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ก

บทสรุปผู้บริหาร
ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายได้ 708.72 ล้านบาท รายจ่าย 641.25 ล้านบาท โดยมี
ดุลการคลังในงบประมาณเกินดุล 80.49 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลการคลังนอกงบประมาณซึ่งขาดดุล 13.02
ล้านบาท ทาให้เกินดุลการคลัง รวมทั้งสิ้น 67.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของรายจ่ายทั้งหมด
โดยมีประเด็นสาคัญและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ประเด็นสาคัญ
 ด้านรายได้ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บเอง จานวน 70.77 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ
44.50 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของรายได้ทั้งหมด สืบเนื่องจากรัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลจึงประกาศใช้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทาให้ระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ให้เหมาะสมกับสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ รัฐบาล
ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ
ของจานวนภาษีที่คานวณได้ ส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บเองลดลงจากปีที่ผ่านมา
 ด้านรายจ่าย ในส่วนของรายจ่ายตามงบประมาณ จานวน 564.62 ล้านบาท ปรากฏว่าลดลง
จากปีที่ผ่านมา จานวน 50.96 ล้านบาท โดยมีอัตราการลดลงร้อยละ 8.28 แยกเป็น งบกลาง จานวน 123.58
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 2.54 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 รายจ่ายประจา
จานวน 416.53 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 1.53 ล้านบาท โดยมีอัตราการลดลงร้อยละ 0.37 และ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน จานวน 24.51 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 51.96 ล้านบาท โดยมีอัตรา
การลดลงร้อยละ 67.95 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายตามงบประมาณ ภาพรวมจะเห็นได้ว่ารายจ่ายประจา
ของเทศบาลอยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.77 รองลงมา คือ งบกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.89 และ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.34 ของรายจ่ายตามงบประมาณ ตามลาดับ โดยรายจ่ายเพื่อการลงทุน
มีสัดส่วนลดลงเป็นจานวนมาก เนื่องจากจานวนโครงการและการใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างลดลง
 ด้านดุลการคลัง ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีงบประมาณเกินดุลรวมทั้งสิ้น จานวน
67.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของรายจ่ายทั้งหมด โดยเกินดุลการคลังในงบประมาณ จานวน 80.49
ล้านบาท และขาดดุลการคลังนอกงบประมาณ (รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) จานวน 13.02 ล้านบาท ทั้งนี้
เมื่อท าการตรวจสอบจากข้อมูล สถิติย้อนหลัง ปรากฏว่าตั้ง แต่ปี งบประมาณ 2553 เป็นต้นมา เทศบาล
มีดุลการคลังรวมเกินดุลมาโดยตลอด เนื่องจากรายได้ ในงบประมาณแต่ละปีสูงกว่ารายจ่ายในงบประมาณ
ประกอบกับเทศบาลฯ มีการใช้จ่ายจากเงินสะสมเป็นจานวนงบประมาณที่ไม่สูงมากนัก
 ด้านหนี้สินและภาระหนี้ ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมียอดหนี้สินคงค้าง จานวน 23.53
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของรายจ่ายตามงบประมาณ และภาระหนี้สิน จานวน 7.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
1.40 ของรายจ่ายตามงบประมาณ สาหรับรายการหนี้สินและภาระหนี้ของเทศบาล ในปีงบประมาณ 2563
มีจ านวน 1 โครงการ ได้ แก่ เงินกู้ส านักงานเงินทุ นส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
(ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์
 ด้านเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมียอดเงินสะสมรวม (ไม่รวมทุนสารองเงินสะสม)
จานวน 889.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จานวน 71.89 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 เมื่อหัก เงินฝาก ก.ส.ท. จานวน 133.53 ล้านบาท หัก เงินสะสมรูปแบบอื่น ๆ จานวน
73.71 ล้านบาท และ หัก ยอดเงินที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว (แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย) รวม 24 โครงการ
จานวน 65.29 ล้านบาท ดังนั้น เทศบาลจะเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จานวน 617.42 ล้านบาท

