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- สําเนา -

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พุทธศักราช 2554

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารจึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิก
ทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบดวย

ก. ดานรายรับ
ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลไดประมาณการรายรับไวทั้งสิ้น
350,042,000 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได ดังนี้
หมวดภาษีอากร
227,880,000
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
16,934,580
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
9,221,500
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
3,900,000
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1,857,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
90,248,920

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข. ดานรายจาย
ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น
350,039,532 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้
รายจายงบกลาง
23,393,222 บาท
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
114,329,180 บาท
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
142,403,230 บาท
หมวดคาสาธารณูปโภค
12,921,100 บาท
หมวดรายจายอื่น
60,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
16,356,400 บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
40,576,400 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
2.1 รายรับ
รายรับ

รับจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

ก. รายไดภาษีอากร
(ยอดรวม)
1. หมวดภาษีอากร
(รวม)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

200,580,335.06
200,580,335.06
35,019,480.21
838,059.56
10,040,178.90
117,181,955.71
7,572,330.88
14,850,049.64
3,646,844.06
506,178.05

209,530,000
209,530,000
33,500,000
830,000
9,500,000
110,000,000
15,000,000
200,000
7,000,000
13,000,000
2,200,000
300,000

227,880,000
227,880,000
34,000,000
830,000
10,000,000
118,000,000
15,000,000
200,000
8,500,000
19,000,000
4,000,000
350,000

10,925,258.05

18,000,000

18,000,000

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
(ยอดรวม)
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต
(รวม)
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
จอดยานยนต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลฝอ
ู ย

34,541,849.09

25,522,300

31,913,080

12,160,795.18

10,454,800

16,934,580

42,631.50

30,000

35,000

30.00

5,000

2,000

3,105,660.00
61,040.00
-

3,000,000
100,000
2,400,000

3,000,000
100,000
2,400,000

รายรับ
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรอสงปฏ
ื ิ่ ิกูล
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจงสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสาธารณสุข
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ
ฌาปนสถาน
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน
ประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน
คาธรรมเนียมการแพทย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบังคับทองถิ่น
คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.

รับจริง
ป 2552
-

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

217,800

239,580

4,043,876.14

300,000
-

350,000
-

49,800.00

60,000

60,000

160,000

500,000

-

-

-

351,870.00
24,580.00

10,000

10,000

254,380.00
17,780.00
696,850.00

100,000
15,000
1,000,000
700,000

120,000
15,000
900,000
7,000,000

201,505.00
1,785,917.54

130,000
700,000

150,000
400,000

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

1,400,000

1,500,000

-

90,000

110,000

รับจริง
ป 2552

รายรับ
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียง

1,509,850.00
-

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

-

12,000

18,000

15,025.00

15,000

15,000

(รวม)

17,150,146.15
9,733,168.50
7,415,727.65
1,250.00

9,601,500
4,000,000
5,600,000
1,500

9,221,500
4,220,000
5,000,000
1,500

(รวม)

2,628,096.05
2,628,096.05

3,600,000
3,600,000

3,900,000
3,900,000

(รวม)

2,602,811.71
725,500.00
132,095.00
7,470.00
1,737,746.71

1,866,000
240,000
50,000
850,000
100,000
6,000
620,000

1,857,000
300,000
50,000
600,000
100,000
7,000
800,000

ค. เงินชวยเหลือ
(ยอดรวม)
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(รวม)
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

149,392,512.76
149,392,512.76

91,991,890
91,991,890

90,248,920
90,248,920

149,392,512.76

91,991,890

90,248,920

รวมรายรับทั้งสิ้น

384,514,696.91

327,044,190

350,042,000

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย
เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาจําหนายเวชภัณฑ
คาจําหนายเศษของ
คาขายแบบแปลน
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
คาสมัครสมาชิกหองสมุด
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

2.2 รายจายตามแผนงาน
จายจริง
ป 2552

ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
ป 2553

งบประมาณ
ป 2554

(ยอดรวม)

74,352,714.61
60,522,865.82
13,829,848.79

75,674,500
61,088,550
14,585,950

78,674,160
63,122,390
15,551,770

ดานบริการชุมชนและสังคม
(ยอดรวม)
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

255,765,828.64
112,006,766.45
16,487,043.93
10,997,743.60
97,998,695.98
6,172,108.45

212,109,150
55,931,930
18,322,780
4,057,650
111,814,580
6,365,000

233,129,380
59,276,200
19,425,930
3,229,220
115,887,480
6,193,470

12,103,470.23

15,617,210

29,117,080

ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย

(ยอดรวม)

14,577,004.18
10,358,666.45
4,218,337.73

13,788,570
10,694,570
3,094,000

14,842,770
11,102,090
3,740,680

ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

(ยอดรวม)

15,258,503.56
15,258,503.56

25,465,097
25,465,097

23,393,222
23,393,222

359,954,050.99

327,037,317

350,039,532

รวมรายจายทั้งสิ้น

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
จายจริง
ป 2552

หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดรายจายอื่น
7. หมวดเงินอุดหนุน
8. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมรายจายทั้งสิ้น

งบประมาณ
ป 2553

งบประมาณ
ป 2554

15,258,503.56
124,919,620.04
35,043,184.59
132,017,322.12
11,355,795.47
6,138,800.00
14,114,039.52
21,106,785.69

24,946,197
109,455,860
129,885,520
10,963,700
12,497,600
17,857,200
21,431,240

23,393,222
114,329,180
142,403,230
12,921,100
60,000
16,356,400
40,576,400

359,954,050.99

327,037,317

350,039,532

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม
(รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)
จายจาก

รายการ

1. เงินอุดหนุน 1. แผนงานการศึกษา
ทั่วไปที่ระบุ
1.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัตถุประสงค 2. แผนงานสังคมสงเคราะห
2.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
3. แผนงานเคหะและชุมชน
3.1 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค

จายจริง ป 2552
(เปนเงิน / บาท)

จายจริง ป 2553
(เปนเงิน / บาท)

5,419,499.36

-

17,339,500.00

-

-

22,758,999.36

1,269,300.00

1,269,300.00

จายจาก

รายการ

2. เงินอุดหนุน 1. แผนงานงบกลาง
1.1 งานงบกลาง
เฉพาะกิจ
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.1 งานบริหารทั่วไป
2.2 งานบริหารงานคลัง
3. แผนงานการศึกษา
3.1 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
3.2 งานศึกษาไมกําหนดระดับ
4. แผนงานเคหะและชุมชน
4.1 งานไฟฟาถนน
4.2 งานบําบัดน้ําเสีย
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.1 งานกีฬาและนันทนาการ
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

จายจริง ป 2552
(เปนเงิน / บาท)
-

จายจริง ป 2553
(เปนเงิน / บาท)
28,411,767.15

1,345,900.00
-

42,406.00

20,548,088.25
50,000.00

57,266,947.27
-

580,000.00
70,000.00

-

5,000.00

5,000.00

4,126,865.94

2,596,579.65

และการโยธา

6.2 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
7. แผนงานการพาณิชย
7.1 งานตลาดสด
รวมจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. จายขาดจาก 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เงินสะสม
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1.3 งานบริหารงานคลัง
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
2.2 งานเทศกิจ

39,440.00

-

278,600.00

-

27,043,894.19

88,322,700.07

940,210.50
3,758,247.75

32,733.00
67,080.00
1,058,046.50

-

84,693.00
138,320.00

จายจาก

รายการ
3. แผนงานการศึกษา
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
4.2 งานโรงพยาบาล
4.3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
5. แผนงานสังคมสงเคราะห
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
6. แผนงานเคหะและชุมชน
6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.2 งานไฟฟาถนน
6.3 งานสวนสาธารณะ
6.4 งานบําบัดน้ําเสีย
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
7.2 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

รวมจายขาดจากเงินสะสม

จายจริง ป 2552
(เปนเงิน / บาท)
2,546,243.72
8,303,400.00

จายจริง ป 2553
(เปนเงิน / บาท)
210,094.50
-

801,716.50
251,806.75

-

79,512.00

-

478,209.08

-

1,325,148.25
59,795,071.72
10,509.25
770.00

46,485.00
14,206,522.00
26,272.25
-

759,270.25

15,829.00
892,934.50

79,050,115.77

16,779,009.75

2.5 รายการงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รายรับ
รายรับ

รับจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

1. รายได
(รวม)
- ดอกเบี้ยรับจํานํา
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด

13,205,362.26
11,909,903.75
233.51
1,295,225.00

13,600,500
12,100,000
500
1,500,000

15,010,500
14,000,000
500
1,010,000

2. เงินไดอื่น
(รวม)
เงินกําไรสุทธิ
- เงินรางวัลประจําป
- เงินบูรณะทองถิ่น
- เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน

8,760,320.17

12,000,000

13,000,000

1,314,048.03
2,628,096.05
4,818,176.09

1,800,000
3,600,000
6,600,000

1,950,000
3,900,000
7,150,000

21,965,682.43

25,600,500

28,010,500

รวมรายรับทั้งสิ้น

รายจาย
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจายอื่น
6. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมรายจายทั้งสิ้น

จายจริง
ป 2552

งบประมาณ
ป 2553

งบประมาณ
ป 2554

795,471.95
1,897,500.00
969,504.23
83,306.08
8,827,720.17
46,790.00

1,674,800
2,055,600
1,577,110
139,000
12,077,600
-

2,205,300
2,235,900
1,690,340
159,000
13,082,100
44,500

12,620,292.43

17,524,110

19,417,140

2.6 รายการงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
รายรับ
รายรับ
1. คาบริการสถานีขนสง
2. คาบริการหองสุขา
3. คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
4. คาปายโฆษณา
5. คาบริการสถานที่ติดตั้งตูเติมเงิน
ออนไลน
6. รายไดเบ็ดเตล็ด

รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

1,805,990.00
559,200.00
1,026,000.00
35,304.00

ประมาณการ
ป 2554

1,745,000
559,200
1,026,000
40,000

1,832,500
559,200
1,026,000
11,150

12,000

12,000
30,000

3,436,423.68

3,382,200

3,470,850

จายจริง
ป 2552
39,838.00
421,495.48
1,422,561.10
324,976.05
23,900.00

งบประมาณ
ป 2553
151,264
512,640
1,565,000
346,000
764,000

งบประมาณ
ป 2554
151,264
512,640
1,574,000
396,000
473,300

2,232,770.63

3,338,904

3,107,204

6,000.00
3,929.68

-

รายจาย
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
5. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมรายจายทั้งสิ้น

3. ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
1. เทศบาลนครลําปางไดกูเงินจากสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จํานวน 1 รายการ เปนคากอสรางหองสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545
จํานวนเงินกูท ั้งสิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.10 ตอป มีกําหนด
สงใชคืนภายใน 15 ป (โดยมีระยะเวลาปลอดหนีเ้ งินตน 3 ป ตั้งแต 31 พฤษภาคม 2545 ถึง
31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชําระเงินตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนปแรก สําหรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลนครลําปางชําระเงินตน จํานวน 742,000 บาท และ
ดอกเบี้ย จํานวน 330,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,072,000 บาท เปนการจายชําระปที่ 6
2. เทศบาลนครลําปางไดกูเงินจากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
จํานวน 1 รายการ เปนคากอสรางและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฏา) ตามสัญญา
เลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกูทั้งสิ้น 6,440,000 บาท
มีกําหนดสงใชคืนภายใน 10 ป ๆ ละ 644,000 บาท โดยไมมีดอกเบี้ย ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 เปนการจายชําระปที่ 7
สําหรับรายการที่ไดมกี ารกอหนี้ผูกพันขามปไว แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้

ภาระผกพนในการก
ู ั
อหนี้ผูกพนงบประมาณรายจ
ั
ายประจําป (ที่ไดมี การกอหนี้ผกพนขามปไว)
ู ั   
ที่

รายการ

1 การจัดระเบียบการจําหนายสนค
 ิ า

แผนงาน

งาน

หมวดรายจาย

การพาณชย
ิ 

ตลาดสด

คาใชสอย


จายจากเงิน
ประเภท
รายจายคางจาย

จํานวนเงิน
347,400.00

จายไปแล

ว
347,400.00

คงคางอ
 ีก
-

ในทสาธารณะ
ี่
2 คากอสรางพนังปองกั
 นตลงแม
ิ่ น้ําวัง

ผกพนถ
ู ั ึง
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ

2552

เคหะและชุมชน

ไฟฟาถนน

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

9,900,000.00

9,650,000.00

250,000.00

บรเวณหน
าโรงเรยนเคนเน็
ตแมคเคนซี
ิ
ี

สงคื
 นจังหวัด
สนป
ิ้

ถึงบรเวณร
ิ านปลาเผาผักสด และ
กอสรางพนังปองกั
 นตลงแม
ิ่ น้ําวังฝงซ
 าย
บรเวณเขื
่อนยาง
ิ
3 คาพฒนาระบบสารสนเทศ
จํานวน 6 ระบบ
ั

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติ

คาครภณฑ
ุ ั

รายจายคางจาย

1,120,000.00

คาใชสอย


รายจายคางจาย

140,000.00

-

1,120,000.00

ยกเลกิ

140,000.00

-

-

และวิชาการ
4 คาจางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บริหารงานทั่วไป

เทศบาล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552 - 2554)
5 คาจางจัดทาหนงสอรายงานกิ
จการเทศบาล
ํ ั ื

วางแผนสถิติ
และวิชาการ

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
่วไป
ิ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

177,000.00

177,000.00

-

-

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
่วไป
ิ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

21,000.00

21,000.00

-

-

บรหารงานทั
่วไป
ิ

บรหารทั
่วไป
ิ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

250,000.00

250,000.00

-

-

ประจําป 2551 - 2552 จํานวน 3,000 เลม
6 คาจางประชาสมพนธ
ั ั การจัดนทรรศการ
ิ
และกิจกรรมการเรียนรเคลอนที
ู ื่ ่
"พพธภณฑ
ิ ิ ั ติดลอ"
 ( Muse Mobile )
7 คาจางยายตูสาขาโทรศัพทพรอมติดตั้งใหม
ณ หองปฏบติ

ิ ั งาน งานประชาสมพนธ
ั ั
อาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 ชุด

ที่

รายการ

8 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย

งาน

หมวดรายจาย

สงคมสงเคราะห
ั

บรหารทั
่วไป
ิ

คาใชสอย


ประเภท
รายจายคางจาย

อาคารมูลนิธิชัยพฒนา
ประจําเดือน
ั

จํานวนเงิน

จายไปแล
ว


คงคางอ
 ีก

ผกพนถ
ู ั ึง

7,000.00

7,000.00

-

ปงบประมาณ
-

เกี่ยวกับสงคม
ั

กันยายน 2552
9 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย

จายจากเงิน

แผนงาน

สงเคราะห
เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

11,800.00

11,800.00

-

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

11,800.00

11,800.00

-

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

11,398.00

11,398.00

-

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

11,398.00

11,398.00

-

-

การพาณชย
ิ 

ตลาดสด

คาใชสอย


รายจายคางจาย

6,500.00

6,500.00

-

-

โรงพัสดุเคนเน็ต ประจําเดือนกันยายน 2552
10 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะเขลางคนคร ประจําเดือน
กันยายน 2552
11 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะเวียงละกอน
(สนามกีฬากลางเทศบาลนครลําปาง)
ประจําเดือนกันยายน 2552
12 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เฉลมพระชนมพรรษา
ิ
80 พรรษา (พอเจ
 าทพย
ิ ชาง) ประจําเดือน
กันยายน 2552
13 คาจางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดรษฎา)
ั
ประจําเดือนกันยายน 2552

ที่

รายการ

จายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจาย

การพาณิชย

ตลาดสด

คาใชสอย


ประเภท
รายจายคางจาย

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
่วไป
ิ

คาใชสอย


บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
่วไป
ิ

เคหะและชุมชน

18 คาจางเหมาฝงกลบขยะมู

ลฝอย
ประจําเดือนกันยายน 2552
19 คาจางเหมาดูแลบํารงรกษาไฟฟ
ุ ั
า

14 คาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาด

จํานวนเงิน

จายไปแล
ว


คงคางอ
 ีก

ผกพนถ
ู ั ึง

17,249.00

17,249.00

-

ปงบประมาณ
-

รายจายคางจาย

5,420.00

5,420.00

-

-

คาใชสอย


รายจายคางจาย

70,556.40

70,556.40

-

-

กําจัดขยะฯ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

1,965,000.00

1,955,423.90

9,576.10 โอนเขาเงนสะสม
ิ

เคหะและชุมชน

กําจัดขยะฯ

คาใชสอย


รายจายคางจาย

1,134,000.00

1,128,473.64

5,526.36 โอนเขาเงนสะสม
ิ

เคหะและชุมชน

ไฟฟาถนน

คาใชสอย


รายจายคางจาย

94,998.58

94,998.58

ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดรษฎา)
ั
ประจําเดือนกันยายน 2552
15 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร
สานกงานเทศบาล
สวนของงานทะเบี
ยน
ํ ั

ราษฎรและบั
ตรประจําตัวประชาชน

งวดที่ 6 (งวดสดทาย)
ุ  ประจําเดือน
กันยายน 2552
16 คาจางเหมาทําความสะอาดอาคาร
สานกงานเทศบาล
แบบตอเนองมี
ํ ั
ื่ พนักงาน
ประจํา งวดที่ 9 (งวดสดทาย)
ุ 
17 คาจางเหมาเก็บขนมูลฝอยและจัดเก็บ
คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจําเดือน
กันยายน 2552

สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 7 ตําบล ประจําเดือนกันยายน 2552

