะดานสังคม ไดดําเนินการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา และการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

4. การจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการ ไดดําเนินการสนับสนุนการถายโอนบุคลากร และไดนําเงินอุดหนุน

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน เพื่อดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

ระบบไฟฟาสองสวาง กอสรางหองน้ําสาธารณะ กอสรางบอฝงกลบมูลฝอย ตลอดจนการจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมีความพรอมในการใหบริการแกประชาชนครอบคลุมทุก ๆ ดาน

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

1. นักเรียนที่มีความตองการทุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนมีจํานวนมากกวาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

2. การจัดสรรเงินอุดหนุนบางรายการไดรับงบประมาณลาชา ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามที่กําหนดไวใน

แผนการดําเนินงาน

แนวทางแกไข

1. ควรเพิ่มจํานวนนักเรียนที่ไดรับงบประมาณปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โดยอาจใหอํานาจการตัดสินใจ

แกโรงเรียน ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อาจกําหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่ควรไดรับทุนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา

2. ควรจัดสรรงบประมาณตอ 1 ทุน สําหรับนักเรียนยากจนเพิ่มขึ้น โดยอาจกําหนดเปนคาใชจายใหชัดเจน เชน 

คาใชจายในการเดินทางไปโรงเรียน คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณการเรียน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจาย 

เปนตน

3. ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแกไข



1. การจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา

2. การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน

7

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)



3. การจัดบริการสาธารณะดานสังคม

3. การจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

338.7739 338.7739 330.1653 97.46

362.9463 362.9463 194.1408 53.49

หมายเหต ุ:   - งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ไดรับจัดสรร

        - ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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                   ภายใตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563

แผนการใชจาย

งบประมาณ
ผลการเบิกจาย รอยละ

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม

การกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม

การกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

5. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

แผนการใชจาย

งบประมาณ
ผลการเบิกจาย รอยละ



2560 2561 2562

รายไดจากการดําเนินการ

322,135,441.32    649,007,125.88    630,388,485.29    

382,420,664.26    115,362,419.51    114,940,835.89    

รายไดดอกเบี้ย 11,312,324.23     11,399,148.39     12,569,806.25     

715,868,429.81  775,768,693.78  757,899,127.43  

คาใชจายจากการดําเนินงาน

งบกลาง 143,232,992.05    151,749,512.27    159,972,688.59    

คาใชจายดานบุคลากร 221,816,026.66    220,928,524.50    228,755,770.56    

คาใชจายในการดําเนินงาน 159,942,598.30    158,416,590.32    171,300,271.06    

ครุภัณฑ 17,701,560.00     1,992,150.00       12,382,757.00     

ที่ดินและสิ่งกอสราง 85,554,436.00     96,040,644.66     67,267,247.37     

รายจายอื่น -                    80,000.00           80,000.00           

เงินอุดหนุน 20,832,992.56     22,728,571.80     23,089,063.27     

649,080,605.57  651,935,993.55  662,847,797.85  

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายการดําเนินงาน 66,787,824.24    123,832,700.23  95,051,329.58    

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย -                    -                    -                    

รายไดที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน -                    -                    -                    

รวมรายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน -                    -                    -                    

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 66,787,824.24    123,832,700.23  95,051,329.58    
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รายไดจากการดําเนินงาน 

(รายไดจัดเก็บเอง)

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได เงินสะสมคงเหลือ

และเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายงานแสดงผลการดําเนินงาน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

รายไดจากเงินงบประมาณ 

(รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)



2560 2561 2562

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 843,154,812.17       1,004,441,811.32       1,081,108,605.57       

เงินฝากกระทรวงการคลัง -                       -                          15,545,801.41           