ข
ความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 เทศบาลควรติดตามให้ความสาคัญกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บ แล้ วจั ดสรรให้ เทศบาล ท าให้เทศบาลมีรายได้ ลดลง ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
ทั้ง นี้ ต้องด าเนินการวิ เคราะห์ ง บประมาณ และการจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง
เพื่อให้การควบคุมการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด
 เทศบาลควรให้ ค วามสาคัญกับ การพัฒนาท้องถิ่นในทุ ก ๆ ด้ าน เพื่อเน้นการแก้ไ ขปั ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศต่อไปด้วย ทั้ง นี้ การด าเนินงานให้ถือปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การใช้จ่ายงบประมาณให้ดาเนินการ
ตามเป้าหมายหรือแผนที่กาหนดไว้ และควรให้ความสาคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนบรรจุไว้ใน
แผนพัฒ นาเทศบาล เพื่อ เป็ นกรอบในการจัด สรรงบประมาณรายจ่าย โดยการจัด ลาดั บ ความสาคั ญ
ก่อนหลัง ของการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กาหนดไว้ ทั้ งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ของเทศบาลเป็ นไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภาพ รองรับ สถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิด ผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยั ง ส่ ง ผลกระทบอย่ างต่อ เนื่อ ง ดั ง นั้ น เทศบาลควรพิจ ารณาก าหนดทิ ศ ทางหรือ แนวทาง
การดาเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 เทศบาลควรพิจารณาปรับลดรายจ่ายประจา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยพิจารณา
โครงการที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งโครงการที่จาเป็นในการ
แก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนของประชาชนเป็ นลาดั บแรก และค านึงถึงความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่ อส่ วนรวม ภายใต้งบประมาณที่ มี อยู่ อย่างจากัด ตลอดจนการรณรงค์ให้ มีการใช้วัสดุ อุป กรณ์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 เทศบาลควรให้การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยการอานวยความสะดวกทั้งในเรื่อง
ของการดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ การบริการด้านสาธารณูป โภค การให้คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนการเพิ่มเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้ประกอบการ เช่น การเชิญให้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 เทศบาลควรให้ ความส าคั ญกั บ การบริหารจั ดการความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่ ไ ด้
จัดทาขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ซึ่งมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
ด้ วยตนเอง ผ่านการวิ เคราะห์ และสอบทานการประเมิ นโดยผู้บั งคั บบั ญชาทุ กระดั บ ชั้น เพื่อลด โอกาส
และผลกระทบของความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก ร ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ของเทศบาลเป็ นไปอย่ างถู กต้ อง มี ประสิท ธิ ภาพ ก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อทางราชการ
และประชาชนเป็นสาคัญ
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เทศบาลนครลาปาง
บทวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2563
1. สถานการณ์ด้านรายได้
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายได้จริงรวมทั้งสิ้น จานวน 708.72 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา จานวน 49.18 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.49
(ตารางที่ 1) ประกอบด้วย
 รายได้ที่จัดเก็บเอง จานวน 70.77 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 44.50 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.99 ของรายได้ทั้งหมด สืบเนื่องจากรัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลจึงประกาศใช้
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษี สาหรับที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทาให้
ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ให้เหมาะสมกับสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ
ของจานวนภาษีที่คานวณได้ ส่งผลให้รายได้ที่จัดเก็บเองลดลงจากปีที่ผ่านมา
 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ จานวน 268.39 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ
8.19 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.87 ของรายได้ทั้งหมด เนื่องจากผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ ากว่ า ประมาณการ เป็ น ผลจากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) มีผลทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
หยุดชะงักลง ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Supply chain) ซึ่งรัฐบาลพยายามใช้มาตรการ
ดูแลและเยียวยาผลกระทบดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว
และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ต่อไป
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ จานวน 369.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.32
คิด เป็ นสั ด ส่ วนร้อยละ 52.14 ของรายได้ ทั้ง หมด เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การจัด สรรเงินอุด หนุนทั่ วไป
ในปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตารางที่ 1 โครงสร้างรายได้ของเทศบาล
ประเภทรายได้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง (บาท)
อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
อัตราการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมด (ร้อยละ)
รวมรายได้ทั้งหมด (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

120,991,752.42
7.10
17.38

119,932,475.86
-0.88
16.75

126,761,567.90
5.69
16.34

127,510,642.14
0.59
16.82

ปี 2562

70,765,276.03
-44.50
9.99

ปี 2563

265,160,982.33

273,800,512.63

290,591,345.37

292,332,305.37

268,392,149.52

-1.02
38.09

3.26
38.25

6.13
37.46

0.60
38.57

-8.19
37.87

310,037,891.29

322,135,441.32

358,415,780.51

338,056,179.92

369,558,770.51

-7.42
44.53
696,190,626.04
-2.73

3.90
45.00
715,868,429.81
2.83

11.26
46.20
775,768,693.78
8.37

-5.68
44.60
757,899,127.43
-2.30

9.32
52.14
708,716,196.06
-6.49
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ตารางที่ 2 โครงสร้างรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
หมวดรายได้
ภาษีอากร

ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

79,335,691.62

20,173,851.49

24,902,815.24 20,792,352.78

22,864,206.01

80,263,429.29 75,466,968.72 76,685,695.96

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต

16,187,848.61

16,373,315.31

รายได้จากทรัพย์สิน

15,804,018.91

17,262,304.23

16,366,493.39

17,479,843.25

17,009,613.85

รายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์

5,846,120.91

6,157,611.58

5,815,940.31

6,627,702.54

6,290,683.93

2,838,904.70

3,388,776.02

2,570,923.00

3,215,011.95

3,714,920.75

51,430.00

1,283,500.00

419,700.00

60,040.00

712,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง

120,991,752.42 119,932,475.86 126,761,567.90 127,510,642.14 70,765,276.03

แผนภาพที่ 1 รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
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รายได้ที่ เทศบาลจั ดเก็บเอง ภาพรวมมีรายได้ ลดลงจากปีที่ ผ่านมา จานวน 56.75 ล้านบาท
(ตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 1) เมื่อพิจารณาแยกตามหมวดรายได้ จะเห็นได้ว่า หมวดภาษีอากรมีรายได้
ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 59.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.57 เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษีสาหรับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก และจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลดภาษี
สาหรับที่ ดินและสิ่ ง ปลู กสร้าง โดยให้ ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของภาษีที่ คานวณได้ ทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพียงร้อยละสิบของจานวนภาษีที่คานวณได้
ประกอบกับมี ข้อยกเว้ นและบรรเทาภาระภาษีในระยะเวลา 3 ปี แรก ของการประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติ ฯ
ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้หมวดภาษีอากรลดลงเป็นจานวนมาก
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 2.07 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.96 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้รับค่าปรับ การผิดสัญญาจากโครงการ
บูรณาการระบบสาธารณูป โภคและโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บ ริเวณข่วงนครถึงแยกถนน
ช้างเผือก จานวน 1,733,436.12 บาท และค่าปรับ การผิดสัญญาจากโครงการอื่น ๆ จานวนหลายรายการ
ส่งผลให้ได้รับค่าปรับ การผิดสัญญาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 3.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 190.49
(ปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,841,026.68 บาท ปีงบประมาณ 2563 จานวน 5,348,042.51 บาท) ประกอบกับ
มีการปรับ ปรุง ระบบส านักทะเบียนกลางให้ สอดคล้องกั บ กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมและยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 135,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 862.64 (ปีงบประมาณ 2562 จานวน 15,710 บาท
ปีงบประมาณ 2563 จานวน 151,230 บาท)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 0.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.69
เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รั ฐ บาลได้ มี ข้ อ สั่ ง การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ช่ วยเหลื อ บรรเทาภาระทางเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ผู้ เ ช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ ต ามความจ าเป็ น และเหมาะสม เทศบาลนครล าปาง จึ ง อาศั ย อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิ นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีมติ ให้ลดอัตราค่าเช่าลงร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา
6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563) สาหรั บผู้เช่าอาคารพาณิชย์ แท่น แผง ล็ อค ในตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ส่งผลให้ รายได้จากค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน
771,291 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71 (ปีงบประมาณ 2562 จานวน 4,910,037 บาท ปีงบประมาณ 2563 จานวน
4,138,746 บาท)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ มีรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 0.34 ล้านบาท
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 5.08 (ปี ง บประมาณ 2562 จ านวน 6,627,702.54 บาท ปี ง บประมาณ 2563 จ านวน
6,290,683.93 บาท) เนื่ องจากผลประกอบการของสถานธนานุ บาลมี ก าไรลดลงจากปี ที่ ผ่ านมา ส่ งผลให้
การจัดสรรเงินรายได้ให้เทศบาลนครลาปางลดลงตามสัดส่วนกาไรสุทธิประจาปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 0.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
15.55 เนื่องจากมีการริบหลักประกันสัญญาจากโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวนครลาปาง
จานวน 936,877 บาท ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้ จ ากทุ น มีรายได้ เพิ่มขึ้น จากปีที่ ผ่านมา จานวน 0.65 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ
1,085.88 (ปีงบประมาณ 2562 จานวน 60,040 บาท ปีงบประมาณ 2563 จานวน 712,000 บาท) เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้นาทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ ชารุด ออกจาหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด
ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้หมวดรายได้จากทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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ตารางที่ 3 โครงสร้างรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล
ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน

2,343,666.35

2,457,935.67

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

198,083,748.94

ประเภท

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

2,564,640.86

2,525,963.08

2,544,433.68

201,618,499.16 207,602,666.54

208,472,613.00

194,785,497.14

ภาษีสุรา

11,367,985.65

11,425,761.52

0.00

0.00

0.00

ภาษีสรรพสามิต

24,452,630.84

27,534,740.92

43,583,693.71

46,756,476.82

40,180,475.82

ภาษีภาคหลวงแร่

4,313,074.60

4,831,839.70

4,799,832.98

5,158,604.91

4,780,128.32

389,595.95

356,970.66

340,803.28

413,207.56

357,772.56

24,210,280.00

25,574,765.00

31,699,708.00

29,005,440.00

25,743,842.00

265,160,982.33

273,800,512.63

290,591,345.37 292,332,305.37

268,392,149.52

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

แผนภาพที่ 2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล

รายได้ที่รัฐบาลจัด เก็บ แล้วจั ดสรรให้ เทศบาล ภาพรวมมีรายได้ ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้รับจัดสรร จานวน 268.39 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จานวน
23.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.19 สืบเนื่องจากผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ ปีงบประมาณ 2563
ต่ากว่าประมาณการจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดาเนินนโยบายและมาตรการทางภาษีของรัฐบาล
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
จากอัตราร้อยละ 3 คงเหลือร้อยละ 1.5 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลง จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรรายได้
ลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2563
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ตารางที่ 4 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล
ประเภท

ปี 2559

ปี 2560

1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา) (บาท)

186,672,833.00

275,207,654.00

281,884,698.00

290,790,683.00

305,951,902.00

-2.56

47.43

2.43

3.16

5.21

123,365,058.29

46,927,787.32

76,531,082.51

47,265,496.92

63,606,868.51

-13.92

-61.96

63.08

-38.24

34.57

310,037,891.29

322,135,441.32

358,415,780.51

338,056,179.92

369,558,770.51

-7.42

3.90

11.26

-5.68

9.32

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ (บาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