-

-

ที่

รายการ

20 คาจางซอมแซมบอน้
 ําพุ สวนสาธารณะ

จายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจาย

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

คาใชสอย


ประเภท
รายจายคางจาย

เคหะและชุมชน

ไฟฟาถนน

คาใชสอย


บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติ

จํานวนเงิน

จายไปแล
ว


คงคางอ
 ีก

ผกพนถ
ู ั ึง

40,000.00

40,000.00

-

ปงบประมาณ
-

รายจายคางจาย

83,139.00

83,139.00

-

-

คาครภณฑ
ุ ั

รายจายคางจาย

479,200.00

479,200.00

-

-

บรหารงานทั
่วไป
ิ

และวิชาการ
บรหารทั
่วไป
ิ

คาครภณฑ
ุ ั

รายจายคางจาย

900,000.00

875,800.00

การศึกษา

ระดับ

คาครภณฑ
ุ ั

รายจายคางจาย

200,000.00

200,000.00

-

-

คาครภณฑ
ุ ั

รายจายคางจาย

508,720.80

508,720.80

-

-

หาแยกหอนาฬิ
กา

21 คาจางติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง บรเวณ
ิ
ถนนไปรษณีย และศาลากลางจังหวัด
ลาปาง
(เดิม)
ํ
22 คาพฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลฯ
ั
เพอบรหารจั
ื่ ิ ดการองคกรฯ จํานวน 2 ระบบ
23 คาจางติดตั้งระบบกระจายเสียงไรสาย


ิ
24,200.00 โอนเขาเงนสะสม

ในสวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา และ
บรเวณหน
ิ
าสานกงานเทศบาลฯ
ํ ั
24 คาจางปรบปรงและพั
ฒนาโปรแกรม และ
ั ุ
จางนกวิ
ั เคราะหระบบงานวัดผลและ

กอนวัยเรยนฯ
ี

ประเมินผลการเรียนตามหลักสตร
ู
การศึกษาขนพื
ั้ ้นฐาน ฉบับปรบปรง
ั ุ
(GPA 123) จํานวน 1 ระบบ
25 คาจัดซื้อเตนทสําเรจรป
็ ู จํานวน 14 หลงั
หลงละ
ั 36,337.20 บาท

การพาณชย
ิ 

ตลาดสด

ที่

รายการ

26 คาจางเหมากอสรางปรบปรงซ
ั ุ อมแซม

จายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจาย

บรหารงานทั
่วไป
ิ

บรหารทั
่วไป
ิ

คาทดิี่ นฯ

ประเภท
รายจายคางจาย

การศึกษา

ระดับ

คาท
 ี่ดินฯ

จํานวนเงิน

จายไปแล
ว


คงคางอ
 ีก

ผกพนถ
ู ั ึง

348,000.00

348,000.00

-

ปงบประมาณ
-

รายจายคางจาย

481,332.08

481,332.08

-

-

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

375,400.00

375,400.00

-

-

ครภณฑ
ุ ั

รายจายคางจาย

1,000,000.00

996,000.00

4,000.00 โอนเขาเงนสะสม
ิ

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

1,440,000.00

1,248,358.50

191,641.50 โอนเขาเงนสะสม
ิ

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

350,000.00

288,000.00

62,000.00 โอนเขาเงนสะสม
ิ

หองนา-หองสวม
 ้ํ   ชาย-หญิง ชั้นบนและ
ชั้นลาง
 อาคารหองประชุมสภาเทศบาล
27 คาจางเหมากอสรางปรบปรงหองประกอบ
ั ุ 
อาหารชั้นลางของอาคารเวี
ยงละกอน

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชี
 ยงราย)
28 คาจางเหมากอสรางซุมไมเลอยคลมพนที
ื้
ุ ื้ ่

กอนวัยเรยนฯ
ี
การศึกษา

บรเวณลานหน
าอาคารสชาดา
โรงเรียน
ิ
ุ

ระดับ
กอนวัยเรยนฯ
ี

เทศบาล 1 (บานแสนเมื
องมูล)

29 คาจัดทาหองเรยนอั
ํ  ี จฉรยะ
ิ จํานวน

การศึกษา

2 หองเรยน
 ี โดยติดตั้งทโรงเรี
ี่ ยนเทศบาล 1

ระดับ
ี
กอนวัยเรยนฯ

(บานแสนเมื
องมูล) และโรงเรยนเทศบาล
7

ี
(ศิรินาวินวิทยา)
30 คากอสรางปรบปรงหองวิ
ั ุ  ชาการ(เดิม)

การศึกษา

เปนอุ
 ทยานการเรียนรู หอสมุดประชาชน

ศึกษา
ไมกําหนดระดับ

เทศบาลนครลาปาง
ํ
31 คาจางเหมาปรบปรงซ
ั ุ อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมื

องมูล)

การศึกษา

ระดับ
ี
กอนวัยเรยนฯ

ที่

รายการ

32 คาจางเหมาติดตั้งไฟสญญาณกระพริ
บเตือน
ั

จายจากเงิน

แผนงาน

งาน


หมวดรายจาย

เคหะและชุมชน

ไฟฟาถนน

คาทดิี่ นฯ

ประเภท
รายจายคางจาย

เคหะและชุมชน

บาบดนาเสย
ํ ั ้ํ ี

คาท
 ี่ดนฯ
ิ

รายจายคางจาย

จํานวนเงิน


จายไปแล
ว

 ีก
คงคางอ

ผกพนถ
ู ั ึง

290,000.00

290,000.00

-

ปงบประมาณ
-

1,622,500.00

1,622,500.00

-

-

-

-

ภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน 3 จุด
33 คาจางทปรกษาทบทวนรายงานความ
ี่ ึ
เหมาะสม (Feasibility Study) และ
ปรบปรงแบบแปลนรายละเอี
ยดการ
ั ุ
กอสราง (Detailed Design) ระบบระบายน้ํา
และระบบรวบรวมน้ําเสยเทศบาลฯ
ี
สวนท
 ี่ 1 ระยะที่ 2 (พนที
ื้ ่ฝงใต) เฉพาะ
สวนทเหลอ
 ี่ ื และสวนท
 ี่ 2 (พนที
ื้ ่ฝงเหนือ)
34 คาจางเหมากอสรางบอรบน้
 ั ํา ค.ส.ล.

งบกลาง

งบกลาง

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

114,300.00

114,300.00

-

-

งบกลาง

งบกลาง

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

127,000.00

127,000.00

-

-

อุตสาหกรรม

กอสราง

คาใชสอย


รายจายคางจาย

39,440.00

และการโยธา

โครงสรางพนฐาน
ื้

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
ิ
่วไป

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

50,000.00

46,000.00

ิ
4,000.00 โอนเขาเงนสะสม

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
่วไป
ิ

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

95,900.00

91,400.00

4,500.00 โอนเขาเงนสะสม
ิ

บรเวณถนนพหลโยธิ
น ซอย 3 ตําบลชมพู
ิ
35 คาจางเหมากอสรางบอรบน้
 ั ํา ค.ส.ล.
บรเวณถนนวั
งเหนือ ซอย 2
ิ
36 คาใชจ ายในโครงการจัดทาผงเมื
ํ ั องรวม
ของเทศบาลนครลําปาง
37 คากอสรางปรบปรงหองสานกปลดเทศบาล
ั ุ  ํ ั ั

-

39,440.00

ฝากจังหวัด

ฝายบรหารงานทั
 ิ
่วไป และฝายอานวยการ
 ํ
38 คากอสรางปรบปรงหองสาหรบเก็
ั ุ  ํ ั บเอกสาร
ของงานทะเบียนราษฎรฯ

ที่

รายการ

39 คากอสรางปรบปรงหองโถงชั
้นลาง
ั ุ 


แผนงาน

งาน

หมวดรายจาย


บรหารงานทั
่วไป
ิ

บรหารทั
่วไป
ิ

คาทดิี่ นฯ

จายจากเงิน
ประเภท
รายจายคางจาย

จํานวนเงิน

จายไปแล
ว


1,200,000.00

1,081,390.00

คงคางอ
 ีก

ปงบประมาณ
จายจากเงิ

นรางวัล

อาคารสํานกการช
ั
าง - กองคลงั
- คาปรบปรงสานกงานฝายอานวยการ
ั ุ ํ ั
 ํ

ผกพนถ
ู ั ึง

บริหารจัดการที่ดี

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
ิ
่วไป

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

55,000.00

- คากอสรางปรบปรงหองทางานผบรหาร
ั ุ  ํ
ู ิ

บริหารงานทั่วไป

บรหารทั
่วไป
ิ

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

41,800.00

-

- คาจัดซื้อภาพดอกไมติดตั้งหองประชุ
ม


บรหารงานทั
่วไป
ิ

บรหารทั
่วไป
ิ

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

10,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟาถนน

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

580,000.00

580,000.00

-

-

เคหะและชุมชน

บาบดนาเสย
ํ ั ้ํ ี

คาท
 ี่ดนฯ
ิ

รายจายคางจาย

70,000.00

70,000.00

-

-

การศึกษา

ระดับ

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

10,255,000.00

3,076,500.00

7,178,500.00

เบิกจากจังหวัด

คาทดิี่ นฯ

รายจายคางจาย

357,200.00

357,200.00

-

-

ิ
11,810.00 โอนเขาเงนสะสม

สานกปลดเทศบาล
ํ ั ั

ราชาวดี
40 คากอสรางปรบปรงซ
ั ุ อมแซมอาคาร
โรงจอดรถ บรเวณโรงพั
สดุเคนเน็ตฯ
ิ
41 คาปรบปรงซ
ั ุ อมแซมอาคารสานกงาน
ํ ั
สวนช
 างสขาภบาล
ุ ิ บรเวณสวนสาธารณะ
ิ
เขลางค
42 คากอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น
12 หองเรยน
 ี ชั้นลางโลง
  จํานวน 1 หลงั

กอนวยเรยนฯ
 ั ี

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนาวิ
ิ นวิทยา)
43 คากอสรางอาคารสขานกเรยน
ุ ั ี ชั้นเดียว
10 หอง
 โรงเรียนเทศบาล 1
(บานแสนเมื
องมูล)


การศึกษา

ระดับ
กอนวัยเรยนฯ
ี

ที่

รายการ

44 คาจางเหมากอสรางปรบปรงต
ั ุ อเติมตลาด

แผนงาน

งาน


หมวดรายจาย

การพาณิชย

ตลาดสด

คาทดิี่ นฯ

จายจากเงิน
ประเภท
รายจายคางจาย

จํานวนเงิน
96,600.00


จายไปแล
ว
90,880.71

 ีก
คงคางอ

ผกพนถ
ู ั ึง
ปงบประมาณ

5,719.29 โอนเขาเงนสะสม
ิ

เทศบาล 3 (ตลาดรษฎา)
ั

นายกเทศมนตรีนครลําปาง

4. คาใชจายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
(12) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(14) เงินชวยคาทําศพ

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตงจายรวมทงส
ั้ 
ั้ ิ้น
ตงจายรวมทงส
ั้ 
ั้ ิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

51,134,650
3,298,080
897,600
16,382,490
262,520
27,941,520
7,467,800
1,625,400
1,367,450
2,741,400
5,195,862

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น

1,500,000
3,593,900
36,000

บาท
บาท
บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

123,444,672

บาท

หมายเหตุ : คิดเปนรอยละ 35.27 ของรายจายจํานวนทั้งสิ้น 350,039,532 บาท

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
----------------------หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

372,563,876 บาท

ยอดรวม

350,039,532 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

63,122,390 บาท
15,551,770 บาท

ประกอบดวย

งบประมาณรายจายทั่วไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้

ดานบริหารทั่วไป

ประกอบดวย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

59,276,200
19,425,930
3,229,220
115,887,480
6,193,470
29,117,080

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ดานการเศรษฐกิจ

ประกอบดวย
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย

ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

11,102,090 บาท
3,740,680 บาท

ยอดรวม

23,393,222 บาท

ประกอบดวย

งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย
2. แผนงานงบกลาง
งบประมาณเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
1. แผนงานการพาณิชย
2. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม

22,524,344
19,417,140
17,211,840
2,205,300
3,107,204
2,955,940
151,264

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบตอไป
-----------------------------

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
----------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และ
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ดังตอไปนี้
ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554"
ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหตั้งจายเปนจํานวน
รวมทั้งสิ้น 372,563,876 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
4.1 ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 63,122,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 15,551,770
4.2 ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 59,276,200
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 19,425,930
แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม
3,229,220
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 115,887,480
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
6,193,470
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 29,117,080
4.3 ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 11,102,090
แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
3,740,680
4.4 ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 23,393,222

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ยอดรวม 19,417,140
แผนงานการพาณชย
ิ 
รวม 17,211,840
แผนงานงบกลาง
รวม
2,205,300
5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
ยอดรวม
3,107,204
แผนงานการพาณชย
ิ 
รวม
2,955,940
แผนงานงบกลาง
รวม
151,264
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปาง ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีนครลําปาง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

(ลงนาม)

นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

เห็นชอบ
(ลงนาม)

สุวรรณ กลาวสุนทร
(นายสุวรรณ กลาวสุนทร)
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

สําเนาถูกตอง
วิไล วงศพรม
(นางวิไล วงศพรม)
หัวหนางานจัดทํางบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ประมาณการรายรับ
- รายจายตามแผนงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
............................................

ก. รายไดภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น 227,880,000 บาท แยกเปน

1. หมวดภาษีอากร รวม 227,880,000 บาท แยกเปน
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 34,000,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับ
ตามเกณฑคางรับ
1.2 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 830,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับตามเกณฑ
คางรับ
1.3 ภาษีปาย จํานวน 10,000,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับตามเกณฑคา งรับ
1.4 ภาษีมลู คาเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 118,000,000 บาท โดยประมาณ
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ภาษีมลู คาเพิม่ 1 ใน 9 จํานวน 15,000,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.6 ภาษีธรุ กิจเฉพาะ 200,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริง
ที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่ านมา
1.7 ภาษีสรุ า จํานวน 8,500,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริง
ที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่ านมา
1.8 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 19,000,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.9 คาภาคหลวงแร จํานวน 4,000,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 350,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.11 คา ธรรมเนีย มจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิต ิก รรมตามประมวลกฎหมายที ่ด ิน
จํ า นวน 18,000,000 บาท โดยประมาณการรั บ ให ใ กล เ คี ย งกั บ รายรั บ จริ ง ที่ ไ ด รั บ
ในปงบประมาณที่ผานมา

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 31,913,080 บาท แยกเปน
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 16,934,580 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 35,000 บาท โดยไดรับ
จัดสรรจากสรรพสามิตอําเภอ ประมาณการรับใหใกลเคียงตามที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ
ที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท โดยไดรับจัดสรร
จากเสมียนตราอําเภอ ประมาณการรับใหใกลเคียงตามที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมา
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต จํานวน 3,000,000 บาท
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท โดยประมาณ
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ค าธรรมเนี ยมเก็ บและขนขยะมู ลฝอย ตั้ งไว 2,400,000 บาท โดยประมาณ
การรับตามสัญญาจาง
1.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว 239,580 บาท โดยประมาณ
การรับตามสัญญาใหสัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
1.7 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสม
อาหาร ตั้ ง ไว 350,000 บาท โดยประมาณการรั บ ให ใ กล เ คี ย งกั บ รายรั บ จริ ง ที่ ไ ด รั บ
ในปงบประมาณที่ผานมา
1.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ตั้งไว 60,000 บาท โดยประมาณ
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว
500,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว 10,000 บาท โดยประมาณการรับ
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.11 ค า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ตั้ ง ไว 120,000 บาท
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.12 คาธรรมเนียมการแพทย ตั้งไว 15,000 บาท โดยประมาณการรับคาธรรมเนียม
แพทยใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.13 ค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตั้ ง ไว 900,000 บาท โดยประมาณการรั บ ค า รั ก ษา
ความสะอาดบนทางเท า ค า รั ก ษาความสะอาดส ว ม ให ใ กล เ คี ย งกั บ รายรั บ จริ ง ที่ ไ ด รั บ
ในปงบประมาณที่ผานมา
1.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว 7,000,000 บาท โดยประมาณ
การรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา

1.15 ค า ปรั บ ผู ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายและข อ บั ง คั บ ท อ งถิ่ น ตั้ ง ไว 150,000 บาท
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.16 คาปรับการผิดสัญญา ตั้งไว 400,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับ
รายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.17 ค า ใบอนุ ญ าตรั บ ทํ า การเก็ บ ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย ตั้ ง ไว 5,000 บาท
โดยประมาณการรับตามจํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง
1.18 ค า ใบอนุ ญ าตรั บ ทํ า การกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย ตั้ ง ไว 5,000 บาท
โดยประมาณการรับตามจํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง
1.19 ค าใบอนุ ญาตประกอบการค าสํ าหรั บกิ จการที่ เป นอั นตรายต อสุ ขภาพ ตั้ งไว
1,500,000 บาท โดยประมาณการรั บให ใกล เ คี ย งกั บรายรั บ จริ ง ที่ ไ ด รั บในป ง บประมาณ
ที่ผานมา
1.20 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว 110,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.21 ค าใบอนุ ญาตให ตั้ ง ตลาดเอกชน ตั้ งไว 18,000 บาท โดยประมาณการรั บ
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
1.22 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง ตั้งไว 15,000 บาท
โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 9,221,500 บาท แยกเปน
2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ จํานวน 4,220,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามสัญญาเชา
2.2 ดอกเบี้ย จํ านวน 5,000,000 บาท โดยประมาณการรับตามอั ตราดอกเบี้ย
ของธนาคาร
2.3 เงิ น ป น ผลหรื อเงิ น รางวัล ตา ง ๆ จํ า นวน 1,500 บาท โดยประมาณการรั บ
ตามเงินปนผลซึ่งไดรับจริง
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 3,900,000 บาท แยกเปน
3.1 เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 3,900,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามรายไดที ่ไ ดจ ากผลกํ า ไรจากสถานธนานุบ าล และจัด สรรใหเ ทศบาล จํ า นวน
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําป

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 1,857,000 บาท แยกเปน
4.1 ค า จํ า หน า ยเวชภั ณ ฑ จํ า นวน 300,000 บาท โดยประมาณการรั บ จาก
ค ารั กษาพยาบาลและจํ าหน ายเวชภั ณฑ ของศู นย บริ การสาธารณสุ ข โดยประมาณการรั บ
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
4.2 คาจําหนายเศษของ จํานวน 50,000 บาท โดยประมาณการรับจากการจําหนาย
เศษของ โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
4.3 คาขายแบบแปลน จํานวน 600,000 บาท โดยประมาณการรับจากคาขายแบบ
ประกวดราคา และสอบราคาในงานกอสรางของเทศบาล ซึ่งคาดวาจะมีในปงบประมาณนี้
4.4 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับ
ใหใกลเคียงกับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
4.5 คาสมัครสมาชิกหองสมุด จํานวน 7,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
4.6 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 800,000 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียง
กับรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา

ค. เงินชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น 90,248,920 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 90,248,920 บาท แยกเปน
1.1 เงิ น อุ ด หนุน ทั่ ว ไป สํ า หรั บ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ และภารกิจ ถ า ยโอน
เลือกทํา จํานวน 90,248,920 บาท โดยประมาณการรับใหใกลเคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่ไดรับในปงบประมาณที่ ผานมา ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2553

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………..
รายจายตามแผนงาน
ดาน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานเกีย่ วกับการบริหารบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานดานการทะเบียนราษฎรใหมคี วามถูกตอง สามารถอํานวยความสะดวก
และรักษาสิทธิประโยชนของประชาชน
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแกไขการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
ตามระเบียบฯ ของทุกหนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพรและใหบริการขาวสารของเทศบาล เสริมสรางความรูความเขาใจ และ
ความสัมพันธที่ดีกับประชาชนหรือหนวยงาน ใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจน
เปนสื่อกลางรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอเทศบาล
5. เพื่อสนับสนุนใหการบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเปนไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณของเทศบาล เปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายไดของเทศบาล ภาษีอากร และคาธรรมเนียมประเภทตาง ๆ
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในดานงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล

งานที่ทํา
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ ของแผนงานบริหาร
งานทัว่ ไป และการประสานงานตาง ๆ
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
3. การบรรจุ แตงตั้ง โอนยายและเลื่อนระดับ

4. การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก
5. จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจาง
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
7. การขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง
8. การพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เปนตน
9. สวัสดิการพนักงานและลูกจาง
10. การลาพักผอนประจําปและลาอื่น ๆ
11. จัดทําทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร
12. ใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท
13. จัดทําบัญชีผมู ีสิทธิเลือกตั้ง
14. จัดเตรียมประสานงานเกีย่ วกับการเลือกตั้ง
15. จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน
16. ตรวจสอบดานการใชงบประมาณ ทั้งทางดานรายรับและรายจาย
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชี การเงิน การจัดเก็บรายได
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ
19. ตรวจสอบทรัพยสนิ ของเทศบาล
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจายเงิน
21. งานเผยแพรขาวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
22. เผยแพรศลิ ปและวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
23. ศึกษาวิเคราะหวิจยั วางแผนดานการประชาสัมพันธ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของเทศบาล
24. งานสารนิเทศ
25. เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและวิจัยปญหาดานการปกครอง บริหาร การปฏิบัติงานของ
เทศบาลและการใหบริการขอมูลสถิตติ าง ๆ ที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
27. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา กําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผน
ประจําป
28. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตาม
นโยบายของทางราชการ
29. งานกําหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน
ภายในเทศบาล

30. ประสานงานกับหนวยงานในเทศบาล และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ เกี่ยวกับ
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติดา นการจัดทํางบประมาณ
32. จัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิม่ เติมของเทศบาล
33. รวบรวมขอมูล สถิติ และวิเคราะหงบประมาณ
34. งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
35. จัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน
36. การจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย
37. จัดทําบัญชีและทะเบียนทีเ่ กี่ยวของทุกประเภท
38. จัดทําประกาศการยื่นแบบ
39. งานจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพยสนิ
41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล
43. ศึกษาวิเคราะห วิจัย เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
รายไดอื่น ๆ
44. งานเรงรัดรายได
45. ปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
46. งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
47. ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรทเี่ กี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
49. การบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
50. งานประชาสัมพันธงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
51. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง

งบประมาณรวม 27,850,800 บาท
งบประมาณรวม 12,020,740 บาท
งบประมาณรวม 23,250,850 บาท
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เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

17,660,800
1,571,980
3,715,150
13,687,340

-

7,822,500
2,639,000
1,619,610
5,285,810

1,806,000
430,000
509,000
80,000

60,000
-

-

501,500
140,000
1,396,000
4,197,700

27,850,800
4,780,980
7,239,760
23,250,850

36,635,270

-

17,366,920

2,825,000

60,000

-

6,235,200

63,122,390

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองคลัง

รหัสบัญชี

00111
00111
00112
00113

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………..
รายจายตามแผนงาน
ดาน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ระงับหรือ
ลดความเสียหายจากอันตรายและสาธารณภัยที่มีตอสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพยสิน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกีย่ วของ ซึ่งไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการ
ทองถิ่น ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
3. เพื่อใหการดําเนินงานดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับเทศบาล
ใหเปนไปโดยถูกตอง

งานที่ทํา
1. งานปองกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ
2. งานวิเคราะห และพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการ
ดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานฝกซอมและดําเนินการตามแผนปองกันฯ
6. งานเกีย่ วกับวิทยุสื่อสาร
7. งานฝกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันฯ
9. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

10. งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
แหงชาติ
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
12. งานมวลชนตาง ๆ เชน การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ฯลฯ
13. พิจารณาวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสัง่ ที่เกีย่ วของ
14. งานจัดทํานิตกิ รรม รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินยั พนักงานเทศบาล และการรองทุกข
หรืออุทธรณ
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ
17. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน

งบประมาณรวม 14,757,970 บาท
งบประมาณรวม
793,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
2. งานเทศกิจ
3. งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

2,999,670
1,412,340
578,520

-

426,010
647,500
215,280

30,000
-

-

6,182,930

-

1,414,520

115,000

-

11,173,460

-

2,703,310

145,000

-

หมวด
เงินอุดหนุน

500,000
-

500,000

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

556,000
7,000
-

4,511,680
2,066,840
793,800

กองวิชาการฯ

00121
00122
00122

467,000

8,179,450

สํานักปลัดฯ

00123

1,030,000

15,551,770

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………….
รายจายตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถใหบริการ
ที่มีคุณภาพสําหรับเด็กเยาวชนไดอยางทั่วถึง
3. เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนใหบริการทางดานวิชาการและ
แนะแนวการศึกษา
4. เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูทั้งวิชาการและวิชาชีพ ใหแกเด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
5. สงเสริมและเผยแพรความรูที่เปนประโยชน รวมทัง้ แนะนํา แกไข ปองกันปญหา
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางดานการศึกษา สังคม และปญหาดานอื่น ๆ ใหแกเยาวชนทัว่ ไป
ที่จะเปนกําลังของชาติ

งานที่ทํา
1. งานธุรการ การเงินและพัสดุของสํานักการศึกษา ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน
สํานักการศึกษา
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
และไมสังกัดสถานศึกษา
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกําหนดตําแหนงพนักงานครูเทศบาล
และลูกจาง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากร
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จํานวนโรงเรียน, จํานวนอาคาร, ครู และนักเรียน)
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน
6. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
7. งานดูแล จัดเตรียมและใหบริการวัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียน

8. งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิตาง ๆ ตลอดจนการจัดตั้ง
คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนและการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
9. งานเผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ
อันเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน
10. งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
11. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
12. งานปลูกฝงวินัย และถายทอดวัฒนธรรมของชาติ
13. งานปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็กและเยาวชน
14. งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา
15. งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา
16. งานวิจัยทางการศึกษา
17. งานพัฒนาหลักสูตร
18. งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไป ดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ
19. งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
20. งานคนควาทดลอง และเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบริการทางดานวิชาการ
22. งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
23. งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
24. งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
25. งานเกีย่ วกับศูนยเยาวชน
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
27. งานชุมนุมตาง ๆ เชน การอยูคายพักแรม
28. งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
29. งานบริการดานวิชาการอืน่ ๆ
30. งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
31. งานตรวจตราสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน
32. งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใหเขาเรียนตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา
33. งานเกีย่ วกับเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
34. งานวิเคราะหวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตวั ไมเหมาะสม
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
36. งานติดตามแกไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติ
ของนักเรียนเปนรายบุคคล

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
งานจัดทํารายงานการศึกษาและสถิตขิ อมูลตาง ๆ
งานเกีย่ วกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
งานตรวจสอบสถานที่ที่กาํ หนดไวในกฎหมาย
งานแนะนําตักเตือนหามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสม แลวรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน
งานการสํารวจรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
งานเกีย่ วกับการศึกษาผูใหญ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาทีน่ อกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ
งานรณรงคเพื่อการรูห นังสือ เผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ แกประชาชนทั่วไป
งานอบรมผูป กครองดูแลแนะนําการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแกปญ
 หาตาง ๆ
แกประชาชนทั่วไป
งานสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

งบประมาณรวม 59,276,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
2. งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
3. งานระดับมัธยมศึกษา
4. งานศึกษาไมกําหนดระดับ

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

-

5,685,070

-

2,147,800

20,000

-

2,200,130
539,600
1,465,820

-

28,393,280
853,000
2,414,600

2,180,000
307,000

-

9,890,620

-

33,808,680

2,507,000

-

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

156,500

8,009,370 สํานักการศึกษา 00211

8,954,400
-

3,959,000
-

45,686,810 สํานักการศึกษา 00212
1,392,600 สํานักการศึกษา 00213
4,187,420 สํานักการศึกษา 00214

8,954,400

4,115,500

59,276,200

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
…………………………….

รายจายตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. ใหบริการดานสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรคแกประชาชนและชุมชน
2. ควบคุมดูแลดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของเทศบาลเปนไปอยางทั่วถึง

งานที่ทํา
1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
และประสานงานตาง ๆ ภายในกอง
2. การวางแผนดานสาธารณสุข
3. การจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุข
ของทองถิ่น โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด
4. ประสานแผนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานตาง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจําเดือนของเทศบาล
6. งานขอมูลขาวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบ และรายงานใหหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
7. ประเมินผลทางดานการสาธารณสุข
8. การนิเทศและติดตามผลงานดานสาธารณสุข
9. การควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ
11. การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
12. การปองกันและควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
13. งานสุขาภิบาลโรงเรียนและชีวอนามัย
14. งานเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข

15. การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
16. งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
17. งานดานสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแมและเด็ก วางแผนครอบครัว
สาธารณสุขมูลฐาน การโภชนาการสุขภาพจิต
18. การปองกันและสรางภูมิคุมกัน
19. การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค
20. การควบคุมและปองกันโรคติดตอ
21. การปองกันการติดยาและสารเสพติด
22. การใหบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
23. ใหบริการคลีนิคทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแกผปู วย ใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษา
ของแพทย
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
26. การสนับสนุนแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และใหบริการรักษาพยาบาล
27. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม 19,425,930 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
2. งานโรงพยาบาล
3. งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
4. งานศูนยบริการสาธารณสุข

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

2,359,710
4,921,010

-

1,719,000
1,996,110

20,000
5,000

-

1,166,600
4,215,100

-

135,500
855,900

89,000

-

12,662,420

-

4,706,510

114,000

-

หมวด
เงินอุดหนุน

1,520,000
-

1,520,000

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

58,000
40,000

4,156,710 กองสาธารณสุขฯ 00221
8,482,120 กองสาธารณสุขฯ 00222

10,000
315,000

1,312,100 กองสาธารณสุขฯ 00223
5,475,000 กองสาธารณสุขฯ 00224

423,000

19,425,930

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
…………………………….

รายจายตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานดานสังคมสงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึง
2. เพื่อสงเสริมการดําเนินงานดานชุมชนไปสูก ระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน
หรือสูกระบวนการเขมแข็งในชุมชน
3. เพื่อดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหและสงเสริมสวัสดิภาพประชาชน ซึ่งประสบปญหา
ตาง ๆ ใหเปนไปอยางทั่วถึง

งานที่ทํา
1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับธุรการ งานสังคมสงเคราะห
และงานพัฒนาชุมชน
2. ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานธุรการ งานสังคมสงเคราะห และงานพัฒนาชุมชน
3. งานสํารวจและรวบรวมขอมูลของชุมชน เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
4. วางแผนการรวบรวมกลุม ดานการสงเสริมอาชีพและการพัฒนา
5. วางแผนการจัดหาวัสดุอปุ กรณ ดานการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห ดานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน
7. งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พึ่ง
8. งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
9. งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
10. งานสงเคราะหครอบครัว และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว
11. สงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาตาง ๆ
งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท
งานประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห
งานใหคําปรึกษาแนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับ
งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ
งานใหความรูชวยเหลือเด็กนักเรียนทีย่ ากจนทางดานอุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
สงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรทพ
ี่ งึ่ เรรอนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา
สงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 3,229,220 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
2. งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

กองสวัสดิการ

1,216,440

-

445,000

18,000

-

-

9,500

1,688,940

สังคม

00231

กองสวัสดิการ

825,280

-

715,000

2,041,720

-

1,160,000

-

-

18,000

-

-

-

-

1,540,280

9,500

3,229,220

สังคม

00232

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
…………………………….
รายจายตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานการสํารวจออกแบบดานวิศวกรรมเปนไปอยางถูกตอง
2. เพือ่ ใหการดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไมอยูใ นความรับผิดชอบของงานใด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะในเขตเทศบาลอยางทัว่ ถึง
4. เพื่อจัดใหมีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับบริการประชาชน
ในเขตเทศบาล
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในหนาที่ของงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และเฝาระวังคุณภาพน้ําไมใหเกิดการเนาเสียจนกอใหเกิดมลพิษตอประชาชนและ
สิ่งแวดลอมได

งานที่ทํา
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาทีข่ องงานธุรการ ของแผนงานเคหะ
และชุมชน และการประสานงานตาง ๆ
2. ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งกอสรางอื่น ๆ
3. งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม
4. งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการทางดานวิศวกรรม
5. ออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
6. สํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาคากอสรางในดานวิศวกรรม
9. งานควบคุมการกอสรางในดานวิศวกรรม
10. งานดานการกอสรางซอมบํารุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเทา และสิง่ กอสรางอื่น ๆ
11. วางโครงการและควบคุมการกอสราง

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเกีย่ วกับงานกอสรางถนนและสะพาน
งานประมาณราคาเกีย่ วกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน
งานควบคุมพัสดุเกีย่ วกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน
งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีตา ง ๆ
ประมาณราคาการบํารุงรักษาดานสาธารณูปการอืน่ ๆ
งานควบคุมพัสดุเกีย่ วกับงานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
ออกแบบเขียนแบบเกีย่ วกับงานไฟฟา
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟา ประมาณราคา การจัดสถานที่ตาง ๆ เกี่ยวกับไฟฟา
ซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟา และเครื่องอุปกรณตาง ๆ
จัดสถานที่ ควบคุมดูแล และบํารุงรักษาสถานที่พกั ผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ
งานกอสราง ซอมบํารุงรักษา อาคารสถานที่เกีย่ วกับงานสวนสาธารณะ
งานประมาณราคาดานภูมสิ ถาปตย
ดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตาง ๆ
จัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชํา และขยายพันธุไม
ประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุไม
งานประดับตกแตงสถานที่เกี่ยวกับการใชพันธุไม
งานกําจัดมูลฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กาํ จัดมูลฝอย
การกวาดลาง ทําความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถายขยะมูลฝอย
ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
ออกแบบกอสรางระบบการระบายน้ําทั่วไป เชน ทอ รางระบายน้ําฝน ฯลฯ
ควบคุมการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ สามารถบําบัดน้ําเสีย
ใหมีคุณภาพมาตรฐานกอนปลอยน้าํ ทิง้
การจัดทําและวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการกําจัดน้าํ เสีย และการใหบริการขอมูล ฯลฯ
ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิใหปลอยน้าํ เสียทําลาย
สภาพแวดลอมของธรรมชาติ
งานรับเรื่องราวคํารองขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําทิง้ ตรวจสอบเอกสาร
สํารวจทําผังแนวทอ และประมาณการจํานวนผูขออนุญาต
ประเมินอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย-น้ําทิ้ง
ดูแลรักษาบอบําบัดน้ําเสีย
ทําความสะอาด ลางลอกทอ รางระบายน้ําเสีย น้ําฝน หรือน้ําทิง้

41.
42.
43.
44.
45.

ตักขยะในบอสูบน้ําเสีย บอพัก และบอดักไขมัน
ตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสียและแหลงน้ําตาง ๆ
ควบคุมการเติมคลอรีนจากบําบัดน้าํ เสียจากโรงบําบัดน้ําเสีย ในน้าํ เสียจากแหลงอื่น ๆ
ควบคุมการใชสารเคมีตาง ๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย
ตรวจสอบ วิเคราะห คุณภาพน้ําเสีย-น้ําทิ้ง จากสถานประกอบการในรายที่นาสงสัย
หรือรายที่ประชาชนรองขอ
46. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักการชาง
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม 81,369,630 บาท
งบประมาณรวม 34,517,850 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาถนน
3. งานสวนสาธารณะ
4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

1,303,780
13,180,860
2,863,910

-

287,600
13,285,720
6,605,650

17,100
1,893,500
2,364,500

-

5. งานบําบัดน้ําเสีย

8,885,040
817,200
3,609,630

-

25,271,810
13,496,000
4,248,680

90,000
900,000

-

รวม

30,660,420

-

63,195,460

5,265,100

-

หมวด
เงินอุดหนุน

1,152,000
1,152,000

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

13,567,000
771,000
271,000
5,500
1,000,000
15,614,500

รวม

1,608,480
43,079,080
12,605,060

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักการชาง
สํานักการชาง
สํานักการชาง

รหัสบัญชี

00241
00242
00243

34,517,850 กองสาธารณสุขฯ 00244
14,318,700 สํานักการชาง 00244
9,758,310 สํานักการชาง 00245
115,887,480

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
…………………………….

รายจายตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค
1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นภายในชุมชน
ในเขตเทศบาล
2. เพื่อใหการดําเนินงานดานชุมชนเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. งานสํารวจจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
ของตนเอง
2. การฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ไดแก การอบรมอาชีพระยะสั้น
การประชุมผูนําชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน ไดแก การประกวดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน
4. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย
และสุขาภิบาล
5. งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน
6. งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน
7. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 6,193,470 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน
1. งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

กองสวัสดิการ

576,190

-

1,387,280

-

-

4,200,000

30,000

6,193,470

576,190

-

1,387,280

-

-

4,200,000

30,000

6,193,470

สังคม

00252

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………….
รายจายตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อดําเนินการและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการแกเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
สงเสริมการศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อสรางทองถิ่นที่นาอยู
เพื่อจัดการดูแลงานดานฌาปนกิจในเขตเทศบาล
ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเปนการสงเสริมและอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณของทองถิ่น
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว สถานที่ทอ งเที่ยว การบริการดานการทองเทีย่ ว
ภายในเขตเทศบาล และประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว หรือ
กิจการที่เกีย่ วกับการทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

งานที่ทํา
1. กําหนดแผนและจัดการแขงขันกีฬา และการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของ
เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
2. จัดฝกอบรมดานการกีฬาแกเด็ก เยาวชน และประชาชน เชน การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา
3. การจัดตั้งศูนยสงเสริมการกีฬาประเภทตาง ๆ
4. การดูแล บํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณการกีฬา
5. การขออนุญาตใชสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา และการอํานวยความสะดวกแกผูใช
6. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ และติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสงเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เชน
การทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปใหม การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เปนตน
7. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ และการติดตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับงานประเพณีทองถิ่น
งานศิลปหัตถกรรมทองถิ่น
งานสงเสริม
วัฒนธรรมทองถิ่น งานอนุรักษทรัพยากรสิง่ แวดลอมของทองถิ่น เชน งานประเพณี
สงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน

8. การดําเนินกิจกรรม สนับสนุนและสงเสริมเอกลักษณของทองถิ่น เชน การจัดงานรําลึก
วันประวัติศาสตรรถไฟรถมาลําปาง อุดหนุนการจัดงานวันรถมาลําปาง เปนตน
9. งานฌาปนกิจ เชน การดูแลฌาปนสถาน เปนตน
10. สงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
11. ควบคุมกิจการการบริการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหนวยงานอื่น
12. การตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวก และบริการนําเที่ยว รวมถึงการดําเนินการ
ธุรกิจการทองเที่ยว
13. ประชาสัมพันธใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทองเทีย่ ว หรือกิจการที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
14. ศึกษาวิเคราะหปญหาเกีย่ วกับแหลงทองเทีย่ ว ธุรกิจและบริการทองเทีย่ ว ตลอดจนปจจัย
พื้นฐานทางการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเทีย่ วใหมและทีม่ ีอยูแลว
15. กําหนดกฎเกณฑการทองเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล และใหคําแนะนํา
ในการพัฒนาการทองเทีย่ วใหเปนไปตามแบบแผน
16. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักการศึกษา
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม 11,060,780 บาท
งบประมาณรวม 13,567,000 บาท
งบประมาณรวม 4,489,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
1. งานกีฬาและนันทนาการ
2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
3. งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

112,000
55,000

829,080
-

-

3,489,700
6,600,000
512,000

457,600

-

3,943,000

1,286,680

-

14,544,700

-

167,000

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

-

30,000
-

-

-

-

30,000

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

13,000,000

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

4,460,780 สํานักการศึกษา 00262
6,600,000 สํานักการศึกษา 00263
13,567,000 กองสาธารณสุขฯ 00263

88,700

4,489,300

13,088,700

29,117,080

สํานักปลัดฯ

00264

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………..

รายจายตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปดานชางไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใหการดําเนินงานดานการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานกอสราง
ดานสถาปตยกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม และ
ไดมาตรฐานสากล
3. เพื่อควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และควบคุม
การใชประโยชนของที่ดินและทางสาธารณะ
4. เพื่อการจัดหา ควบคุม และดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยวดยานพาหนะ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาทีข่ องงานธุรการ ของแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา และการประสานงานตาง ๆ
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรม และมัณฑนศิลปของอาคาร
สิ่งกอสรางตาง ๆ
3. งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
4. งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม และมัณฑนศิลป
5. งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม
6. งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม
7. งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
8. งานประมาณราคาคากอสรางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
9. งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรม
10. งานควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11. งานตรวจสอบกําหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน
งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
งานตรวจสอบแกไขปญหา และใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดนิ สาธารณประโยชน
งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบกและทางน้ํา
งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
สํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง
งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง และสิ่งแวดลอม
งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิที่ดิน
ควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล
ตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
งานควบคุมพัสดุอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล
งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษาครุภณ
ั ฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

งบประมาณรวม 11,102,090 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

-

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
2. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

4,361,190
3,830,530

-

898,350
1,692,020

310,000

-

รวม

8,191,720

-

2,590,370

310,000

-

-

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

10,000

5,259,540
5,842,550

10,000

11,102,090

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักการชาง
สํานักการชาง

รหัสบัญชี

00311
00312

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………..

รายจายตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหตลาดสดเทศบาลมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัยตอสุขภาพของประชาชน
2. เพือ่ ดูแลควบคุมสัตวและหรือโรคของสัตวที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน

งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทัง้ กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
ควบคุมดานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด
ควบคุมกิจการที่อันตรายตอสุขภาพในตลาดสด
ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
ควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลีย้ ง หรือสัตวปาที่นาํ มาเลี้ยง หรือสัตวที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ
6. ระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอการติดโรคสัตว
7. การควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว
8. การควบคุมโรคพิษสุนขั บา
9. ปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
10. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม 3,740,680 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย

งาน
1. งานตลาดสด

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

-

1,210,680

-

940,000

1,570,000

-

1,210,680

-

940,000

1,570,000

-

-

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

20,000

3,740,680 กองสาธารณสุขฯ 00333

20,000

3,740,680

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
……………………………..

รายจายงบกลาง
ดาน การดําเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการในสวนของภาระหนาที่ หรือขอผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไมเปน
หนาทีข่ องหนวยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการใหการสนับสนุนตอภารกิจจําเปน
เรงดวนใหสามารถดําเนินการได

งานที่ทํา
1. งานงบกลาง
1.1 คาชําระหนี้เงินตน
1.2 คาชําระดอกเบี้ย
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.4 เบี้ยยังชีพคนชรา
1.5 เบี้ยยังชีพคนพิการ
1.6 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
1.7 สํารองจาย
1.8 รายจายตามขอผูกพัน
- คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล
- คาใชจายเพือ่ เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
- คาใชจายเพือ่ เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
- คาใชจายเกีย่ วกับกิจการจราจร
- คาใชจายเพือ่ เปนทุนการศึกษาโครงการสรางพยาบาลบานเฮา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.9 เงินชวยพิเศษ
- เงินชวยคาทําศพ
- เงินสงเคราะห
1.10 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
1.11 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
ฯลฯ

งบประมาณรวม 23,393,222 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน การดําเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

งาน
1. งานงบกลาง

รวม

หมวดเงินเดือน
และคาจาง
ประจํา

หมวด
คาจาง
ชั่วคราว

หมวดคา
ตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

หมวดคา
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

23,393,222

-

-

-

-

-

-

-

23,393,222

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

00411

รายจายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายงบกลาง
----------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิ้น 23,393,222 บาท แยกเปน
รายจายงบกลาง
ตั้งไวรวม 23,393,222 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
1. คาชําระหนี้เงินตน ตั้งไว 1,386,000 บาท แยกเปน
1.1 คาชําระหนี้เงินตนใหแกสาํ นักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว 742,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางหองสมุดประชาชน
เทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงินกู
ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.10 ตอป (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้
เงินตน 3 ป ตั้งแต 31 พฤษภาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2548) มีกําหนดสงใชคืนภายใน
15 ป เริ่มชําระเงินตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนปแรก
1.2 ค า ชํา ระหนี้ เ งิ น ตน ให แ กสํา นั ก งานเงิน ทุน ส ง เสริมกิจ การเทศบาล ตั้ ง ไว
644,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฏา)
ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกูท งั้ สิ้น
6,440,000 บาท มีกาํ หนดสงใชคืนภายใน 10 ป ๆ ละ 644,000 บาท โดยไมมีดอกเบี้ย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนการจายชําระปที่ 7
2. คาชําระดอกเบี้ย ตั้งไว 330,000 บาท เพือ่ จายเปนคาชําระดอกเบีย้ ใหแก
สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เปนคากอสราง
หองสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2545 จํานวนเงินกูทงั้ สิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบีย้ รอยละ 6.10 ตอป
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 3,593,900 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ตั้งจายตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2545 ใหตั้งเงินสมทบเขาเปนกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด 5
ขอ 33 ใหเทศบาลเปนผูชาํ ระคาเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจาง และจายสมทบอีกรอยละ 5
สําหรับครูอาสาสอนเด็กเรรอน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูดูแลเด็ก ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2553

4. เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว 3,090,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการสงเคราะห
สําหรับเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จํานวน 515 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
5. เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว 900,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการสงเคราะห
สําหรับเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จํานวน 150 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
6. เบี้ยยังชีพผูปว ยโรคเอดส ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการ
สงเคราะหสาํ หรับเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล
ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จํานวน 25 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุ ที่ มท
0891.3/ ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
7. สํารองจาย ตั้งไว 2,000,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีจําเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ 19 ซึ่งคณะผูบริหารทองถิ่นจะไดอนุมัติใหใชตามระเบียบฯ ตอไป
8. รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 2,917,560 บาท แยกเปน
8.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว 392,660 บาท เพือ่ จายเปนคาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย โดยคํานวณจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับจริง
ประจําปที่ผา นมาของสมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้
ไมเกิน 750,000 บาท ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายรับทัว่ ไป ไมรวมเงินกู
เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 235,122,184.15 บาท คํานวณ
ไมนอยกวารอยละ 1/6 คิดเปน 392,654.05 บาท ดังนั้น จึงตั้งจายเปนจํานวนเงิน 392,660 บาท
(อัตรารอยละเศษหนึง่ สวนหก = 0.00167 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ใหเทศบาลฯ ตั้งงบประมาณรายจายคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตฯ ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
8.2 คาใชจายเพือ่ เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งไว 360,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจา ยในการศึกษาระดับปริญญาโท ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล เปนคาเลาเรียน หรือคาธรรมเนียม หรือ
คาบํารุง หรือคาหนวยกิตแลวแตกรณี ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และรวมคาเอกสาร
การเรียน จํานวน 6 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

8.3 คาใชจายเพือ่ เปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งไว 99,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจา ยในการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล เปนคาเลาเรียน หรือคาธรรมเนียม หรือ
คาบํารุง หรือคาหนวยกิตแลวแตกรณี ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และรวมคาเอกสาร
การเรียน จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 33,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
8.4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตัง้ ไว 1,200,000
บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการ และบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น สําหรับเทศบาลขนาดใหญ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
8.5 คาใชจา ยเกีย่ วกับกิจการจราจร ตั้งไว 799,900 บาท โดยตั้งจายจากรายได
ประเภทคาปรับที่ไดจากผูกระทําความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนเงิน 799,900 บาท โดยแยกจายในรายละเอียด ดังนี้
1. ซื้อแผงเหล็กกั้นการจราจร รวมเปนเงินงบประมาณ 140,000 บาท
ประกอบดวย
1.1 แผงเหล็กกัน้ การจราจร ชนิดไมมีลอ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
มีปายขอความดานหนา “สภ.เมืองลําปาง” ดานหลัง “เทศบาลนครลําปาง” จํานวน 40 แผง
แผงละ 1,600 บาท งบประมาณ 64,000 บาท
1.2 แผงเหล็กกัน้ การจราจร ชนิดไมมีลอ ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร
มีปายขอความดานหนา “สภ.เมืองลําปาง” ดานหลัง “เทศบาลนครลําปาง” จํานวน 40 แผง
แผงละ 1,900 บาท งบประมาณ 76,000 บาท
2. ซื้อสีจราจรชนิดไมสะทอนแสง จํานวน 180 กระปอง ๆ ละ 550 บาท
รวมเปนเงินงบประมาณ 99,000 บาท ประกอบดวย
2.1 สีขาว
จํานวน 80 กระปอง
2.2 สีแดง
จํานวน 50 กระปอง
2.3 สีเหลือง
จํานวน 40 กระปอง
2.4 สีดาํ
จํานวน 10 กระปอง
3. ซื้อสีเทอรโมพลาสติก สีเหลือง สีขาว และลูกแกวสะทอนแสง งบประมาณ
300,000 บาท
4. กรวยจราจรสีแสด ขนาดฐาน 45 x 45 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร
จํานวน 90 อัน ๆ ละ 600 บาท งบประมาณ 54,000 บาท

5. ซื้อแผนปายสัญญาณจราจร และขอความ จํานวน 57 ปาย ๆ ละ 1,700 บาท
งบประมาณ 96,900 บาท (ตามมาตรฐานของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร กระทรวงคมนาคม)
6. คาจัดทําเครื่องหมายจราจรและคาปรับปรุงซอมแซมอุปกรณไฟสัญญาณ
จราจร และเครื่องหมายจราจร เชน สีขอบถนนที่ลบเลือน อุปกรณหรือเครื่องหมายจราจร
อื่น ๆ งบประมาณ 110,000 บาท
8.6 คาใชจา ยเพือ่ เปนทุนการศึกษาโครงการสรางพยาบาลบานเฮาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งไว 66,000 บาท เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพยาบาล
ตามโครงการสรางพยาบาลบานเฮาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 33,000
บาท ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ มท 0867.4/ว 2640 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551
และหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0867.4/ว 3044 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551
9. เงินชวยพิเศษ ตั้งไว 836,000 บาท แยกเปน
9.1 เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว 36,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพในกรณี
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่เสียชีวิตในระหวางรับราชการ
9.2 เงินสงเคราะห ตั้งไว 800,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการสงเคราะห
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล เชน การชวยเหลือทุนประกอบอาชีพ สําหรับ
ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผูปว ยเอดส ผูมรี ายไดนอย และ
ผูประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พงึ่ พ.ศ. 2529 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วาดวยสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอ ยและผูไรทพ
ี่ ึ่ง พ.ศ. 2547) หรือ ใหทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550) หรือ คากอสรางและคาซอมแซมที่อยูอาศัย
ตามโครงการบานทองถิน่ ไทย เทิดไทองคราชัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถนุ ายน 2553)
10. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวนเงิน
5,195,862 บาท ตั้งจายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ใหตั้งเงินสมทบเขาเปน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ตามงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําป ทุกหมวด ทุกประเภท เวนรายไดจากพันธบัตร เงินกู
เงินที่มีผูอุทศิ ให และเงินอุดหนุน โดยในปนี้เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป เปนเงิน
ทั้งสิ้น 350,042,000 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จํานวน 90,248,920 บาท คงเหลือ
259,793,080 บาท คํานวณในอัตรารอยละ 2 คิดเปน 5,195,861.60 บาท จึงตั้งจายเปน
จํานวนเงิน 5,195,862 บาท

11. เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ จํานวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ ซึ่งตองจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิน่
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 5,900 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม รอยละ 5 สําหรับครูอาสาสอนเด็กเรรอน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2553
2. เบี้ยยังชีพคนชรา ตัง้ ไว 996,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการสงเคราะห
สําหรับเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จํานวน 166 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว 384,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการสงเคราะห
สําหรับเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล ในอัตรา 500
บาท/เดือน/คน จํานวน 64 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีส่ ุด ที่ มท
0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
4. เบี้ยยังชีพผูปว ยโรคเอดส ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการ
สงเคราะหสาํ หรับเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส โดยจายผานบัญชีธนาคารเปนรายบุคคล
ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จํานวน 18 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
-------------------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิ้น 47,098,070 บาท แยกเปน
จายจากรายได
ตั้งไวรวม 45,477,870 บาท แยกเปน
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 28,713,340 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
6,826,680 บาท แยกเปน
1.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง)
- เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว 1,438,800 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 37,500 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน
คนละ 20,600 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตัง้ ไว 432,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว 432,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป)
- เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว 607,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ
13,130 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 9,380 บาท ตอเดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 3,916,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ 20,600
บาท รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ 16,880 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 22 คน ๆ ละ 13,130 บาท ตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รง
ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว
21,886,660 บาท แยกเปน
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 10,603,020 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งาน
บริหารทัว่ ไป 7,263,120 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การรักษาความสงบภายใน 2,966,310 บาท งานเทศกิจ 218,150 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 155,440 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 471,960 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร
และเปนเงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว
พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 438,600 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
33,360 บาท)

- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 388,800 บาท เพือ่ จายเปนเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 3,651,160 บาท เพือ่ จายเปนคาจางใหกับลูกจาง
ประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 1,336,240 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 194,110 บาท
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,120,810 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งไว 107,520 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
72,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 35,520 บาท)
- คาจางพนักงานจาง ตัง้ ไว 5,219,640 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
พนักงานจาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 1,036,080 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 784,080 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 3,162,600 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 236,880 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 1,444,560 บาท เพือ่ จายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง
และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
(ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 299,280 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 216,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 864,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ ว
65,280 บาท)
2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 14,253,530 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว
1,960,030 บาท แยกเปน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 63,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงาน
เทศบาล ผูเลื่อนไหลในสายงานผูปฏิบตั ิและสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงาน
นิติการ ตามประกาศกําหนดคาตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน
พนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิตกิ าร พ.ศ. 2552
จายเปนคาตอบแทนใหกบั คณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิน่ ที่เปนผูดําเนินการ
สอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ใหสามารถเบิกจายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 กรณี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน
สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือก
ใหเบิกจายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก

คาใชจายเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546)
และจายเปนคารางวัลตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
และเจาหนาทีต่ ํารวจ
ผูปฏิบัติงานชวยราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
20,000 บาท งานเทศกิจ 13,000 บาท)
- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ
ที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น ตําแหนงประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตําแหนง
กรรมการ ครั้งละ 250 บาท ตอคน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ขอ 6)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 980,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
560,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 300,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 70,000 บาท)
- คาเชาบาน ตั้งไว 307,800 บาท เพื่อจายเปนคาเชาทีพ
่ ักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาทีพ
่ ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป 210,600 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 97,200 บาท)
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 264,830 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียน
บุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึง่ มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 153,900 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 39,410 บาท งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 71,520 บาท)
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 284,400 บาท เพือ่ จายเปนคารักษา
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 200,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 5,000 บาท)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
8,943,000 บาท แยกเปน
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 1,613,000 บาท เพื่อจายเปน
คารับวารสาร คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาด
อาคารสํานักงานรายเดือน คาจางเหมาตรวจเช็คลิฟทโดยสารของตึกอาคารสํานักการชาง-กองคลัง
คาจางเหมาดูแลและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง และ
คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป 1,530,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 50,000 บาท)
- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 1,050,000 บาท เพื่อจายเปน
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกีย่ วเนื่อง
ในการเลีย้ งรับรองรวมทัง้ คาบริการ ซึ่งจําเปนที่ตอ งจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจายไว
ตามเกณฑการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คือ ไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณทีล่ วงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทศิ ให
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตั้งไว 50,000 บาท เพือ่ จายเปนคาอาหาร เครือ่ งดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่น ๆ และเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลําปาง
ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป)

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 6,025,000 บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร
ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 250,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิก
สภาเทศบาลนครลําปางและเจาหนาที่ เชน คาธรรมเนียมในการเขาอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ
คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2. คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผูบริหาร พนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตั้งไว 400,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับงานในหนาทีข่ องเทศบาลนครลําปาง และทัศนศึกษาดูงาน เชน
คาธรรมเนียมในการเขาอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดืม่ คาเชาทีพ
่ ัก คาพาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ
ที่เกีย่ วของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
3. คาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เชน กิจกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่
การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน การจัดทําสื่อมัลติมีเดียเผยแพรผลงาน และกิจกรรมประชุม
สัมมนาวิชาการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ
ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
4. คาใชจายในการพัฒนาเทศบาลเปนองคกรแหงการเรียนรู ตัง้ ไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเปนองคกรแหงการเรียนรู เชน การจางเหมา
ออกแบบการจัดการองคความรูข องหนวยงานในเทศบาลนครลําปาง คาฝกอบรม คาธรรมเนียม
ในการเขาอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาใชจายในการดูงานองคกรตนแบบ คาเชาทีพ
่ กั คาพาหนะ คาของทีร่ ะลึก คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป)
5. คาใชจายในการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานของสภาเทศบาล
ตั้งไว
120,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร
เผยแพรผลงาน คาจางทํามัลติมีเดีย คาใชจายในการจัดแถลงขาวผลงานกิจการสภาเทศบาล
นครลําปาง กิจกรรมเชิญชวนประชาชนรับฟงการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป)

6. คาใชจายในการจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลนครลําปาง
ตั้งไว 60,000 บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุอปุ กรณในการตีเสนเครื่องหมายจราจร คาจางเหมา
ทําปายเครื่องหมายจราจร ปายบอกทาง ภายในสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ปายชือ่ อาคาร
สํานักงาน การออกแบบการจราจร และคาใชจา ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
7. คาใชจายในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมที่ทํางานเทศบาล
นครลําปาง ตั้งไว 40,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน คาสูจบิ ัตร
คาเงินรางวัล หรือของรางวัล หรือปายรางวัลหนวยงาน สําหรับการประกวดหนวยงานทีม่ ีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ทํางานเทศบาลนครลําปางผานเกณฑการตรวจประเมิน คาวัสดุอุปกรณ
คาตกแตงภูมิทัศนสถานทีท่ ํางาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
8. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง ระยะที่ 2
ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการดําเนินงานของศูนยบริการรวม เชน
คาลงทะเบียน คาฝกอบรมเจาหนาทีป่ ระจําศูนยบริการรวม คาเชาบริการเคานเตอรเซอรวสิ
คาสมนาคุณวิทยากร คาของทีร่ ะลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาโฆษณา
ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ คาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานศูนยบริการรวม คาจัดทําวีดิทัศน/
แผนพับประชาสัมพันธ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจัดกิจกรรมตาง ๆ คาตกแตงภูมทิ ัศน
คาจางประเมินผลการบริการของศูนยบริการรวม คาวัสดุอปุ กรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
9. คาใชจา ยในการอบรมเครือขายอาสาฝายทะเบียนเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว
20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการอบรมทบทวนเครือขายอาสาฝายทะเบียนเทศบาล
นครลําปาง เชน คาฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คากิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาจัดทําแผนพับ/ปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
10. คาใชจายในการประเมินยุทธศาสตรของสภาเทศบาล ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประเมินผลยุทธศาสตรของสภาเทศบาล หรือจางบุคคลภายนอก
ติดตามประเมินผล คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การติดตามออกแบบสอบถาม
สัมภาษณ ประชากรกลุม เปาหมาย คาจางประมวลผลขอมูล คาใชจายในการจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
11. คาใชจายในการประกวดสํานักทะเบียนดีเดน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการปรับปรุงสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครลําปาง ดานการจัดเก็บเอกสาร
และการบริการสวนหนา เชน คาจัดทําวีดิทัศน/แผนพับ คาโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ
คาจัดทําปายประชาสัมพันธ ปายบอกสถานทีแ่ ละขั้นตอน ปายชื่อเจาหนาที่และผูบริหาร

คาตกแตงภูมทิ ัศน คาใชจายในการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ คาของทีร่ ะลึก คาจัดทําคูมือ
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดกิจกรรมตาง ๆ และคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
12. คาใชจายในการบริการงานทะเบียนราษฎรนอกสถานที่ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกสํารวจเลขหมายประจําบาน กรณีเปลีย่ นชื่อถนน ตรอก ซอย
และการออกบริการทะเบียนราษฎรนอกสถานทีร่ าชการ เชน คาจางเหมารถโมบายบริการ
ทะเบียนราษฎร คาเชาสัญญาณสื่อสาร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดทํา
ปายชื่อถนน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป)
13. คาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร
คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจัดทําเอกสาร
คาสารดับเพลิงเบื้องตน
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน)
14. คาใชจายในการฝกซอมรวมเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 10,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจา ยในการเดินทางของวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดืม่ คาจัดทําเอกสาร คาสารดับเพลิงเบื้องตน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอืน่ ๆ
ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)
15. คาใชจายในการฝกทักษะรวมระงับเหตุอคั คีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล
นครลําปาง ตั้งไว 30,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการดําเนินงาน เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจา ยในการเดินทางของวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสาร คาสารดับเพลิงเบื้องตน คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
16. คาใชจายในการจัดระเบียบผูคาหาบเรแผงลอย ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจ คาตอบแทนเจาหนาที่
สารวัตรทหาร คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คาตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ
คาใชจายในการทาสีตเี สนเขตผอนผัน
คาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
คาโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสูจิบัตร คาจางเหมาบริการอื่น ๆ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ)

17. คาใชจายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตรสะพานรัษฎาภิเศก ครบ 94 ป
ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพาน
รัษฎาภิเศก นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมตกแตงสะพานรัษฎาภิเศกยอนประวัตศิ าสตร คาจางเหมา
การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง คาของทีร่ ะลึก คาจางเหมาตกแตงสถานที่ ซุมและเวที
คาจัดดอกไม คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา เปนตน คาจางเหมาดนตรี
คาจางเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสูจิบตั ร คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟา และเครื่องฉายภาพ
มัลติมีเดีย คาโฆษณาและเผยแพร คาใบประกาศนียบัตร คาจัดการแสดง คาตอบแทน
การแสดง คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาจัดกิจกรรมกาดหมั้ว คาจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานและการเรียนรูเกีย่ วกับประวัตศิ าสตรสะพานรัษฎาภิเศก คาจางเหมายามดูแลรักษา
ความปลอดภัยสถานที่จดั งาน คาจัดกิจกรรมพิธที างศาสนาในการทําบุญสะพาน คาจางเหมา
บริการอื่น ๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)
18. คาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมนครลําปาง ตั้งไว
2,500,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ
คาจางเหมาการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง คาของที่ระลึก คาจางเหมาตกแตงสถานที่
จัดงานและเวทีการแสดง คาจัดดอกไมบนเวที คาจางเหมาตกแตงไฟฟาบริเวณสถานที่
เฉลิมฉลองเทศกาลปใหมทั่วเขตเทศบาล
คาจางเหมาตกแตงดอกไมหรือตกแตงประดับ
ประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟาแสงสวางบริเวณขวงนคร และหอนาฬิกา
ซึ่งเปนจัตุรัสใจกลางเมือง คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาจางเหมาดนตรี
คาจางเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธีกร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสูจิบตั ร คาเชาเครื่องเสียง อุปกรณไฟฟา และเครื่องฉาย
มัลติมีเดีย คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธการจัดงาน คาจางเหมาเอกชน
ผูเชี่ยวชาญบริหารจัดงาน กํากับการแสดง การจางเหมาจัดทําพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปใหม
และวันคริสตมาส คาจัดการแสดง คาตอบแทนการแสดง คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม
คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเกี่ยวกับเทศกาลปใหม คาจัดกิจกรรมจําหนาย
สินคา คาเชาบูธจําหนายสินคา คาจางเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน
คาจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวันขึ้นปใหม และในวันคริสตมาส กิจกรรมประกวดการแสดง
ดนตรี คาจางเหมาบริการอื่น ๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)
19. คาใชจายในการจัดกิจกรรมของดีนครลําปาง ตั้งไว 250,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาจางเหมาแสดงสาธิตการผลิตผลงานของดีประจําจังหวัด
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่และเวที คาเชาเครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟา
คาจัดดอกไม คาจางเหมาดนตรี คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเกี่ยวกับ

ของดีนครลําปาง คาจางเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดกิจกรรม คาสาธารณูปโภค
เชน คาไฟฟา คาน้าํ ประปา คาจางเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนการแสดง คาจัดการแสดงตาง ๆ คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
คาจัดประชุม/เสวนา คาโฆษณาและเผยแพร คาสูจิบัตร คาเชาบูธ/เต็นทสําหรับจัดแสดง
สินคา คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาจางเหมาบริการอื่น ๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)
20. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 1,095,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล หรือบุคคลที่ไดรบั คําสัง่
ใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่จําเปนตองเดินทางไปราชการ รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ เชน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป 975,000 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ
10,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 60,000 บาท)
21. คาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปน
คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของทีร่ ะลึก
เพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนใหแกแขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานใหเทศบาล หรือ
ไปเยือนเทศบาลอื่นทีใ่ หความรูแกเทศบาล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ
พวงมาลา สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะ
หรือเยี่ยมเยือนบุคคลผูปฏิบัติงานใหแกเทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บปวยเนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน หรือทําคุณประโยชนใหแกทางราชการ คาชดใชคา เสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถยนตของเทศบาลกอใหเกิดความเสียหาย
ตามหนังสือ ที่ ลป 0016/ว 12844 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537 คาใบอนุญาตใชเครื่องรับ-สงวิทยุ
คาตอใบอนุญาตและขอมีซึ่งยุทธภัณฑทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป 50,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 255,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสนิ อื่น ๆ เพือ่ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 85,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 150,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 5,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
3,350,500 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 885,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ กระดาษพิมพ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ
วัสดุในการใชผลิตบัตรประจําตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร สิง่ พิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
น้ําดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป 415,000 บาท แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท
งานเทศกิจ 10,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
400,000 บาท)
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 53,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ
ซึ่งนํามาซอมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารตาง ๆ รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการเดินสายเคเบิล
เชน สายไฟฟา ปลัก๊ ไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 10,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว 3,000 บาท)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 63,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน
งานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 50,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการทองเที่ยว 3,000 บาท)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 38,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตา ง ๆ
น้ํามันทาไม ทินเนอร สีสาํ หรับตีเสนจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 410,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
และอะไหลชนิ้ สวนรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อเปลีย่ นแปลงแทนของเดิมที่ชาํ รุดหรือ
หมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป 110,000 บาท แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 250,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 30,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ตั้งไว 1,128,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นตาง ๆ สําหรับรถยนต รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้าํ รถจักรยานยนตที่ใช
ติดตอราชการ ตรวจงาน และปฏิบตั ิงานของเทศบาล เครือ่ งสูบน้ํา เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 493,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 100,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 500,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 35,000 บาท)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน
พันธุไมตาง ๆ อุปกรณในการขยายพันธุพ
 ืช กระถางตนไม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 24,000 บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรกิจกรรมของเทศบาล เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย สไลด วีดิทัศน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 7,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
10,000 บาท)
- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายใหแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางไวใชในการปฏิบัตงิ าน เชน ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก
รองเทา ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 470,000 บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร กระดาษพิมพตอเนื่องคอมพิวเตอร
น้ํายาลางเครือ่ งคอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
413,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 15,000 บาท งานเทศกิจ 25,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ ว 17,000 บาท)
- วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน
สายสงน้าํ ดับเพลิง ทอดูดน้ํา ประเก็น ทอสงน้ํา อัดน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 19,500 บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ มสามารถจัดเขา
ประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป 5,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
5,000 บาท งานเทศกิจ 500 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเทีย่ ว
5,000 บาท)
ตั้งไวรวม 1,951,000 บาท แยกเปน
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา ตัง้ ไว 1,510,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานักงานเทศบาล
หองประชุมสภาเทศบาล หองประชุมราชาวดี น้ําพุหนาสํานักงานเทศบาล งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หนวยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป
1,450,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 60,000 บาท)
- คาน้ําประปา ตั้งไว 55,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หนวยที่ 1 และหนวยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- คาโทรศัพท ตั้งไว 66,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพททใี่ ชติดตอกับ
สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการ และโทรศัพททางไกลในการ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรกับสํานักทะเบียนกลาง
และคาใชจายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท และแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)
- คาไปรษณีย ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธรรมเนียม
สงเงินโดยทางธนาณัติ และคาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาลงทะเบียนหนังสือราชการ
คาโทรเลขในการติดตอราชการ คาเชาตูไปรษณียของทุกหนวยงาน (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับ
การใชบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
4. หมวดรายจายอื่น
ตั้งไวรวม
60,000 บาท แยกเปน
ตัง้ ไว
60,000 บาท แยกเปน
รายจายอื่น
- คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดนิ และหรือสิ่งกอสราง ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินการจางองคกร หรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามมติการประเมินที่ ก.ท. กําหนดไวในการเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัตริ าชการในการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)

5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม
500,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม
500,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว
500,000 บาท แยกเปน
- อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ในการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัยและ
กิจการสาธารณประโยชนอื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ที่ ม 07/2553
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข
แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนา 5-360)

รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 1,620,200 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 461,500 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 461,500 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1. ครุภณ
ั ฑ
ตั้งไวรวม 349,500 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม
68,500 บาท แยกเปน
1.1 ครุภัณฑสาํ นักงาน
- ตูล็อคเกอรเหล็ก 3 ประตู ขนาดประมาณ 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จํานวน 3 ตู
ตูละ 8,000 บาท เปนเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-65)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมตา่ํ กวา 30,000 บีทียู. พรอมคาติดตั้ง สําหรับศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 44,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป (แผนพัฒนาสามป หนา 5-66)
1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว
95,000 บาท แยกเปน
- คาปรับปรุงซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บท-4614 โดยซอมแซม
เปลี่ยนอะไหลระบบเครื่องยนต ระบบเกียร พรอมคาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 95,000 บาท
(ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป หนา 5-65)
1.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
32,000 บาท แยกเปน
- โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1366 x 768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท (ตามราคา
ในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามป หนา 5-66)
1.4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว
154,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 154,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 80,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
7,000 บาท งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 7,000 บาท
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 112,000 บาท แยกเปน
112,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 บาท (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไวรวม 1,158,700 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 1,158,700 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 458,700 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑ
ตั้งไว
290,000 บาท แยกเปน
1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาปรับปรุงซอมแซมรถยนตบันไดเลื่อน หมายเลขทะเบียน ผ-6905 โดยซอมแซม
เปลี่ยนอะไหลระบบขาหยัง่ ระบบไฮโดรลิก และระบบคอนโทรลไฟฟา พรอมคาแรงถอดประกอบ
เปนเงิน 290,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป หนา 5-65)
1.2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
87,000 บาท แยกเปน
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมประมาณ 200 นิ้ว จํานวน 1 จอ
เปนเงิน 43,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) จอมวนเก็บในกลองได
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล
3) ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
4) จอขนาดประมาณ 200 นิว้ หรือ 144x144 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว
หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามป หนา 5-66)
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอ ยกวา 2,600 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 44,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดทีก่ ําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามป หนา 5-66)

1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว
81,700 บาท แยกเปน
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 41,700 บาท
ประกอบดวย
1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i5 มี Core ไมนอยกวา
4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก ทีม่ ีหนวยความจํา
ไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีฮารดดิสก ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวย
- มีดิสกไดรว DVD/- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel,
มีขนาดไมนอ ยกวา 20 นิว้
- มีระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 Professional ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์
2) เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
3) เครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- ความเร็วในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 35 หนา/นาที
- ความเร็วในการพิมพสี ไมนอยกวา 34 หนา/นาที
- มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
สูงกวาเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-66)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ)