เงินฝากกองทุน 111,433,853.37       116,357,983.08          125,588,246.15          

ลูกหนี้เงินยืม 5,020.00                140,340.00               15,772.00                 

รายไดจากรัฐบาลคางรับ 22,508,931.95        34,696,944.66           3,271,500.00             

ลูกหนี้คาภาษี 3,362,766.36          3,465,209.91             4,366,916.54             

ลูกหนี้อื่น ๆ -                       87,350.24                 75,350.24                 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -                       -                          249,969.82               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 980,465,383.85     1,159,189,639.21     1,230,222,161.73     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 93,143,554.00        93,143,554.00           93,143,554.00           

เงินขาดบัญชี -                       -                          100.00                     

หุนในโรงพิมพสวนทองถิ่น 5,000.00                5,000.00                   5,000.00                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 93,148,554.00      93,148,554.00         93,148,654.00         

รวมสินทรัพย 1,073,613,937.85  1,252,338,193.21     1,323,370,815.73     

หนี้สินและสวนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจายคางจาย  172,845,575.82       194,087,358.82          156,224,999.29          

ฎีกาคางจาย -                       892,304.50               -                          

รายจายผัดสงใบสําคัญ 5,020.00                140,340.00               15,772.00                 

เงินรับฝาก 13,462,863.21        16,317,666.25           13,017,582.58           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 186,313,459.03     211,437,669.57        169,258,353.87        

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินกู 47,150,173.18        39,062,665.54           31,308,306.56           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 47,150,173.18      39,062,665.54         31,308,306.56         

รวมหนี้สิน 233,463,632.21     250,500,335.11        200,566,660.43        

สวนทุน

เงินสะสม 580,625,625.65       711,355,003.05          818,063,600.81          

เงินทุนสํารองเงินสะสม 259,524,679.99       290,482,855.05          304,740,554.49          

รวมสวนทุน 840,150,305.64     1,001,837,858.10     1,122,804,155.30     

รวมหนี้สินและสวนทุน 1,073,613,937.85  1,252,338,193.21     1,323,370,815.73     
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ประเภทเงินทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562



เทศบาลนครลําปาง ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น

จํานวน 359,241,600 บาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 3,704,700 บาท คิดเปนรอยละ 1.02

ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ : ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 359,241,600 บาท

1. แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

         ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

         กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา 215,903,100 บาท

         กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะดานสังคม 99,154,800 บาท

         กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการ 44,183,700 บาท

359,241,600 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางไดรับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ

สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนและชุมชนไมนอยกวารอยละ 70 
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รวมทั้งสิ้น

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้ 

7. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สําคัญ



แบบฟอรม คําอธิบาย

ระดับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอื่น

แบบ ก. 1 8.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จําแนกเปน 8 กลุม

แบบ ก. 2 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยแสดงในระดับ 

ผลผลิต และกิจกรรม พรอมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต

แบบ ก. 3 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

 งบดําเนินงาน ที่มีลักษณะดําเนินงานมากกวา 1 ป เชน การเชายานพาหนะ , การเชาอาคารที่ทําการ เปนตน

 งบลงทุน  คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป

ไมวาจะเปนรายการที่เริ่มตั้งงบประมาณในปกอน ซึ่งยังมีการผูกพันแลวมาตั้งงบประมาณในปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 หรือรายการที่เริ่มตั้งใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ

   โดยระบุสถานภาพการดําเนินงาน เชน ไดออกแบบแลว อยูระหวางประกวดราคา ประกวดราคาแลว

อยูระหวางลงนามในสัญญาวาจาง หรือมีการยกเลิกรายการ เปนตน พรอมชี้แจงเหตุผล ปญหาอุปสรรคตาง ๆ

ที่ทําใหการดําเนินงานลาชา รวมทั้งแผนการดําเนินการที่จะแกไขปญหาดังกลาวและกําหนดเวลาใหแลวเสร็จ

 งบอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเปน งบดําเนินงาน และงบลงทุน  โดยจําแนกประเภทรายการผูกพันเปน 3 รายการ

คือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42  และ 3. ผูกพันรายการใหมป 2564

เอกสาร 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามงบรายจาย (ทุกแผนงาน)