แผนภาพที่ 3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล

ภาพรวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล (ตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 3) จะเห็นได้ว่า
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 31.50 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.32 โดยเทศบาลได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 15.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21 (ปีงบประมาณ 2562 จานวน
290,790,683 บาท ปีงบประมาณ 2563 จานวน 305,951,902 บาท) และเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนด
วัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 63.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 16.34
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.57 (ปีงบประมาณ 2562 จานวน 47,265,496.92 บาท ปีงบประมาณ 2563
จานวน 63,606,868.51 บาท)
รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2563
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สาหรับเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมจ านวน 63.61 ล้ านบาท ประกอบด้ ว ย เงินอุดหนุนทั่ วไประบุวัตถุประสงค์ จานวน 45.78 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมา จ านวน 2.19 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.03 (ปี ง บประมาณ 2562 จ านวน
43,588,996.92 บาท ปี งบประมาณ 2563 จานวน 45,782,641.51 บาท) เพื่อจ่ายเป็ นเงินกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ (กบข.) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการถ่ายโอน เงินช่วยค่าครองชี พผู้รับ
บานาญพนักงานครู เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอน เงินบาเหน็จบานาญพนักงานครู เงินบาเหน็จ
ลูกจ้างประจา เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน เงิ นเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 17.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 14.65
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 461.13 (ปีงบประมาณ 2562 จานวน 3,176,500 บาท ปีงบประมาณ 2563 จานวน
17,824,227 บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จานวน 0.23 ล้านบาท ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45
ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย และสายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย
จานวน 1.36 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง) จานวน 9.16 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม)
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จานวน 7.00 ล้านบาท และค่าชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 3 ชุด จานวน 0.08 ล้านบาท
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดโครงสร้างของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
สัดส่วนรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ประเภท
รายได้จากภาษีอากร ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้จากทรัพย์สิน ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้เบ็ดเตล็ด ต่อรายได้ทเี่ ทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้จากทุน ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

ปี 2559
(ร้อยละ)
66.34

ปี 2560
(ร้อยละ)
62.93

ปี 2561
(ร้อยละ)
60.50

ปี 2562
(ร้อยละ)
62.22

ปี 2563
(ร้อยละ)
28.51

13.38

13.65

19.64

16.30

32.31

13.06

14.39

12.91

13.71

24.04

4.83

5.13

4.59

5.20

8.89

2.35

2.83

2.03

2.52

5.25

0.04

1.07

0.33

0.05

1.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

จากตารางที่ 5 ตัวชี้วัดโครงสร้างของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง พบว่าสัดส่วนรายได้ที่เทศบาล
จัดเก็บเองต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองที่มีอัตราร้อยละสูงสุด ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาตต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.31 ต่อรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รองลงมา ได้แก่ รายได้จากภาษีอากร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.51 รายได้จากทรัพย์สิน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24.04 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.89 รายได้
เบ็ดเตล็ด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.25 และรายได้จากทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ต่อรายได้ที่เทศบาล
จัดเก็บเอง ตามลาดับ
รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2563
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2. สถานการณ์ด้านรายจ่าย
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีรายจ่ายทั้งสิ้น จานวน 641.25 ล้านบาท ภาพรวมลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา จานวน 31.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า
มีอัตราการลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.65 ทั้งนี้ รายจ่ายของเทศบาล แยกเป็น รายจ่ายตามงบประมาณ
จานวน 564.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.05 ของรายจ่ายทั้งหมด และรายจ่ายพิเศษ จานวน
76.63 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.95 ของรายจ่ายทั้งหมด (ตารางที่ 6 และตารางที่ 7)
หากพิจารณารายจ่ายตามงบประมาณ จานวน 564.62 ล้านบาท ปรากฏว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา
จานวน 50.96 ล้านบาท โดยมีอัตราการลดลงร้อยละ 8.28 แยกเป็น งบกลาง จานวน 123.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 2.54 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 รายจ่ายประจา จานวน
416.53 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 1.53 ล้านบาท โดยมีอัตราการลดลงร้อยละ 0.37 และ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน จานวน 24.51 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 51.96 ล้านบาท โดยมีอัตรา
การลดลงร้อยละ 67.95 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายตามงบประมาณ ภาพรวมจะเห็นได้ว่า
รายจ่ายประจาของเทศบาลอยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.77 รองลงมา คือ งบกลาง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 21.89 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.34 ของรายจ่ายตามงบประมาณ
ตามลาดับ ประกอบกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีอัตราการลดลงเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีการใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างลดลง
ในส่ วนของรายจ่ ายพิเศษ (รายจ่ายที่ ไม่ต้องนามาตั้งงบประมาณ) จานวน 76.63 ล้านบาท
เพิ่ม ขึ้น จากปี ที่ ผ่ านมา 19.69 ล้ า นบาท โดยมีอั ต ราการเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 34.58 แยกเป็ น รายจ่ ายจาก
เงินอุดหนุนที่กาหนดวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 63.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จานวน 16.34 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562 จานวน 47,265,496.92 บาท ปีงบประมาณ 2563 จานวน
63,606,868.51 บาท) โดยจะเห็นได้ว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 34.57 เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจานวนมาก โดยมีการใช้จ่ายเพื่อดาเนินโครงการ รวมจานวน 17.83 ล้านบาท
ได้แก่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จานวน
0.23 ล้ านบาท ค่าก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนน
เลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย และสายถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝั่งซ้าย รวมจานวน
1.36 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
จานวน 9.16 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จานวน 7.00 ล้านบาท และค่า ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 3 ชุด จานวน 0.08 ล้านบาท
สาหรับรายจ่ายจากเงินสะสม จานวน 13.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 3.35 ล้านบาท
(ปี งบประมาณ 2562 จ านวน 9.668,705.57 บาท ปีง บประมาณ 2563 จานวน 13.017,907.60 บาท)
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.64 ทั้งนี้ เทศบาลมีการใช้จ่ายจากเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน
จ่ายคืนเงินค่าภาษีป้าย จานวน 0.04 ล้านบาท และค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน
และท่อระบายน้าสายต่าง ๆ รวม 12 โครงการ จานวน 12.98 ล้านบาท และในระหว่างปีงบประมาณ 2563
เทศบาลได้ รับ การอนุมัติจ ากสภาเทศบาลนครลาปางให้ใ ช้จ่ายจากเงินสะสมเพื่อด าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ทางเท้ า เกาะกลางถนน ท่อระบายน้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับ ปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้าง
อาคารเรี ย น ฯลฯ รวม 26 โครงการ งบประมาณ 60.57 ล้ า นบาท โดยอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนของระเบียบฯ ที่กาหนดไว้ และจะเบิกจ่ายจากเงินสะสมในปีงบประมาณถัดไป
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ตารางที่ 6 โครงสร้างรายจ่ายในภาพรวม
รายการ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ

ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

520,793,596.79

602,152,818.25

575,404,911.04

615,582,300.93

564,623,463.72

3.16

15.62

-4.44

6.98

-8.28

28,888,005.58

112,484,564.89

114,807,094.92

121,046,514.03

123,583,830.86

400,746,904.78

396,727,670.36

397,188,466.12

418,062,282.53

416,530,294.21

91,158,686.43

92,940,583.00

63,409,350.00

76,473,504.37

24,509,338.65

126,802,010.62

76,530,348.15

86,289,442.51

56,934,202.49

76,624,776.11

-11.52

-39.65

12.75

-34.02

34.58

123,365,058.29

46,927,787.32

76,531,082.51

47,265,496.92

63,606,868.51

109,931,796.79

30,748,427.16

36,942,417.35

38,926,174.56

40,534,489.51

6,741,261.50

5,863,947.16

4,965,220.50

5,162,822.36

5,475,879.00

6,692,000.00

10,315,413.00

34,623,444.66

3,176,500.00

17,596,500.00

3,436,952.33

29,602,560.83

9,758,360.00

9,668,705.57

13,017,907.60

644,158,655.08

647,581,005.57

651,935,993.55

662,847,797.85

628,230,332.23

647,595,607.41

678,683,166.40

661,694,353.55

672,516,503.42

641,248,239.83

-0.09

4.80

-2.50

1.64

-4.65

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.1 งบกลาง
1.2 รายจ่ายประจา
1.3 รายจ่ายเพือ่ การลงทุน
2. รายจ่ายพิเศษ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2.1 รายจ่ายจากเงินอุดหนุน
ที่กาหนดวัตถุประสงค์
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.1.1 งบกลาง
2.1.2 รายจ่ายประจา
2.1.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม
รายจ่ายทัง้ หมด
(ไม่รวมรายจ่ายจากเงินสะสม)
รายจ่ายทั้งหมด
(รวมรายจ่ายจากเงินสะสม)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่าย
รายการ
1. รายจ่ายตามงบประมาณ
1.1 งบกลาง
1.2 รายจ่ายประจา
1.3 รายจ่ายเพือ่ การลงทุน
2. รายจ่ายพิเศษ
2.1 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่กาหนด
วัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2.1.1 งบกลาง
2.1.2 รายจ่ายประจา
2.1.3 รายจ่ายเพือ่ การลงทุน
2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม

ปี 2559
(ร้อยละ)
80.42
5.55
76.95
17.50
19.58

ปี 2560
(ร้อยละ)
88.72
18.68
65.89
15.43
11.28

ปี 2561
(ร้อยละ)
86.96
19.95
69.03
11.02
13.04

ปี 2562
(ร้อยละ)
91.53
19.66
67.92
12.42
8.47

ปี 2563
(ร้อยละ)
88.05
21.89
73.77
4.34
11.95

97.29

61.32

88.69

83.02

83.01

89.11
5.46
5.43
2.71

65.52
12.50
21.98
38.68

48.27
6.49
45.24
11.31

82.36
10.92
6.72
16.98

63.73
8.61
27.66
16.99
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ตารางที่ 8 สัดส่วนรายจ่ายตามงบรายจ่ายต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ)
ปี 2559
(ร้อยละ)

ปี 2560
(ร้อยละ)

ปี 2561
(ร้อยละ)

ปี 2562
(ร้อยละ)

ปี 2563
(ร้อยละ)