- คาพัฒนาเว็บไซตการทองเที่ยว เปนเงิน 40,000 บาท เพื่อดําเนินการจัดทําเว็บไซต
การทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เพื่อการนําเสนอขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง
ในดานตาง ๆ อาทิ แหลงทองเทีย่ วทีส่ ําคัญ ขอมูลอุตสาหกรรมเซรามิก ทีพ
่ ัก รานอาหาร
งานประเพณีประจําป ฯลฯ ทีจ่ ะเปนขอมูลใหนกั ทองเที่ยวใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง
การบริการแผนที่ Online สถานทีส่ ําคัญในจังหวัดลําปาง โดยการนําเสนอสามารถเปลีย่ นแปลง
ภาษาเพื่อเปนการเขาถึงกลุมเปาหมายในแตละประเทศได และมีชองทางในการตอบคําถาม
ที่นักทองเทีย่ วสงสัย และแนวทางแกไขปญหาเพื่อเปนการเพิ่มความสัมพันธกับนักทองเที่ยว
(ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การอนุรักษพัฒนาและสงเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หนา 5-133)
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 700,000 บาท แยกเปน
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
ตั้งไว
700,000 บาท แยกเปน
1. คาปรับปรุงหองประชุมชัยพฤกษ ชัน้ 4 อาคารสํานักการชาง-กองคลัง ตั้งไว
200,000 บาท โดยทําการรื้อถอนวัสดุปูพื้น ตกแตงผนัง ฝาเพดาน ระบบไฟฟาสองสวาง
ปายชื่อหองประชุม พรอมติดตั้งเครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟน จํานวน 25 ชุด และอืน่ ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-59)
2. คาปรับปรุงอาคารดับเพลิง หนวยที่ 2 (ปงสนุก) บริเวณโรงเรียนปงสนุก ตั้งไว
300,000 บาท โดยทําการรือ้ ถอนผนังและชองแสง ระบบไฟฟาเดิมออก แลวทําการปรับปรุงพื้นที่
หองทํางานและหองนอนชัน้ บน ผนัง ประตู-หนาตาง ฝาเพดาน ระบบไฟฟาสองสวาง ทาสีอาคาร
ติดตั้งมุงลวดภายในหองนอนชั้นบน กัน้ ผนังหองทํางาน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-58)
3. คาปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลําปาง ตัง้ ไว
200,000 บาท โดยทําการปรับปรุงและตอเติมหองเก็บวัสดุอุปกรณ และปรับปรุงตอเติม
หองทํางาน ชั้น 1 ปรับปรุงหองปฏิบัติงานและหองทํางาน ชั้น 2 ปรับปรุงฝาเพดาน ระบบ
ไฟฟาสองสวาง ทาสีอาคารภายใน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-56)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
----------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทัง้ สิ้น 12,814,540 บาท แยกเปน
จายจากรายได
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 11,278,540 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 5,865,650 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
5,865,650 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,920,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป 456,300 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,023,300 บาท และแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 440,400 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 283,320 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร เงินเพิม่ คาวิชา (พ.ค.ว.) และเงินเพิม่
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
18,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 127,200 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 138,120 บาท)
- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 474,400 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งไว 18,000 บาท เพือ่ จายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คาจางพนักงานจาง ตัง้ ไว 871,080 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 479,280 บาท งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 391,800 บาท)

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตัง้ ไว 231,650 บาท เพือ่ จายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง
และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
(ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 126,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 105,650 บาท)
2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 4,473,890 บาท แยกเปน
ตั้งไว
605,290 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 196,700 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 121,700 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท)
- คาเชาบาน ตั้งไว 208,200 บาท เพื่อจายเปนคาเชาทีพ
่ ักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาทีพ
่ ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป 65,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 142,800 บาท)
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 37,390 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาล ซึง่ มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,110 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 7,280 บาท)
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 160,000 บาท เพือ่ จายเปนคารักษา
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ
120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
2,906,600 บาท แยกเปน
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 326,600 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาจางเหมา
รื้อถอนลําโพง คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบสงกระจายเสียง คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษา
ระบบโทรศัพท คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ใชงาน
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรเทศบาลนครลําปาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท)

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 2,520,000 บาท
1. คาใชจายในการประชาสัมพันธขาวสารเทศบาลนครลําปาง ตัง้ ไว 1,400,000
บาท เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธขอ มูล ขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลนครลําปาง
และการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เชน คาจางเผยแพรขา วสาร บทความ สกูปพิเศษ
ทางสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอื่น ๆ คาทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ เชน ปายไวนิล
ปายผา และวัสดุอื่น ๆ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ใบปลิว จุลสาร
วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ จดหมายขาว รายงานกิจการประจําป คาจางผลิตสปอตวิทยุ/
โทรทัศน วีดีทัศนบรรยายสรุปตาง ๆ คาจางผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน คาเชาเวลาสถานี
วิทยุกระจายเสียง คาเชาเวลาสถานีโทรทัศน คาจัดหรือจางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
โดยมีคาใชจา ย เชน คาตอบแทนการแสดง/นักรอง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธกี รและผูดาํ เนินรายการ
คาจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานของเทศบาล คาจัดกิจกรรมเสริมในโครงการสําคัญ ๆ ของเทศบาล
นครลําปาง คาจัดทําสัญลักษณ (Mascot) คาเชาสถานที่ คาเชาเครือ่ งเสียงพรอมระบบ
แสง สี เสียง คาตกแตงสถานที่ คาดอกไม คาของขวัญของรางวัล เงินรางวัลการประกวด
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
2. คาใชจายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ตั้งไว 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาตอบแทนการแสดง/นักรอง/นักดนตรี/พิธีกร
คาเชาเครื่องเสียงพรอมระบบแสง สี เสียง คาของขวัญ ของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดืม่ คาตกแตงสถานที่ คาจางเหมาจัดกิจกรรม คาประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป)
3. คาใชจายในการฝกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายขาว ตั้งไว 10,000
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาดอกไม
คาจัดทําเอกสาร คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป)
4. คาใชจายในการดําเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ ตัง้ ไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจา ยในการดําเนินงานจัดกิจกรรมประชุม แถลงขาว เสวนาสื่อมวลชน เชน คาเชา
สถานที่ คาพาหนะ คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร
คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการแสดง คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
5. คาใชจายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว 150,000
บาท เพื่อจายเปนคาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจางหนวยงานภายนอก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ

ในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณประชาชนกลุมเปาหมาย คาจางเก็บขอมูลและ
ประมวลผลขอมูล คาใชจา ยในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
6. คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารและการพัฒนา
เทศบาล ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคมหรือการสํารวจ
ขอมูลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงาน หรือการดําเนินโครงการพัฒนา
เทศบาล หรือโครงการทีม่ ีผลกระทบตอประชาชน เพื่อใหผูมีสว นไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจและใหขอเสนอแนะ โดยมีคาใชจา ยในการดําเนินงาน
เชน คาเชาสถานที่ คาถายเอกสาร คากระเปาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจางในการสํารวจหรือเก็บขอมูล คาจางเหมา
บริการอื่น ๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
7. คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการดานการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาตาง ๆ การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น การตรวจรับรองดานการบริหารจัดการที่ดี
การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกลา
การตรวจประเมินการดําเนินงานเทศบาล
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน การจัดทําตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของเทศบาลนครลําปาง
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการใหบริการจากสํานักงาน ก.พ.ร. การตรวจประเมินผล
ดานตาง ๆ จากทุกสวนราชการ และการสรางเครือขายที่หลากหลายในการพัฒนาเทศบาล
เปนตน โดยมีคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาเชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของที่ระลึก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาดอกไม คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ)
8. คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ ไว 100,000
บาท เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เชน คาลงทะเบียน คาพิธีเปด-ปด
คาเชาสถานที่ คาตกแตงสถานที่ คาดอกไม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใบประกาศนียบัตร
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ (ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

9. คาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเ บือ้ งตนเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมาย ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน
คาพิธีเปด-ปด คาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาใบประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร
คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร และคาใชจา ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
10. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 250,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ
่ กั คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสัง่ ใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ
190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 50,000
บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
962,000 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 275,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ กระดาษพิมพ หมึกโรเนียว สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
น้ําดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 60,000 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
15,000 บาท)
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 105,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 9,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 23,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอ สรางตางๆ เชน
ไมอัด ไมไผ ไมเนื้อออน ไมเนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
และอะไหลชนิ้ สวนรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อเปลีย่ นแปลงแทนของเดิมที่ชาํ รุดหรือ
หมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 30,000 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 20,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ตั้งไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นตางๆ สําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต ที่ใชติดตอราชการ ตรวจงานและ
ปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด วีดิทัศน สไลด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 20,000 บาท)
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 265,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษพิมพคอมพิวเตอร หมึกพิมพ หัวพิมพคอมพิวเตอร
น้ํายาลางเครือ่ งคอมพิวเตอร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป
40,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 25,000 บาท)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถ
จัดเขาประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 939,000 บาท แยกเปน
- คาไฟฟา ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานที่ติดตั้งภาครับ
เครื่องกระจายขาวแบบไรสาย และปายประชาสัมพันธระบบอิเล็คทรอนิคส (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- คาโทรศัพท ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอกับ
สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป)
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 539,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับ
การใชบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 509,000 บาท)

รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 1,536,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 1,004,500 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 1,004,500 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 1,004,500 บาท แยกเปน
ตั้งไว
44,500 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑสาํ นักงาน
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมตา่ํ กวา 30,000 บีทียู. พรอมคาติดตั้ง สําหรับหองปฏิบัติงาน งานจัดการและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 44,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ หนา 5-85)
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว
760,000 บาท แยกเปน
- คาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง เปนเงิน
70,000 บาท เพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง
จัดทําหนาเว็บเพจศูนยบริการรวมเทศบาลนครลําปาง จัดทําระบบใหประชาชนสามารถยื่นคํารอง
หรือ Download แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ไดทางอินเทอรเน็ต จัดทําระบบใหผูบริหารสามารถ
อนุมัติคํารองได จัดทําระบบใหประชาชนสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติ พิมพใบอนุญาต
และสํารวจความพึงพอใจทางอินเทอรเน็ตได รายละเอียดการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนด
ขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-104)
- คาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและบริการประชาชน เปนเงิน
600,000 บาท เพื่อดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ จํานวน 6 ระบบ ไดแก
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศขออนุญาต
กอสราง ระบบสารสนเทศสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบสารสนเทศงานพัสดุ และ
ระบบสารสนเทศขอมูลพื้นฐานเทศบาลนครลําปาง รายละเอียดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามขอกําหนดขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-105)
- คาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลนครลําปาง เปนเงิน 90,000 บาท เพื่อดําเนินการ
พัฒนาออกแบบเว็บไซตทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทําระบบการใชงานตามระดับ
ความสําคัญของงานและระดับผูใชงาน จัดทําประเภทรายการเนือ้ หาใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล
ไดสะดวกและรวดเร็ว จัดทําระบบการประชาสัมพันธขององคกรเปนรูปแบบใหมใหมากขึน้
จัดทําระบบ e-mail เพื่อสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองคกร (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-108)

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา การสงเสริม พัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีคุณภาพ)
3. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว
200,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป 140,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ หนา 5-89)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไวรวม 531,500 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 531,500 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 531,500 บาท แยกเปน
ครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว
531,500 บาท แยกเปน
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 31,500 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง ไมต่ํากวา Intel Core i3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.40 GHz
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB ความเร็วบัสไมนอยกวา
DDR3-1333
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Harddisk) ไมนอยกวา 320 GB 7200 RPM
4) มีจอภาพ ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
5) มีดิสกไดรวแบบ DVD+/- RW Super Multi DL
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps
7) มีชองเชื่อมตอสัญญาณแบบ Wireless 802.11 b/g/n และ Bluetooth
8) มีระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 Professional ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์
(ตามราคาในทองถิ่น) เนือ่ งจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สูงกวาเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ หนา 5-85)

- คาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระยะที่ 1 เปนเงิน 500,000 บาท
เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดานแปลงที่ดิน อาคาร ฐานขอมูล
โครงสรางพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครลําปาง เพื่อใชปฏิบัติงาน
บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองรวม สามารถให
หนวยงานตาง ๆ นําขอมูลไปใชประโยชนรว มกันไดทั่วทั้งองคกร รายละเอียดการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามขอกําหนดขอบเขตงานตามที่เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา การสงเสริม พัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีคุณภาพ หนา 5-107)

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กองคลัง
--------------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิ้น 23,250,850 บาท แยกเปน
จายจากรายได
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 19,053,150 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 13,687,340 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
13,687,340 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 7,362,100 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 176,400 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร
และเปนเงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว
พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 67,200 บาท เพือ่ จายเปนเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 1,019,510 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งไว 18,000 บาท เพือ่ จายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 3,923,760 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 1,120,370 บาท เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 5,285,810 บาท แยกเปน
ตั้งไว
2,514,010 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนรางวัลจับกุมผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 960,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
- คาเชาบาน ตั้งไว 323,400 บาท เพื่อจายเปนคาเชาทีพ
่ ักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาทีพ
่ ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 188,610 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งขาราชการบํานาญสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 1,037,000 บาท เพื่อจายเปน
คารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา รวมทั้งขาราชการบํานาญสังกัด
เทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
1,056,800 บาท แยกเปน
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 440,000 บาท เพื่อจายเปน
คารับวารสาร คาเชาทรัพยสนิ และคาธรรมเนียมใหกับราชพัสดุ คาธรรมเนียมการตออายุ
สัญญาเชาทีด่ ินราชพัสดุ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมการโอนเงิน คาธรรมเนียม
การรับสงขอมูล คาธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน คาลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ
และการฝกอบรมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 566,800 บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
การสํารวจขอมูลภาคสนามและการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 416,800 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
1,715,000 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 870,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ําดื่ม ตั๋วตลาด ตั๋วรักษาความสะอาด ตั๋วคาธรรมเนียม
จอดยานยนต ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน
ไมตาง ๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
และอะไหลตาง ๆ ในการซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต รถจักรยานยนต (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นตาง ๆ สําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต ที่ใชติดตอราชการ ตรวจงาน
และปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูก ันและสี ฟลม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษพิมพคอมพิวเตอร หมึกพิมพ หัวพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 110,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขา
ประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม
80,000 บาท แยกเปน
- คาน้ําประปา ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงาน
เทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 4,197,700 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 100,000 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 100,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
1. ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม
50,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว
50,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
ตั้งไวรวม 50,000 บาท แยกเปน
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
50,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ หนา 5-89)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไวรวม 4,097,700 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 4,097,700 บาท แยกเปน
ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 4,097,700 บาท แยกเปน
ตั้งไว
4,000,000 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑสาํ นักงาน
- คาติดตั้งตูจัดเก็บเอกสารและพัสดุระบบอัตโนมัติ เปนเงิน 4,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการติดตัง้ ตูจัดเก็บเอกสารและพัสดุระบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด
ขนาดภายนอกของเครื่อง (กวาง x ยาว x สูง) ไมนอ ยกวา 3,300 x 2,900 x 6,400 มิลลิเมตร
มีถาดจัดเก็บเอกสารจํานวนไมนอ ยกวา 33 ถาด โดยขนาดแตละถาด (กวาง x ลึก) ไมนอยกวา
3,000 x 800 มิลลิเมตร แตละถาดสามารถรับน้าํ หนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม ทั้งดานหนา
และดานหลังของตัวเครื่อง สามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึน้ ในอนาคตไดไมนอ ยกวา 30.00%
โครงสรางสามารถเพิ่มความสูงไดตามความเหมาะสมในการใชงาน มีระบบลิฟทสายพานลําเลียง
ถาดทีเ่ ก็บเอกสารและพัสดุไปเก็บภายในตู หรือนําถาดมายังชองประตูทาํ งาน ประตูจะเปดและปด
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปอนคําสั่ง พรอมปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งใหสอดคลองเหมาะสม
กับการใชงานและประโยชนตอการใชสอย และอื่น ๆ (ตามราคาในทองถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง หนา 5-102)

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว
97,700 บาท แยกเปน
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 41,700 บาท
ประกอบดวย
1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i5 มี Core ไมนอยกวา
4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก ทีม่ ีหนวยความจํา
ไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีฮารดดิสก ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวย
- มีดิสกไดรว DVD/- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel,
มีขนาดไมนอ ยกวา 20 นิว้
- มีระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 Professional ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์
2) เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
3) เครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- ความเร็วในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 35 หนา/นาที
- ความเร็วในการพิมพสี ไมนอยกวา 34 หนา/นาที
- มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
สูงกวาเกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-62)
- เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา
2) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-63)

- คาพัฒนาโปรแกรมทะเบียนเงินรายรับ เปนเงิน 50,000 บาท เพื่อดําเนินการ
พัฒนาโปรแกรมทะเบียนเงินรายรับ ของฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย กองคลัง สําหรับ
จัดเก็บขอมูลทะเบียนเงินรายรับทุกประเภท สามารถคนหา ตรวจสอบ และรายงานสรุปรายรับ
ประเภทตาง ๆ ได รายละเอียดการดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดขอบเขตงานตามที่
เทศบาลกําหนด (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-62)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักการศึกษา
------------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิน้ 70,336,980 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 66,221,480 บาท แยกเปน
รายจายประจํา
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 10,601,860 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
10,601,860 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 5,173,780 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 4,007,600 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 718,940 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 447,240 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 258,840 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร ศึกษานิเทศก คศ.2 และเปนเงินเพิม่
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 222,840 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 18,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 18,000 บาท)
- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 1,280,160 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 740,560 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 539,600 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งไว 17,660 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 2,966,520 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 461,160 บาท งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,710,480 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ 503,040 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 291,840 บาท)

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 784,900 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 115,250 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 489,650
บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ 108,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 72,000 บาท)
2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 19,635,600 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว
883,600 บาท แยกเปน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว
150,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการเปดซอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจาง และควบคุมงานกอสราง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) และจายเปนคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจและ
ประเมินความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชีย่ วชาญพิเศษ และผลงานวิชาการ
ของพนักงานครูเทศบาลในการประเมินฯ ใหดํารงตําแหนงระดับ 8 และระดับ 9 ตามประกาศ
หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานครูเทศบาลใหดาํ รงตําแหนงและระดับที่สงู ขึน้ ในตําแหนง
สายงานผูส อน และผูส นับสนุนการสอน ศึกษานิเทศก และผูบ ริหารสถานศึกษา ซึ่งตองมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและความชํานาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
กับผลงานทางวิชาการในตําแหนงตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน กท ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 50,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 80,000 บาท งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000 บาท)
- คาเชาบาน ตั้งไว 255,600 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พกั อาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาทีพ
่ ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 142,800 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ 112,800 บาท)
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 108,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 88,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 7,000 บาท
งานศึกษาไมกําหนดระดับ 13,000 บาท)

- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 170,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษา
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา
30,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไว 17,242,000 บาท แยกเปน
- รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 655,000 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางผูฝกสอนกีฬาและ
ออกกําลังกาย คาจางเหมาบริการ คาจางเหมากําจัดปลวก คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัย และคาจางเหมาทําความสะอาด บริเวณโรงเรียนเทศบาลทัง้ 6 โรงเรียน
ศูนยเยาวชนเทศบาล และหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 200,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 20,000 บาท)
- รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ ตั้งไว
16,472,000 บาท เพื่อจายเปน
1. ค า ใช จ า ยในการจัดนิท รรศการการจัด การศึก ษาของเทศบาลนครลํา ปาง
ทั้ งระดับจั ง หวั ด ระดับภาค และระดับประเทศ ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการจัดสถานที่ (บูธ) การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน คาใชจา ยในการดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
คาจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาการ สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาของขวัญ ของรางวัล คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการ คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ
คาเชาเครื่องมืออุปกรณตา ง ๆ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธการจัดงาน
นิทรรศการ คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2. คาใชจายในการจัดงานแขงขันคนเกงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการดําเนินการสอบแขงขันคนเกง นักเรียน
ในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เชน คาจัดทําขอสอบ คาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ
คาจัดทําวุฒบิ ัตร คาเงินรางวัลผูชนะการสอบแขงขันคนเกง คาเก็บตัวเขาคายนักเรียนที่เปน

ตัวแทนของเทศบาลนครลําปาง ในการเตรียมตัวไปสอบแขงขันคนเกง ระดับเขตการศึกษา
และระดับประเทศของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแขงขัน คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา)
3. คาใชจายในการดําเนินงานเชื่อมความสัมพันธการเรียนการสอนภาษาไทย – จีน
ตั้งไว 1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเรียนการสอนภาษาไทย – จีน โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง เชน คาตอบแทนครูผูสอนรายเดือน/รายชั่วโมง คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน การฝกภาคปฏิบัติของนักเรียน คาใชจายในการแลกเปลี่ยนครูผูสอน
ไทย/จีน นักเรียนไทย/จีน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาที่พักของครู–นักเรียน
แลกเปลี่ยน คาจัดทําวีซา คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายของผูบริหารในการนิเทศงานตามโครงการ
ทั้ง 2 ฝาย และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4. คาใชจายในการสนับสนุนเด็กพิการใหเขาเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 170,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการบริการและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่เขามารับการศึกษา เชน คาอุปกรณการเรียนการสอน
สําหรับเด็กพิการ คาสื่อการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียน คาจางครูดูแลเด็กพิการ
รายเดือน คาตอบแทนวิทยากรผูใหความรู และหรือใหความชวยเหลือเด็กพิการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5. คาใชจายในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและคายศิลปะสัญจร
ตั้งไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ (คาจางสอนรายชั่วโมง)
ของโรงเรียนเทศบาล 3 และคาใชจายในการจัดกิจกรรมคายศิลปะสัญจร คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจัดฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณปฏิบัติงานศิลปะ เชน
กระดาษวาดเขียน สี พูกัน จานสี ดินสอ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6. คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งไว 180,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูสอนภูมิปญญาทองถิ่น (คาจางสอนรายชั่วโมง) เพื่อสอนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลในสังกัด คาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน การฝกงานภาคปฏิบัติของนักเรียน
คาใชจายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปญญาทองถิ่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสอน
ดนตรีพื้นเมือง เชน คาวัสดุอุปกรณในการจัดนิทรรศการ คาตกแตงสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง
คาใชจายในพิธีเปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7. ค า ใช จ า ยในการดํา เนิน งานเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทํา งานของพนักงานครู
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ
และการอบรมความรูเกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล
และครูอัตราจางในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดและคาตกแตง
สถานที่ คาเชาสถานที่ คาจัดพิมพวฒ
ุ ิบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาจางเหมาบริการ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
8. คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาในระดับ
ของเทศบาล และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อรับรูนโยบาย
เปาหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดตกแตงสถานที่ คาเชาสถานที่ประชุม
คาจัดพิมพวฒ
ุ ิบัตร คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
ประกอบการประชุมสัมมนา คาใชจา ยในการเดินทางมาปฏิบัตริ าชการของวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
9. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดตาม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 190,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีกิจกรรม / โครงการยอยรองรับ ดังนี้
1) การเตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม อาหารเสริม
คาเวชภัณฑ สื่อการจัดประสบการณ ของเลนสงเสริมพัฒนาการ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร
คูมือ หนังสือนิทาน บันทึกตาง ๆ คาใชจายในการนําเด็กไปรวมกิจกรรมตาง ๆ กับหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
2) การปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดปฐมนิเทศผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กรวมกัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสาร คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คายานพาหนะ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ

3) คาใชจายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนยพัฒนาเด็ก ตั้งไว
50,000 บาท เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูผูสอนเด็กเล็ก ใหมีความรูในการจัดศูนยการเรียนรูมุมเด็ก
แนวการจัดประสบการณ ดูงานศูนยตนแบบอื่น โดยมีคาใชจา ย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดืม่ คาของขวัญ ของทีร่ ะลึก คาธรรมเนียมการเขาชมสถานที่สาํ คัญตาง ๆ คาบริการ
ผานทางดวนพิเศษ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ)
10. คาใชจายในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กดอยโอกาส
ในเขตเมือง ตั้งไว 50,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายในการออกสํารวจเด็ก คาพัฒนาความรู
พัฒนาทักษะฝมือ คาสมนาคุณวิทยากร คาวุฒิบัตร คาบํารุงสถานที่ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาปายโครงการ คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาวัสดุอุปกรณ
ที่เกี่ยวของในการออกสํารวจและจัดอบรมเด็กดอยโอกาส คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ)
11. คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูหอสมุดประชาชนเทศบาล
นครลําปาง ตั้งไว 350,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ใหแก เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูใชบริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ในลักษณะ
การจัดกิจกรรมสรางสรรค การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ การจัดนิทรรศการรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาสูการเปนหอสมุดมีชีวิต เชน มุมเลานิทาน มุมตอบปญหา
นิทรรศการวันสําคัญตาง ๆ การจัดสัปดาหสงเสริมการอานและการเรียนรู การจัดงานถนนหนังสือ
เปนตน การแขงขันทักษะการใชภาษา โตวาที กลาวสุนทรพจน แขงขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ
โดยจายเปนคาบํารุงสถานที่ คาตกแตงสถานที่ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาเงินรางวัล โลรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
น้ํา น้ําแข็ง คาจางจัดดอกไมตกแตงสถานที่ เวทีบริเวณงาน คาตอบแทนหรือสนับสนุน
การแสดงหรือการละเลน การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ คาของที่ระลึกกรรมการตัดสิน คาจาง
เขียนปาย คาติดตั้งปาย คาทําบัตรเชิญ คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ)
12. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว 550,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คารวมกิจกรรม จัดกิจกรรมการอบรมตาง ๆ เชน
วันเด็กแหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม นั น ทนาการเพื่ อ เยาวชน กิ จ กรรมเฝ า ระวั ง พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนทางเพศ
กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและพัฒนากําแพงเมืองเกา
กิจกรรมมัคคุเทศกนอย กิจกรรมแลกเปลีย่ นเด็กและเยาวชน กิจกรรมศูนยเยาวชน กิจกรรม

ที่จัดโดยศูนยเยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนขวงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถดานตาง ๆ เปนตน และคาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนนครลําปาง
โดยมีคาใชจา ย เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาดอกไม ธูป เทียน ปายผาแพร คาจางวงดนตรี
คาเชาเครื่องเสียง คาของขวัญ ของรางวัล คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดืม่ น้ําดืม่ น้าํ แข็ง น้ําอัดลม คาใชจายในการประกวดแขงขัน คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ คาธรรมเนียม คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธกี ร คาตอบแทนผูฝกสอน
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาสมัคร คาลงทะเบียน คาวัสดุอุปกรณ คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
13. คาใชจายในการจัดกิจกรรมลานคนเมือง ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถตาง ๆ ของเยาวชน ประชาชน เชน การแสดง
ความสามารถทางดานดนตรี นาฏศิลป การรองเพลง การวาดภาพ ความสามารถทางการใช
ภาษาเชิงกวี/สุนทรพจน
การโตวาทีฯ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวตางชาติ
การเปดเวทีเสวนาเรื่องราวตาง ๆ ของวิถีชีวิตคนลําปาง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมและ
พัฒนาเยาวชน เปนตน โดยมีคาใชจา ย เชน คาใชจายในพิธเี ปด–ปด คาดอกไม ธูป เทียน
ปายผาแพร คาจางวงดนตรี คาเชาเครื่องเสียง คาของขวัญ ของรางวัล ถวยรางวัล
เงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้าํ อัดลม คาใชจายในการ
ประกวดแขงขัน คาทีพ
่ ัก คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม คาสมนาคุณวิทยากร
คาตอบแทนผูฝกสอน กรรมการผูตดั สิน พิธีกร คาสมัคร คาลงทะเบียน คาวัสดุอุปกรณ
คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร คาจางเหมาบริการ คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
14. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาศูนยเยาวชนเทศบาลนครลําปาง ตัง้ ไว
1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการแขงขันกีฬาศูนยเยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับ
ฝมือของนักกีฬา และการแขงขันเพือ่ เชื่อมความสามัคคีระหวางหนวยงาน เชน เทศบาลกับ
ภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนยเยาวชนกับศูนยเยาวชนนานาชาติ โดยมีคาใชจาย เชน
คาใชจายเกีย่ วกับพิธีเปด–ปด คาจัดทําปาย คาพลุ คาลูกปน คาปายผาแพร คาดอกไม ธูป เทียน
คาจางวงดนตรี คาเชาเครื่องเสียง คาประชาสัมพันธ คาของขวัญ ของรางวัล คาถวยรางวัล
โลรางวัล เงินรางวัล เงินบํารุงทีม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้าํ แข็ง น้ําอัดลม
คาจางทําสนามแขงขัน คาตอบแทนการแสดง คาตอบแทนกรรมการ/ผูต ัดสิน/เจาหนาทีเ่ ทคนิค
คาซักฟอก คาเสื้อเอีย๊ ม คาเสื้อสํารอง คาตอบแทนพิธกี ร คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร คาใชจา ยในการ
ประกวดแขงขัน คาวัสดุอุปกรณกีฬาและการแขงขัน คาเวชภัณฑ คาตอบแทนการปฏิบัตงิ าน
นอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ คาที่พักผูเขารวมการแขงขันกีฬาจากตางประเทศ และคาใชจาย
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

15. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว 1,550,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม จัดอบรม รวมกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมสงเสริม
การแขงขันกีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ทีส่ ง เสริมการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและนันทนาการ
สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลําปาง สงนักกีฬา-กรีฑาในสังกัด
เขารวมการแขงขันในจังหวัดลําปางและจังหวัดอื่น กิจกรรมแขงขันกีฬาและนันทนาการรวมกับ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนานาชาติ การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน
สงกิจกรรมเขารวมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธระหวางหนวยงานและสันนิบาต
เทศบาลในจังหวัดลําปาง สงเสริมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สง เสริมกีฬา
และนันทนาการ เปนตน โดยมีคา ใชจาย เชน คาใชจา ยในพิธีเปด-ปด คาดอกไมตกแตงสถานที่
คาดอกไมในพิธีเปด-ปด คาดอกไม ธูป เทียน คาพลุ คาลูกปน ปายผาแพร คาจางเหมาวงดนตรี
คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาพาหนะ คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาของขวัญ ของรางวัล
คาถวยรางวัล โลรางวัล เงินรางวัล เงินบํารุงทีม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม
น้ําแข็ง น้ําอัดลม คาใชจา ยในการประกวดแขงขัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการคาธรรมเนียม
คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนพิธกี ร คาตอบแทนผูฝกสอน/กรรมการ/ผูตัดสิน คาตอบแทน
การแสดง คาสมัคร คาประกันอุบัติเหตุ คาลงทะเบียน คาวัสดุอุปกรณ คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
คาวัสดุอุปกรณกฬ
ี า คาเครื่องแตงกาย คาชุดแขงขัน คาชุดฝกซอม คาชุดกีฬา ถุงเทา รองเทา
คาใชจายในการเก็บตัวฝกซอม คาเวชภัณฑ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ)
16. คาใชจายในการทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปใหม
ตั้งไว
20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปใหม เชน คาดอกไม ธูป เทียน
คาปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาตอบแทนอาจารยทําพิธี คาภัตตาหารถวายพระ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการตกแตงสถานที่ คาจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานและการเรียนรูเกีย่ วกับวันขึ้นปใหม และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
17. คาใชจายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีคาใชจาย เชน คาสนับสนุนตอบแทนขบวนตนเทียนพรรษา คาเงินรางวัล
ถวยรางวัล โลรางวัล คาวุฒิบัตร คาของขวัญ ของรางวัล การแสดงดนตรีมหรสพ คาปจจัย
ถวายพระพุทธ พระสงฆ คาตอบแทนอาจารยทําพิธี คาเครื่องไทยธรรม ปจจัยถวายวัด
คาดอกไม ธูป เทียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาใชจายในพิธีเปด–ปด
คาของทีร่ ะลึกกรรมการตัดสิน คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเ กี่ยวกับพระพุทธศาสนา
คาวัสดุอุปกรณในการทําขบวนแหเทียนของเทศบาล และกิจกรรมอื่นๆ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)

18. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ตัง้ ไว
250,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธกี าร ตลอดจน
งานพิธีการทีเ่ กี่ยวของกับพระบรมวงศานุวงศ งานประเพณีตาง ๆ ของชาติ ไดแก กิจกรรม
ตักบาตรเปงพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
งานตานกวยสลาก ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีคา ใชจา ย เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาดอกไม ธูป เทียน คาพวงมาลัย พวงมาลา คาธูปเทียนแพ คาเครื่องแตงกาย คาตกแตงสถานที่
คาตอบแทนผูแสดง คาเครื่องไทยธรรม ปจจัยถวายพระ พานพุม คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
และการเรียนรูเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ คาน้าํ ดื่ม น้ําแข็ง คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม โปสเตอร คาโฆษณาประชาสัมพันธ แผนพับ คาจางดนตรี
คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
19. คาใชจายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องบวงสรวง คาเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดคาว
จอย ซอ ฮ่ํา หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้ บานสําหรับผูเขารวมการประกวด คาวุฒิบัตร
คาจางดนตรีพื้นเมือง คาตอบแทนชางฟอน คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร คาดอกไมประดับตกแตงอนุสาวรียแ ละบริเวณพิธี คาเครื่องไทยธรรม
ปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ คาตอบแทนอาจารยทําพิธที างศาสนา คาตอบแทนพราหมณ
กลาวคําบวงสรวง คาดอกไม ธูป เทียนในพิธสี งฆ คาของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวด
คาภัตตาหารถวายพระสงฆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
20. คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต (ปใหมเมืองลําปาง) ตั้งไว 2,500,000
บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนตอบแทนขบวนแห คาตอบแทนรถมา คาใชจายในพิธีทางศาสนา
การรดน้าํ ดําหัว การอัญเชิญองคพระพุทธรูปคูบานคูเมือง คาตกแตงริ้วขบวนแหของเทศบาล
คาใชจายในการรวมกิจกรรมแสง สี เสียง (สลุงหลวง กลองใหญ ปใหมเมืองนครลําปาง
ที่จังหวัดจัดขึ้น) คาถวยรางวัล เงินรางวัล โลรางวัล ของที่ระลึก คาชุดแตงกาย รองเทา
คาตุง คาเชาชุดแตงกาย คาดนตรีพนื้ เมือง คาเกลาผม–แตงหนานางสงกรานต คาตอบแทน
การแสดงมหรสพ คาดอกไมพธิ ีทางศาสนา พิธีเปดงาน และคาตกแตงขบวนแห คาพลุเปดงาน
คาจางทําขันดอก สุมหมาก สุมพลู ตนผึ้ง ตนบุปผา คาวัสดุตกแตงขบวนแหและขบวนรถ
สงกรานต คาวัสดุอุปกรณจัดตกแตงรถบุษบก คาจางเหมาตกแตงรถบุษบก คาจางเหมา
ทําขบวนแหสลุงหลวงและขบวนแหของเทศบาล คาใชจา ยในการประชาสัมพันธ คาจางรถรับ–สง
คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาตกแตงสถานที่จัดงาน
คาดําเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง–เทพธิดาสงกรานต ไดแก คาตอบแทนการเดินประกวด
คาของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดตาง ๆ เงินรางวัล คาของที่ระลึก คาขันสลุง
คาสายสะพาย มงกุฎ คาจางเหมาติดตั้งอุปกรณเครื่องขยายเสียง คาตอบแทน อปพร. ทหาร
ตํารวจ และผูรวมการประกวดแขงขันอื่น ๆ คาบุษบก แคร เสลีย่ ง คาสไลด คาของที่ระลึก