งบประมาณ  (โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลสํานักงบประมาณ) 

จําแนกตาม   งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นที่มีลักษณะ เชนเดียวกับงบบุคลากร

งบรายจาย   งบดําเนินงานและงบลงทุน) ใหแสดงรายละเอียดใหครบถวน โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลสํานักงบประมาณ

สําหรับงบลงทุนทุกรายการใหแสดงรายละเอียดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และสถานที่ดําเนินการ

สําหรับครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

โดยประสานขอขอมูลกับสํานักงบประมาณ และตรวจสอบรายการและจํานวนเงินใหถูกตองครบถวน

 งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอื่น สําหรับผลผลิต/โครงการใหแสดงรายละเอียดรายการที่สําคัญใหชัดเจน

 แบบ ก. 4 8.5 โครงการ/รายการที่ไดรับเงินกูในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทําขอมูลแหลงที่มาของเงินกู ระยะเวลาการดําเนินงาน

วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ ตลอดจนคาใชจายและแผนการดําเนินงาน จําแนกเปนเงินกูและเงินบาทสมทบ

 แบบ ก. 5 8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ

คําอธิบายแบบฟอรม



แบบฟอรม คําอธิบาย

 แบบ ก. 6 9. ขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แบบ ก. 7 10. สรุปขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ขอมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบงประเภทดังนี้

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว

   (สําหรับงบลงทุนใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท 

    และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไวเดิม

 แบบ ก. 8 11. การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแสดงตามรูปแบบที่กําหนด

 แบบ ก. 9 12. คาใชจายในการจางที่ปรึกษา การฝกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

และการเดินทางไปราชการตางประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ

  คาใชจายในการจางที่ปรึกษา ใหแสดงคาใชจายแยกเปนคาจางที่ปรึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ

 คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนา  ใหแสดงคาใชจายแยกเปนการอบรมในประเทศและตางประเทศ

 คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ใหแสดงคาใชจายแยกเปน สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่ออื่นๆ

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

ใหแสดงคาใชจายแยกเปนคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ คาเครื่องแตงกาย และคาใชจายอื่นๆ 

พรอมคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ



8. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แบบฟอรม ก.1

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

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 359.2416 89.8104 89.8104 89.8104 89.8104

1. งบประมาณรายจายงบกลาง -                    -                        -                         -                         -                        

2. งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ 359.2416 89.8104 89.8104 89.8104 89.8104

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

2) แผนงานพื้นฐาน.............................. -                      -                           -                            -                            -                           

3) แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

359.2416 89.8104 89.8104 89.8104 89.8104

4) แผนงานยุทธศาสตร....................... -                      -                           -                            -                            -                           

3. งบประมาณรายจายบูรณาการ -                    -                        -                         -                         -                        

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

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

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

4. งบประมาณรายจายบุคลากร -                    -                        -                         -                         -                        

5. งบประมาณรายจายสําหรับทุนหมุนเวียน -                    -                        -                         -                         -                        

6. งบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ -                    -                        -                         -                         -                        

7. งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง -                    -                        -                         -                         -                        

8. งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินทุนสํารองจาย -                    -                        -                         -                         -                        

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จําแนก 8 กลุม)

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

กลุม
งบประมาณ
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แบบฟอรม ก.2

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หนวยนับ

ตัวชี้วัด/กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น -        359.2416 -         89.8104 -         89.8104 -         89.8104 -        89.8104

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-        359.2416 -         89.8104 -         89.8104 -         89.8104 -        89.8104

ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ -        359.2416 -         89.8104 -         89.8104 -         89.8104 -        89.8104

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  ผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ (Local

  Performance Assessment : LPA) ไมนอยกวา

รอยละ 70 359.2416 -          89.8104 -          89.8104 -          89.8104 70 89.8104

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  ผานเกณฑการประเมินดานการบริหารจัดการ