รายจ่ายงบกลางต่อรายจ่ายจริง

5.55

18.68

19.95

19.66

21.89

รายจ่ายงบบุคลากรต่อรายจ่ายจริง

41.72

36.50

38.03

36.80

40.25

รายจ่ายงบดาเนินงานต่อรายจ่ายจริง

30.71

25.93

27.04

27.36

29.14

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนต่อรายจ่ายจริง

4.17

3.46

3.95

3.75

4.37

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นต่อรายจ่ายจริง

0.35

0.00

0.01

0.01

0.01

รายจ่ายงบลงทุนต่อรายจ่ายจริง

17.50

15.43

11.02

12.42

4.34

ตัวชี้วัด

จากตารางที่ 8 สัดส่วนรายจ่ายตามงบรายจ่ายต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ) ที่มีอัตรา
สูงสุด ได้แก่ รายจ่ายงบบุคลากร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) และเงินเดือน
(ฝ่ายประจา) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.25 รองลงมา ได้แก่ รายจ่ายงบดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.14 รายจ่าย
งบกลาง คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 21.89 รายจ่า ยงบเงิ นอุ ด หนุน คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 4.37 รายจ่ า ย
งบลงทุน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.34
และรายจ่ า ยงบรายจ่ า ยอื่ น คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 0.01 ตามลาดั บ ทั้ งนี้ เมื่อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบกั บ
ปีงบประมาณ 2562 จะเห็นได้ว่ารายจ่ายงบลงทุนต่อรายจ่ายจริงมีสัดส่วนลดลงเป็นจานวนมาก ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ นว่ า ปี ง บประมาณ 2563 งบลงทุ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยค่ าใช้ จ่ายในหมวดค่า ครุภั ณฑ์ ค่า ที่ ดิ น และ
สิ่ ง ก่ อสร้าง มี จ านวนโครงการและการใช้จ่า ยลดลงเป็ นจานวนมาก สาหรั บ งบรายจ่า ยในส่ว นอื่ น ๆ
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะงบบุคลากรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุด
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ตารางที่ 9 สัดส่วนรายจ่ายตามแผนงานต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ)
ตัวชี้วัดโครงสร้างรายจ่ายตามแผนงาน
ตัวชี้วัด
รายจ่ายแผนงานบริหารทั่วไปต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายในต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานการศึกษาต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานสาธารณสุขต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชนต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานการพาณิชย์ต่อรายจ่ายจริง
รายจ่ายแผนงานงบกลางต่อรายจ่ายจริง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
14.10
11.33
13.33
12.36
12.87
3.29
3.63
2.62
2.54
2.69
31.97
31.00
31.48
30.04
34.24
3.63
3.12
3.09
2.79
3.07
0.69
0.58
0.61
0.60
0.67
29.09
24.94
21.95
25.81
18.80
0.67
0.69
0.62
0.80
0.76
7.19
3.19
2.34
2.66
2.17
2.38
1.98
2.12
1.94
1.81
1.44
0.86
1.89
0.80
1.03
5.55
18.68
19.95
19.66
21.89

จากตารางที่ 9 สัดส่วนรายจ่ายตามแผนงานต่อรายจ่ายจริง (ไม่รวมรายจ่ายพิเศษ) ที่มีอัตราร้อยละ
สูงสุด ได้แก่ แผนงานการศึกษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.24 เนื่องจากเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล จานวน 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง อุทยานการเรียนรู้นครลาปาง พิพิธภัณฑ์
เทศบาลนครลาปาง (หอปูมละกอน) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) โดยได้ดาเนินโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ในอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง พิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลาปาง (หอปูมละกอน) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) ฯลฯ สาหรับด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีการดาเนินการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ปรับปรุงอาคารเรียนภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด ปรับปรุงห้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ดี
มีความสะดวก และความปลอดภัย ให้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
รองลงมา ได้แก่ แผนงานงบกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.89 เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน รวมถึงรายจ่ายตามข้อผูกพัน
อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียรวมเทศบาลนครลาปาง เป็นต้น ประกอบกับต้องจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ เงินบาเหน็จ
ลูกจ้างประจา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ สาหรับรายจ่ายที่มีอัตราสูงสุดลาดับถัดมา
คือ แผนงานเคหะและชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.80 เนื่องจากนโยบายด้านการพัฒนาเมือง และ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเทศบาลได้ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า การบารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ การปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม และเกาะกลางถนน การเก็บขนขยะมูลฝอย
การกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล การขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้า
สาธารณะ การขยายเขตวางท่อประปา การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้า คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน
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3. ดุลการคลัง
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมีงบประมาณเกินดุลรวมทั้งสิ้น จานวน 67.47 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.52 ของรายจ่ายทั้งหมด โดยเกินดุลการคลังในงบประมาณ จานวน 80.49 ล้านบาท และขาดดุล
การคลังนอกงบประมาณ (รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) จานวน 13.02 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อทาการตรวจสอบ
จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง ปรากฏว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา เทศบาลมีดุลการคลังรวมเกินดุล
มาโดยตลอด เนื่องจากรายได้ในงบประมาณแต่ละปีสูงกว่ารายจ่ายในงบประมาณ ประกอบกับเทศบาลฯ
มีการใช้จ่ายจากเงินสะสมเป็นจานวนงบประมาณที่ไม่สูงมากนัก (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ดุลการคลัง
ปี 2560
(บาท)

ปี 2561
(บาท)

52,031,970.96

66,787,824.24

123,832,700.23

95,051,329.58

80,485,863.83

1.1 รายได้

572,825,567.75

668,940,642.49

699,237,611.27

710,633,630.51

645,109,327.55

1.2 รายจ่าย

520,793,596.79

602,152,818.25

575,404,911.04

615,582,300.93

564,623,463.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1 รายได้เงินอุดหนุนที่กาหนด
วัตถุประสงค์และรายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