  ในระดับดีมาก ไมนอยกวา

รอยละ 70 359.2416 -          89.8104 -          89.8104 -          89.8104 70 89.8104

1. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา -         -         215.9031 -          53.9758 -          53.9758 -          53.9758 -         53.9758

2. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะดานสังคม -         -         99.1548 -          24.7887 -          24.7887 -          24.7887 -         24.7887

3. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะ

   ดานการบริหารจัดการ

-         -         44.1837 -          11.0459 -          11.0459 -          11.0459 -         11.0459

1. ใหรวมทุกแผนงานของหนวยงาน

2. ใหจัดทําเปนแผนเต็มป

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ:

          หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)
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ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.)ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.)ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)รวมทั้งสิ้น



แบบฟอรม ก.3

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลนครลําปาง

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

งปม.ทั้งสิ้น งบประมาณ ระบุหมายเลข ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน ปงบประมาณ (ไมรวมเผื่อเหลือ ที่ตั้งไว สถานภาพ เหตุผลความจําเปน คําชี้แจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายการ เริ่มตน-สิ้นสุด เผื่อขาดและเงิน ตั้งแตเริ่ม ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปตอ ๆ ไป ตามหมายเหตุ ในการตั้งงบประมาณ พรอมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงป 63 ผูกพันขามป

ตามหมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

1. ผูกพันสัญญา

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

(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 
ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจาย............................

(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม

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

งบรายจาย............................

(1) รายการ

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

งบรายจาย............................

(1) รายการ

  หมายเหตุ

1. ใหแสดงงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปน งบดําเนินงานและงบลงทุน

2. ใหแสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหมในป 2564 โดย จําแนกประเภทรายการผูกพันเปน 3 รายการดังนี้

(1) ผูกพันตามสัญญา    (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42    (3) ผูกพันรายการใหม ป 2564

3. ใหระบุหมายเลขกํากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจาย ดังนี้

(1) ยังไมไดดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น    (2) กําลัง-สํารวจออกแบบ/-กําหนดคุณลักษณะ    (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ    (4) อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง    (5) จัดซื้อจัดจางแลว    (6) ลงนามในสัญญาแลว    (7) ยกเลิกรายการ

4. ใหระบุหมายเลขกํากับเหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

(1) เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา)    (2)  เปนรายการที่ตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42)    (3) เปนรายการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จใน 1 ปงบประมาณ (รายการผูกพันใหม)

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 359,241,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 359,241,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 359,241,600 บาท

1) คาใชจายบุคลากร 108,986,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

(เงินเดือนครู คาจางประจํา)

102,566,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) 2,856,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถายโอนบุคลากร 

(เงินเดือนและสวัสดิการ)

3,372,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  (คาจางครู) 191,700 บาท

2) คาใชจายดําเนินงาน 250,255,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บําเหน็จ บํานาญ) 37,715,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (คาเชาบาน) 2,577,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (คาการศึกษาของบุตร) 680,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 85,072,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 12,710,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 336,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

812,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 

(สงเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)

7,868,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

367,900 บาท

(9.1) คาจัดการเรียนการสอน 221,000 บาท

(9.2) คาเครื่องแบบนักเรียน 39,000 บาท

(9.3) คาหนังสือเรียน 26,000 บาท

(9.4) คาอุปกรณการเรียน 26,000 บาท

(9.5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 55,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส 

(คาพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

จําแนกตามงบรายจาย (ทุกแผนงาน)
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(11) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 32,757,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

11,857,400 บาท

(12.1) คาจัดการเรียนการสอน 6,392,400 บาท

(12.2) คาเครื่องแบบนักเรียน 1,033,400 บาท

(12.3) คาหนังสือเรียน 1,793,900 บาท

(12.4) คาอุปกรณการเรียน 1,024,900 บาท

(12.5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 1,612,800 บาท

(13) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา

นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

146,300 บาท

(14) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

29,300 บาท

(15) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข

860,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน 40,811,200 บาท

(17) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 15,636,400 บาท
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แบบฟอรม ก.4

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

แหลง ระยะเวลา วัตถุประสงค เปาหมาย คาใชจายทั้งสิ้นของโครงการ แผนการใชจายปงบประมาณ 2564 คําอธิบาย*

ชื่อโครงการ เงินกู ดําเนินงาน(ป) โครงการ โครงการ เงินกู เงินบาท รวม เงินกู เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบ)ุ 25… - 25… สมทบ วงเงินทั้งสิ้น สมทบ วงเงินทั้งสิ้น ป 2564

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการที่ไดรับเงินกูปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ไมมี
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แบบฟอรม ก.5

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 711.3550        818.0636        818.0636        785.8509        829.5673        893.8434        

2. รายไดประเภทเงินนอกงบประมาณ 769.5565        774.5263        756.2722        845.3697        879.7593        915.6666        

2.1 เงินรายได 127.5106         117.1600         99.9631           104.9613         110.2093         115.7198         

2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให 631.1063         657.3663         656.3091         740.4084         769.5500         799.9468         

2.3 ทุนหมุนเวียน -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.4 เงินชวยเหลือจากตางประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.6 เงินกูในประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.7 เงินกูตางประเทศ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.8 อื่น ๆ 10.9396           -                    -                    -                    -                    -                    

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) 1,480.9115     1,592.5899     1,574.3358     1,631.2206     1,709.3266     1,809.5100     

4. นําไปสมทบกับงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.1 งบบุคลากร -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.2 งบดําเนินงาน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.3 งบลงทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.4 งบเงินอุดหนุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.5 งบรายจายอื่น -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5. คงเหลือหลังหักเงินนําไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 1,480.9115     1,592.5899     1,574.3358     1,631.2206     1,709.3266     1,809.5100     

6. แผนการใชจายอื่น 662.8479        774.5263        788.4849        801.6533        815.4832        830.0343        

6.1 ภารกิจพื้นฐาน 399.1312         462.6760         468.7000         473.3670         478.0800         482.8400         

6.1.1 รายจายประจํา 394.8933         462.0516         466.7000         471.3670         476.0800         480.8400         

6.1.2 รายจายลงทุน 4.2379            0.6244            2.0000            2.0000            2.0000            2.0000            

6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา 263.7167         311.8503         319.7849         328.2863         337.4032         347.1943         

6.2.1 รายจายประจํา 188.3046         258.2731         260.8500         263.4580         266.0920         268.7520         

6.2.2 รายจายลงทุน 75.4121           53.5772           58.9349           64.8283           71.3112           78.4423           

7. คงเหลือ (5.-6.) 818.0636        818.0636        785.8509        829.5673        893.8434        979.4757        

8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ป 2562 ประมาณการ/แผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ หมายเหตุ
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แบบฟอรม ก.6

9. ขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ตั้งงบประมาณไว

ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม                                                            

3. เปลียนแปลงสถานทีดําเนินงานจากทีกําหนดไวเดิม

โอนเปลี่ยนแปลงเปน

ไมมี
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    2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว (สําหรับงบลงทุนใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท 

       และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)



แบบฟอรม ก.7

10. ขอมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

ตั้งงบประมาณไว

ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ลําดับ สรุปรายการ หนวย จํานวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ที่ ที่

ประเภทรายการ* 

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม                                                            

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไวเดิม

โอนเปลี่ยนแปลงเปน

ไมมี
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    2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว (ใหแสดงเฉพาะงบลงทุน คาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยเกิน 1 ลานบาท 

       และคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยเกิน 10 ลานบาท)



แบบฟอรม ก.8

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
รวมทั้งสิ้น 362.9463 286.4263 29.2783 194.1408 67.78 3.1470 3.1470

งบบุคลากร - - - - -

งบดําเนินงาน - - - - - - -

งบลงทุน - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน 362.9463 286.4263 29.2783 194.1408 67.78 3.1470                3.1470                