123,365,058.29

46,927,787.32

76,531,082.51

47,265,496.92

63,606,868.51

2.2 รายจ่ายเงินอุดหนุนที่กาหนด
วัตถุประสงค์และรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

123,365,058.29

46,927,787.32

76,531,082.51

47,265,496.92

63,606,868.51

3. ดุลการคลังนอกงบประมาณ
(รวมรายจ่ายจากเงินสะสม) (3 = 2-3.1)

-3,436,952.33

-29,602,560.83

-9,758,360.00

-9,668,705.57

-13,017,907.60

3,436,952.33

29,602,560.83

9,758,360.00

9,668,705.57

13,017,907.60

4. ดุลการคลัง (ไม่รวมรายจ่ายจาก
เงินสะสม) (4 = 1+2)

52,031,970.96

66,787,824.24

123,832,700.23

95,051,329.58

80,485,863.83

5. ดุลการคลัง (รวมรายจ่ายจากเงินสะสม)
(5 = 1+3)

48,595,018.63

37,185,263.41

114,074,340.23

85,382,624.01

67,467,956.23

6. รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ในงบประมาณ)
(ร้อยละ)

9.99

11.09

21.52

15.44

14.25

7. รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ในงบประมาณ+
นอกงบประมาณ ไม่รวมเงินสะสม) (ร้อยละ)

8.08

10.29

18.99

14.34

12.81

8. รายได้สูงกว่ารายจ่าย (ในงบประมาณ+
นอกงบประมาณ รวมเงินสะสม) (ร้อยละ)

7.50

5.48

17.24

12.70

10.52

รายการ
1. ดุลการคลังในงบประมาณ (1 = 1.1-1.2)

2. ดุลการคลังนอกงบประมาณ (ไม่รวม
รายจ่ายจากเงินสะสม) (2 = 2.1-2.2)

3.1 รายจ่ายจากเงินสะสม

ปี 2559
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)
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4. หนี้สินและภาระหนี้
จากตารางที่ 11 และตารางที่ 12 พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมียอดหนี้สินคงค้าง
จานวน 23.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของรายจ่ายตามงบประมาณ และภาระหนี้สิน จานวน 7.90
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของรายจ่ายตามงบประมาณ สาหรับรายการหนี้สินและภาระหนี้ของเทศบาล
ในปีงบประมาณ 2563 มีจานวน 1 โครงการ ได้แก่ เงินกู้สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์
ทั้ ง นี้ เมื่อคาดการณ์ ใ นปี ง บประมาณ 2564 เทศบาลมีภาระหนี้สิน ที่ จ ะต้องช าระ รวมทั้ ง สิ้ น
จานวน 7.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณปีงบประมาณ 2564
จานวน 708.00 ล้านบาท เป็นการจ่ายชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ปีที่ 8 ให้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์
ตารางที่ 11 หนี้สินและภาระหนี้
ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

55,592,519.70

47,150,173.18

39,062,665.54

31,308,306.56

23,525,720.09

10.67

7.83

6.79

5.09

4.17

ภาระหนี้สิน

8,747,888.18

8,702,379.88

8,275,986.14

7,904,222.58

7,904,222.58

- คืนเงินต้น

8,416,514.37

8,442,346.52

8,087,507.64

7,754,358.98

7,782,586.47

331,373.81

260,033.36

188,478.50

149,863.60

121,636.11

1.68

1.45

1.44

1.28

1.40

รายการ
หนี้สินคงค้าง
หนี้สินคงค้างต่อรายจ่าย
ตามงบประมาณ (ร้อยละ)

- รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
ภาระหนี้สินต่อรายจ่าย
ตามงบประมาณ (ร้อยละ)
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ตารางที่ 12 รายการหนี้สินและภาระหนี้
รายการ

สัญญา
เลขที่

ปีที่สิ้นสุด
สัญญา

11/2545
ลงวันที่
31 พ.ค. 2545

ปีงบประมาณ
2561

ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

เงินต้นค้างชาระ
ปี 2561 ปี 2562
(บาท)
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

1,102,554

360,554

0

0

0

732/56/2553 ปีงบประมาณ
2. เงินกู้สานักงานเงินทุน
ลงวันที่
2566
ส่งเสริมกิจการเทศบาล
9
ก.พ.
2553
เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
(ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อม
ครุภัณฑ์ ระยะเวลา 10 ปี
นับตั้งแต่ได้รับเงินกู้ครบถ้วน
ตามสัญญากู้แล้ว
(รับเงินกู้ครบถ้วนในปีงบประมาณ
2556 วันที่ 23 พ.ย. 2555)

54,489,966

46,789,619

39,062,666

31,308,307

23,525,720

รวม

55,592,520

47,150,173

39,062,666

31,308,307

23,525,720

1. เงินกู้จากธนาคารออมสิน
(กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค)
เพื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชน
จานวน 9,264,554 บาท
กาหนดระยะเวลาการกูย้ ืม 15 ปี
โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินกู้
3 ปี นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.10 ต่อปี