งบรายจายอื่น - - - - - - -

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (2) ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด/อนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 (3) รายการที่ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว 

 (4) ผลการเบิกจายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 (5) รอยละของการเบิกจายกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

 (6) เงินที่ขออนุมัติกันไวเบิกจายเหลื่อมป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 (7) เงินกันที่ทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(เบิกจายแลวเสร็จ 15 มกราคม 2563)
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เบิกจายแลว 

ณ 31 พ.ค. 63

รอยละเบิกจาย

ตองบประมาณ

ขอกันเงินฯ กอหนี้ผูกพัน

11. การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

งบรายจาย

งบประมาณป 2563 งบประมาณป 2562

วงเงิน

งบประมาณ

ไดรับจัดสรร กอหนี้ผูกพัน



แบบฟอรม ก.9

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

 หนวย : บาท 

1. คาใชจายในการจางที่ปรึกษา

(1) รายการ... วัตถุประสงค

ที่ปรึกษาไทย ผลประโยชนที่จะไดรับ

ที่ปรึกษาตางประเทศ

2. คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา

(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค

ในประเทศ กลุมเปาหมาย

ตางประเทศ (ประเทศ.........) ผลประโยชนที่จะไดรับ

3. คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ

(1) รายการ... วัตถุประสงค

สถานีโทรทัศน ผลประโยชนที่จะไดรับ

สถานีวิทยุ

หนังสือพิมพ

สื่ออื่นๆ

4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ

(1) รายการ... วัตถุประสงค

คาเบี้ยเลี้ยง กลุมเปาหมาย

คาที่พัก ผลประโยชนที่จะไดรับ

คาพาหนะ

คาเครื่องแตงกาย

อื่น ๆ …

หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ตาม ขอ 4. ใหระบุประเภทการประชุม เชน ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เปนตน

 2. รายละเอียดโครงการ ตาม ขอ 1 - 4 ใหแนบทายแบบฟอรมนี้

24

ไมมี

งบประมาณป 2564

ราง พ.ร.บ.จัดสรร
เบิกจาย

(ณ วันที่...)

12. คาใชจายในการจางที่ปรึกษา การฝกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ 

และการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

รายการ

งบประมาณป 2562 งบประมาณป 2563 คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนที่จะไดรับ)
จัดสรร จายจริง



 - ไมมี -
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13.  รายงานผลการดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563



ขอมูลเพิ่มเติม
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1. โครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโดยใชจายจาก พ.ร.บ. เงินกู

มีความเกี่ยวของหรือซ้ําซอนกับงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางไร

 - ไมมี - 
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2. รายการที่ถูกปรับโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ป 2563 มีการดําเนินการอยางไร

ในงบประมาณ ป 2564

 - ไมมี - 
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3. ชี้แจงผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมาธิการฯ

และอนุกรรมาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ไมมี - 
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4. ขอมูลแผนบุคลากรของหนวยรับงบประมาณ  (ขาราชการ พนักงานราชการและจางเหมา)  ไดแก กรอบอัตรากําลัง จํานวนที่บรรจุจริง เปนตน
                      

เทศบาลนครลําปาง มีกรอบอัตราขาราชการการเมือง ขาราชการประจํา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และจางเหมา ดังนี้

บุคลากรทองถิ่น บุคลากรถายโอน รวม บุคลากรทองถิ่น บุคลากรถายโอน รวม บุคลากรทองถิ่น บุคลากรถายโอน รวม

(เงินรายได) (เงินอุดหนุน) (เงินรายได) (เงินอุดหนุน) (เงินรายได) (เงินอุดหนุน)

(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)

ขาราชการการเมือง 34                   -                      34             29                   -                   29              5                     -                     5               

ขาราชการประจํา 202                 197                     399           173                 184                  357            29                   13                      42             

พนักงานราชการ -                  -                      -            -                  -                   -             -                  -                     -            

ลูกจางประจํา 39                   4                         43             39                   4                      43              -                  -                     -            

ลูกจางชั่วคราว -                  -                      -            -                  -                   -             -                  -                     -            

พนักงานจางตามภารกิจ 113                 17                       130           95                   16                    111            18                   1                        19             

พนักงานจางทั่วไป 234                 6                         240           193                 6                      199            41                   -                     41             

จางเหมา 216                 -                      216           214                 -                   214            2                     -                     2               

อื่นๆ ระบุ ............ -            

รวมทั้งสิ้น 838            224               1,062     743            210             953        95              14                109        

ประเภท

กรอบอัตรา คนครอง อัตราวาง (กรอบ-คนครอง)
X31AO



       5.1 รายละเอียดแผนการลงทุน

 - ไมมี -

5. ทุกหนวยงานใหแสดงรายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใชจาย

31

เพื่อประกอบการพิจารณา

เงินนอกงบประมาณ (ป 2562 - 63) และสงขอมูลงบการเงินฉบับเต็ม (ขอมูลลาสุด) 



องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

จายจากเงินรายได จายจาก จายจากเงินรายได จายจาก

(ไมรวมเงินอุดหนุน) เงินสะสม (ไมรวมเงินอุดหนุน) เงินสะสม

รายจาย

งบกลาง 122,626,080.03       89,355,401.08          

งบกลาง 121,046,514.03           1,579,566.00      122,626,080.03         89,350,619.48          4,781.60             89,355,401.08            

งบบุคลากร 226,532,410.56       169,678,343.10         

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 8,799,813.18              8,799,813.18            6,568,020.00            6,568,020.00              

เงินเดือน (ฝายประจํา) 217,732,597.38           217,732,597.38         163,110,323.10        163,110,323.10          

งบดําเนินงาน 169,253,608.70       113,570,770.63         

คาตอบแทน 7,758,676.48              7,758,676.48            5,795,820.50            5,795,820.50              

คาใชสอย 105,664,608.64           892,800.00        106,557,408.64         76,086,606.54          76,086,606.54            

คาวัสดุ 40,459,351.07            40,459,351.07          21,573,188.69          21,573,188.69            

คาสาธารณูปโภค 14,478,172.51            14,478,172.51          10,115,154.90          10,115,154.90            

งบลงทุน 80,179,354.44         9,750,313.65            

คาครุภัณฑ 12,382,757.00            12,382,757.00          1,507,979.00            1,507,979.00              

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 64,090,747.37            3,705,850.07      67,796,597.44          771,809.65              7,470,525.00       8,242,334.65              

5.2 รายละเอียดการใชจายเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 และ 2563
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หมวดรายจาย

ปงบประมาณ

2562 2563

รวม รวม



องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครลําปาง

จายจากเงินรายได จายจาก จายจากเงินรายได จายจาก

(ไมรวมเงินอุดหนุน) เงินสะสม (ไมรวมเงินอุดหนุน) เงินสะสม

รายจายอื่น 80,000.00               40,000.00                

รายจายอื่น 80,000.00                  80,000.00                40,000.00                40,000.00                  

งบเงินอุดหนุน 23,089,063.27         14,479,460.00          

เงินอุดหนุน 23,089,063.27            23,089,063.27          14,479,460.00          14,479,460.00            

รวมรายจายเงินนอกงบประมาณ 615,582,300.93         6,178,216.07     621,760,517.00       389,398,981.86       7,475,306.60      396,874,288.46         

หมายเหตุ : 1. รายจายเงินนอกงบประมาณ เปนรายจายที่จายจากเงินรายได อปท.จัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรไมรวมเงินอุดหนุน

2. ปงบประมาณ 2562 เปนเงินนอกงบประมาณจายจริง

3. ปงบประมาณ 2563 เปนเงินนอกงบประมาณจายจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

5.2 รายละเอียดการใชจายเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 (ตอ)

33

หมวดรายจาย

ปงบประมาณ

2562 2563

รวม รวม
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