(28 พ.ย. 2560)
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5. เงินสะสม
จากข้อมูลยอดเงินสะสม (ตารางที่ 13) แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมียอด
เงินสะสมรวม (ไม่รวมทุนสารองเงินสะสม) จานวน 889.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
จานวน 71.89 ล้านบาท มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 เมื่อหัก เงินฝาก ก.ส.ท. จานวน
133.53 ล้านบาท หัก เงินสะสมรูปแบบอื่น ๆ จานวน 73.71 ล้านบาท และ หัก ยอดเงินที่อนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมแล้ว (แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย) รวม 24 โครงการ จานวน 65.29 ล้านบาท ดังนั้น เทศบาลจะเหลือ
เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 617.42 ล้านบาท
หากเทศบาลมีความประสงค์จะใช้จ่ายจากเงินสะสม จะต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลตามระเบียบฯ และให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลังของเทศบาล และเสถียรภาพในระยะยาว ทั้งนี้
การใช้จ่ายจากเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
สาหรับเงินทุนสารองเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลมียอดเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน
316.81 ล้านบาท
ตารางที่ 13 เงินสะสม
รายการ

ปี 2559
(บาท)

ปี 2560
(บาท)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

1. เงินสะสมรวม (ไม่รวมทุนสารอง)

547,307,998.43

580,625,625.65

711,355,003.05

818,063,600.81

889,955,141.90

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

9.79

6.09

22.52

15.00

8.79

107,649,864.99

111,433,853.37

116,357,983.08

125,588,246.15

133,534,761.47

4.81

3.52

4.42

7.93

6.33

45,739,816.06

59,765,397.07

57,691,438.37

66,207,163.98

73,706,696.67

37.85

30.66

-3.47

14.76

11.33

39,381,300.00

9,062,400.00

4,604,810.51

33,950,000.00

65,289,529.85

100.00

-76.99

-49.19

637.27

92.31

354,537,017.38

400,363,975.21

532,700,771.09

592,318,190.68

617,424,153.91

-2.23

12.93

33.05

11.19

4.24

242,827,723.93

259,524,679.99

290,482,855.05

304,740,554.49

316,813,434.06

5.66

6.88

11.93

4.91

3.96

หัก 1.1 เงินฝาก ก.ส.ท.
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
หัก 1.2 เงินสะสมรูปแบบอื่นๆ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.3 ยอดเงินที่อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว (แต่ยังไม่ได้
เบิกจ่าย) (1.3 = 1.-1.1-1.2-1.4)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.4 เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้
(1.4 = 1.-1.1-1.2-1.3)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2. เงินทุนสารองเงินสะสม
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
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6. ความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 เทศบาลควรติดตามให้ความสาคัญกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บ แล้ วจั ดสรรให้ เทศบาล ท าให้เทศบาลมีรายได้ ลดลง ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
ทั้ง นี้ ต้องด าเนินการวิ เคราะห์ ง บประมาณ และการจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง
เพื่อให้การควบคุมการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด
 เทศบาลควรให้ ความส าคัญกับ การพั ฒนาท้ องถิ่ นในทุ ก ๆ ด้ าน เพื่ อเน้นการแก้ไ ขปั ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้ นที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวนโยบายของรั ฐบาล ซึ่งจะส่งผลดี ต่อการกระตุ้ น
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อ ไปด้ ว ย ทั้ ง นี้ การด าเนินงานให้ถือปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และหนั ง สื อสั่ ง การที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ ง ครัด การใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ให้ดาเนินการตามเป้าหมายหรือแผนที่กาหนดไว้ และควรให้ความสาคัญกับความพร้อมของโครงการ
ก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยการจัดลาดับ
ความส าคัญก่อนหลังของการปฏิบัติง านให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กาหนดไว้ ทั้ งนี้ เพื่อให้การบริหาร
งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติง านและการใช้จ่ายงบประมาณได้ อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยัง ส่ง ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ดัง นั้น เทศบาลควรพิจารณากาหนดทิ ศทาง
หรือแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 เทศบาลควรพิจารณาปรับลดรายจ่ายประจา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยพิจารณา
โครงการที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งโครงการที่จาเป็นในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลาดับแรก และคานึงถึงความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส่ ว นรวม ภายใต้ งบประมาณที่ มี อยู่ อย่ างจากัด ตลอดจนการรณรงค์ ให้ มีการใช้ วัสดุ อุ ปกรณ์ อย่ าง
เต็มประสิทธิภาพ
 เทศบาลควรให้การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยการอานวยความสะดวกทั้งในเรื่อง
ของการดาเนินการตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ การบริการด้านสาธารณูปโภค การให้คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนการเพิ่มเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้ประกอบการ เช่น การเชิญให้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 เทศบาลควรให้ ความส าคั ญกั บ การบริหารจั ดการความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่ ไ ด้
จัดทาขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ซึ่งมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง
ด้ วยตนเอง ผ่านการวิ เคราะห์ และสอบทานการประเมิ นโดยผู้บั งคั บบั ญชาทุ กระดั บ ชั้น เพื่อลดโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก ร ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ตามยุ ท ธศาสตร์ ของเทศบาลเป็ นไปอย่ างถู กต้ อง มี ประสิท ธิ ภาพ ก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อทางราชการ
และประชาชนเป็นสาคัญ
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กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานระเบียบและสถิติการคลัง
โทร. 0-5423-7237 ต่อ 7704
ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 0-5423-7237 ต่อ 7106
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานจัดทางบประมาณ
โทร. 0-5423-7237 ต่อ 7410, 7411
www.lampangcity.go.th