คาจางเหมาติดตั้งปาย
คาจางเขียนปายตัดสินผูรวมประกวด
คาผาเทปทําเครื่องหมาย
คาสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบาน คาเงินบํารุงวัด คาตอบแทนคณะซอพื้นเมือง วงดนตรีพื้นเมือง
คาตอบแทนชางฟอนในขบวน คาใชจายในการรับรองบริการแขกผูรว มงานและผูรว มกิจกรรม
การแสดงตาง ๆ คาแครไม คาเครื่องแตงกาย หมวกสาน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาของขวัญดําหัวขาราชการชั้นผูใหญและผูบริหาร คาจัดการประกวด
ขบวนแหไมค้ําศรี/กอกองทราย คาตกแตงขบวน คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ คาติดตามประเมินผล
การจัดงาน และคาใชจา ยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
21. คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ลองสะเปา) ตัง้ ไว 3,000,000
บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนผูสง ขบวนเขาประกวด ขบวนแหกระทงรถ และรถริว้ ขบวนแห
ริ้วขบวนแหกระทงฝมือ กระทงลอยน้ํา ซุม ประตูปา พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ
โคมศรีลา นนา บอกไฟ รางวัลตาง ๆ ในการประกวด เชน เงินรางวัล ถวยรางวัล โลที่ระลึก
ของที่ระลึก รูปถายทีร่ ะลึก คาอาหาร คาน้าํ ดืม่ น้ําแข็ง เครื่องดื่ม พุมดอกไมพธิ ีเปดงาน
คาทําบัตรเชิญ คาติดตัง้ เครื่องเสียง คาพลุเปดงาน คาจางเหมายานพาหนะ คาจางดนตรี
คาจางจัดทําแสง สี เสียง การแสดงตาง ๆ ตลอดจนมหรสพ คาวัสดุในการตกแตงขบวนแห
คาวัสดุหรือคาจางเหมาในการตกแตงกระทงรถ กระทงลอยน้าํ คาโคม คารมขนาดใหญ คาวัสดุ
ตกแตงสถานที่จัดงาน คาตอบแทนรถมา คาตอบแทนวงดุริยางค คาตอบแทนการแสดงใหแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ คาเชาชุดแตงกาย คาเกลาผม–แตงหนาผูเขารวม
ขบวนแหธิดานพมาศ คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาตอบแทนอปพร. ทหาร ตํารวจ
คาวัสดุในการทําแพลอยน้ํา คาใชจา ยในการประชาสัมพันธ คาตอบแทนผูนั่งกระทงเทศบาล
คาดําเนินการจัดประกวดหนูนอยนพมาศ ธิดานพมาศ คาสนับสนุนการจัดกิจกรรม เชน
การละเลนพืน้ เมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินคา OTOP คาจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม
คาจัดกิจกรรมกาดหมัว้ คัวงาย คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเกีย่ วกับประเพณี
ลอยกระทง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาติดตาม
ประเมินผลการจัดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
22. คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พอเจาทิพยชาง)
ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในกิจกรรมทางศาสนา พิธกี ารบวงสรวง
คาสนับสนุนผูจัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง คาเครือ่ งไทยธรรม คาปจจัยถวายพระ
คาดอกไม พวงมาลัย พวงมาลา คาตอบแทนพราหมณและอาจารยผูประกอบพิธี คาใชจา ย
ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้าํ อัดลม คาใชจายในการรับรองผูรวมงาน คาฟลม คาลางอัดภาพสี

คาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูเกี่ยวกับเจาพอพระยาสุลวลือไชยสงคราม คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
23. คาใชจายในการบวงสรวงเจาพอหลักเมืองและพิธสี ืบชาตาเมืองลําปาง ตั้งไว
200,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องไทยธรรม กัณฑเทศน ปจจัยถวายพระพุทธ ปจจัยกัณฑเทศน
ปจจัยถวายพระสงฆ คาตอบแทนอาจารยและพราหมณผูประกอบพิธี ผาหมพระประธาน
ผาหมหลวงพอเกษม เขมโก คาผาแพร ผา 7 สี คาบายศรีพิธบี วงสรวง คาเครื่องสะตวง
ขึ้นทาวทั้งสี่ คาดอกไม ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา พุม ดอกไมใชในพิธบี วงสรวง
คาอาหาร คาภัตตาหารถวายพระสงฆ น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม แกวน้ําพลาสติก คาเครื่อง
บวงสรวง เครื่องสืบชาตาเมือง คาดอกไม ผาประดับตกแตงสถานที่ คาน้ําอบไทย สมปอย
คาดายสายสิญจน คาตอบแทนขบวนแหบายศรี คาตอบแทนชางฟอน กระดาษสี พานพุม
คาตุง คาฟลม คาลางอัดภาพสี คาใชจายที่เกีย่ วกับการประชาสัมพันธ คาจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานและการเรียนรูเกีย่ วกับเจาพอหลักเมือง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)
24. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 3,007,000 บาท เพื่อจายเปน
1) คารับวารสาร ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ
ประจําเดือนและวารสาร ตํารา คูม ือ สื่อสิ่งพิมพ สื่อคอมพิวเตอร ใหแกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3) คาใชจายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตั้งไว
1,200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 โรงเรียน
ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อาทิ โครงการวันสําคัญตาง ๆ
เชน วันพอแหงชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดตาง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหลา
โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตามสถานที่ตาง ๆ
โครงการเขาคายวิชาการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โครงการจัดกิจกรรม
ตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกล คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุเครื่องบริโภค คาสมนาคุณวิทยากร คาจางสอน
รายชัว่ โมง-รายเดือน คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร คาดอกไมตกแตงสถานที่ คาดอกไม ธูป เทียน
คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาเชาทีพ
่ ักสําหรับ

ผูอบรม ผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่โรงเรียนจะบริหารสถานศึกษา
ใหเปนแหลงเรียนรูข องผูปกครอง ชุมชน ใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4) คาใชจายในการดําเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คณะกรรมการประเมินผล
หลักสูตร ในเรื่องการจัดทําเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทําคูมอื การดําเนินงาน และ
การประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เชน
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาจัดทําเอกสารตาง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางมาปฏิบตั ิราชการของวิทยากร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
5) คาใชจายในการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based
Learning) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว 270,000 บาท เพือ่ จายเปน
คาพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม Constructionism
ใชกระบวนการของ Constructionism และ Brain Based Learning บูรณาการในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน ไดแก การอบรมสรางสื่อ อบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานครูและนักเรียนเขาคายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาของขวัญ ของรางวัล
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดทําเอกสารตาง ๆ คาจัดทําวุฒิบัตร/เกียรติบัตร คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6) คาใชจายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ป โรงเรียนเทศบาล 4, 5
และ 7 ตั้งไว 700,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางครูผูสอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เชน
ครูคอมพิวเตอร ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร ครูวิทยาศาสตร ครูสังคมศึกษา และ
ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ คาหนังสือ/ตํารา/คูมือครู วัสดุการเรียนการสอน หนังสือเรียน คาพัฒนา
หองเรียน/พิเศษ เชน หองวิทยาศาสตร หองคหกรรม หองศิลปะ หองโสตศึกษา ฯลฯ วัสดุฝกงาน
คาใชจายในการอบรมพัฒนาครูผูสอน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่
คาเชาสถานที่ คาจัดพิมพวุฒิบัตร คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

7) วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถายเอกสาร ผาพิมพ หมึกโรเนียว แบบพิมพ
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียนการสอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 50,000 บาท)
8) วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา
เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฟวส บัลลาส แอมปขยายเสียง ไมคขนาดพกพา ถานชารท
แทนชารทถาน และอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)
9) วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน
งานครัว เชน ไมกวาด ถังน้ํา น้ํายาเครือ่ งสุขภัณฑ แปรง ผาตกแตงอาคารสถานที่
อุปกรณทาํ ความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)
10) วัสดุกอสราง ตั้งไว 65,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสราง
ตาง ๆ เชน แปรงทาสี ไม เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา
5,000 บาท)
11) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 59,000 บาท เพื่อจายเปน
คาวัสดุวิทยาศาสตร เครื่องเวชภัณฑ น้ํายาตาง ๆ แอลกอฮอล สําลี ผาพันแผล ถุงมือ
คาบรรจุเปลีย่ นน้ํายาเคมีดับเพลิง และอุปกรณเครื่องใชอื่น ๆ ที่จาํ เปน (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา
9,000 บาท)
12) วัสดุการเกษตร ตั้งไว 39,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร
เชน เมล็ดพันธุพชื ปุย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม ตนไม จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับ
มัธยมศึกษา 9,000 บาท)
13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุทใี่ ช
ในการเผยแพรผลงานและกิจกรรมตาง ๆ เชน ฟลมถายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
คาลางฟลมและอัดภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 16,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
14) วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน
คาวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

15) วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
คอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึกพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก แผนกรองแสง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
16) วัสดุดนตรี ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุดนตรีใหแก
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
25. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 583,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาบริการผานทางดวนพิเศษ
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 198,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 350,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 15,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)
26. คาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจายเปน
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ ของ
เทศบาลและทางราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา)
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 115,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
40,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ
20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
25,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว 1,510,000 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 680,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ กระดาษไขดิจิตอล ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด กระดาษถายเอกสาร ผาหมึกโรเนียว
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ คาหนังสือหองสมุดและวัสดุหองสมุด คาอุปกรณการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
คาวัสดุจัดทําแบบทดสอบดานผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน
แผนปาย เครื่องดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
150,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ
450,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
30,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 20,000 บาท)

- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 38,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา
เชน หลอดไฟฟา ฟวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา อุปกรณไฟฟาตาง ๆ อุปกรณชิ้นสวนวิทยุหรือ
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
3,000 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 5,000 บาท)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 55,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
ตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด ไมถพ
ู ื้น ผงซักฟอก ผาตกแตงอาคารสถานที่ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ
20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
20,000 บาท)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 33,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน
แปรงทาสี ไม เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 10,000 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
หรืออะไหลของรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลีย่ นแปลง
แทนของเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ตั้งไว 450,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
วิทยาศาสตร เชน เครือ่ งเวชภัณฑ น้าํ ยาตาง ๆ แอลกอฮอล สําลี ผาพันแผล ถุงมือ
คาบรรจุเปลีย่ นน้ํายาเคมีดับเพลิง และอุปกรณเครือ่ งใชอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุฝก งานการเกษตร
เชน เมล็ดพันธุพชื ปุย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม ตนไม จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 29,000 บาท เพือ่ จายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรกิจการของเทศบาล เชน มวนเทปเปลาเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟลม ถานแฟลช
กระดาษเขียนโปสเตอร ผา สีเขียนปาย อุปกรณการเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา 6,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 15,000 บาท)

- วัสดุกฬ
ี า ตัง้ ไว 10,000 บาท เพือ่ จายเปนคาอุปกรณกีฬา เชน ลูกบอล
ตาขาย อุปกรณเครื่องใชในการเสริมสรางสมรรถภาพของรางกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 135,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล หมึกพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก แผนกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 30,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 15,000 บาท)
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม
2,619,000 บาท แยกเปน
- คาไฟฟา ตัง้ ไว 1,580,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลําปาง
อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
อาคารศูนยเยาวชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในสวนที่เกี่ยวของของสํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ
200,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
80,000 บาท)
- คาน้ําประปา ตั้งไว 705,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครลําปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง อาคารศูนยเยาวชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในสวนที่เกี่ยวของของสํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ
75,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท)
- คาโทรศัพท ตั้งไว 44,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอราชการ
กับหนวยงานตาง ๆ ของสํานักการศึกษา
อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนยเยาวชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง และสถานที่
ที่อยูในความรับผิดชอบ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
30,000 บาท งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ 12,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 บาท)
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 290,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม คาเชาพืน้ ที่เว็บไซต และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
20,000 บาท งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 250,000 บาท งานศึกษาไมกําหนดระดับ
20,000 บาท)

4. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม
30,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม
30,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
ตั้งไว
30,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- อุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคเหนือ ตั้งไว
30,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ที่ พช 52004/ว 082 ลงวันที่
26 เมษายน 2553 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการจัดการดานการกีฬาในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค
หนา 5-166)

ข. จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตั้งไวรวม
117,840 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
117,840 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 99,840 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง
ตําแหนงครูอาสาเด็กเรรอน จํานวน 1 อัตรา และจายเปนเงินสมทบในสวนที่เกินจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตัง้ ไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง และจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ)
2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 24,262,780 บาท แยกเปน
ตั้งไว
11,976,300 บาท แยกเปน
2.1 คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว
11,976,300 บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการพัฒนาผูบริหารและครูอาสา ตัง้ ไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม สัมมนา ผูบริหารเทศบาลและครูอาสาสอนเด็กเรรอน
ในเขตเมือง เชน คาลงทะเบียน คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณในการสัมมนา คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ)
2. คาใชจายในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด ตั้งไว 15,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแขงขัน คาสมนาคุณวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ํา น้าํ แข็ง คาเชาสถานที่ คาดอกไม
ธูป เทียน เงินรางวัล คาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาประชาสัมพันธ และคาใชจา ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
3. คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของสํานักการศึกษา ตั้งไว 21,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาเจาหนาทีใ่ นการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เปนเงิน 3,000 บาท และคาใชจายในการพัฒนาครูแกนนําในการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา เปนเงิน 18,000 บาท เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการ
เขารวมประชุม อบรม สัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสํานักการศึกษา
และครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

4. สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว

11,929,600

บาท

เพื่อจายเปน
1) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว 5,951,400 บาท เพื่อจายเปน
คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนตั้งแตระดับชัน้ อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง และเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,551,000 บาท และ
งานศึกษาไมกําหนดระดับ 400,400 บาท)
2) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหแกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เชน คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาถายเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดืม่ สําหรับครูในการระดมสมองจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
3) คาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง ตั้งไว 43,200 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง
คาใชบริการอินเทอรเน็ต
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกีย่ วกับการใชระบบอินเทอรเน็ต และคาใชจา ยที่เกีย่ วกับ
การบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4) คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 618,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงผูบริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจาง โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง เขารับการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ
โดยจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจา ย
อื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5) คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (ใหม)
ตั้งไว 5,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาและกระจายอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 5 โรงเรียน
เพื่อซื้ออุปกรณการเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการฝกอบรมครูผูสอน นักเรียน จัดใหโรงเรียนเปน
แหลงเรียนรูข องนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนใหพัฒนาผูเรียนมีโอกาสไปศึกษา
แหลงเรียนรูต าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เชน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจา ย
ในการเดินทางของวิทยากร คาใชจา ยในการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาจางครูผูชวย และคาใชจา ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
โดยจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (เดิม)
ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาและกระจายอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) เพื่อซื้ออุปกรณ
การเรียน สือ่ การเรียนการสอนของโรงเรียน และคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการฝกอบรมครูผูสอน นักเรียน จัดใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูข องนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เชน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร คาใชจายในการ
ฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาวัสดุอุปกรณ
คาพาหนะ คาจางครูผูชว ย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ โดยจะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7) คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก ตัง้ ไว 27,000 บาท เพือ่ จายเปน
คาใชจายในการลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมในการเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา
และคาใชจายในการเดินทางไปราชการของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ)
2.2 คาวัสดุ
ตั้งไว 12,286,480 บาท แยกเปน
- คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 12,282,480 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กเล็ก – ชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงิน
4,570,020 บาท โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เปนเงิน 7,340,060 บาท และ
สําหรับเด็กเล็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เปนเงิน 215,600 บาท และเด็กเล็ก
ในสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง เปนเงิน 156,800 บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,910,080 บาท และงานศึกษา
ไมกําหนดระดับ 372,400 บาท)
- วัสดุการศึกษา ตั้งไว 4,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรูและทักษะตาง ๆ ของเด็กเรรอน
ในเขตเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกาํ หนดระดับ)
3. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 8,954,400 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 8,954,400 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
ตั้งไว
8,954,400 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว
8,954,400 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก –
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 4 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1) โรงเรียนบานหนองกระทิง ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0138/41
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2553
2) โรงเรียนบานพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/147
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553
3) โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04131.0175/986 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553
4) โรงเรียนบานปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/299
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา กีฬ าและ
เยาวชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรู หนา 5-145)

รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 4,115,500 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 156,500 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 156,500 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม
66,500 บาท แยกเปน
ตั้งไว
66,500 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มวี งเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 66,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
ตั้งไวรวม
90,000 บาท แยกเปน
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
90,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ หนา 5-89)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไวรวม 3,959,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 3,959,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิ และสิง่ กอสราง
1. ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 2,415,000 บาท แยกเปน
ตั้งไว
511,100 บาท แยกเปน
1.1 ครุภัณฑสาํ นักงาน
- เกาอี้ขาเหล็กชุบโครเมียม บุนวม มีพนักพิงยึดดวยแผนเหล็กชุบโครเมียม
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 230 ตัว ๆ ละ 380 บาท เปนเงิน 87,400 บาท
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทยี ู. พรอมคาติดตั้ง จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,900 บาท
เปนเงิน 265,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน) สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 4 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)
โรงเรียนเทศบาล 7 จํานวน 3 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)
- พัดลมติดเพดาน แบบ 3 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว พรอมคาติดตั้ง สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท เปนเงิน 78,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)

- พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พรอมคาติดตั้ง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7
จํานวน 24 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เปนเงิน 38,400 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-88)
- พัดลมระบายอากาศสแตนเลส (ลูกโดม) ความหนา 0.5 มิลลิเมตร มีฐานรอง
พรอมคาติดตั้ง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เปนเงิน
42,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)
ตั้งไว
8,000 บาท แยกเปน
1.2 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- เครื่องเลนดีวดี ี / วิทยุ / เทป แบบกระเปาหิ้ว สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) สามารถเลนแผนดิสกไดหลายชนิด เชน DVD / SVCD / VCD / DVCD /
CD MPEG4 / MP3 / CD-R/RW และ PICTURE CD
2) สามารถตั้งโปรแกรมการเลนลวงหนาไดทั้งขณะเลนจากแผนดิสกหรือ
เลนจากหนวยความจําภายนอก USB / SD / MMC / MS
3) รองรับฟงกชนั่ คาราโอเกะ พรอมชองเสียบไมค 2 ชอง (ดานหลังเครื่อง)
4) มีพอรทเสียบ USB และชองเสียบการด SD / MMC / MS ในตัว
5) ควบคุมการทํางานทุกฟงกชั่นดวยรีโมทคอนโทรล
6) จอแสดงผล LCD
7) มีจูนเนอรรับฟงวิทยุ FM ST/AM ในตัว
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-88)
1.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
286,000 บาท แยกเปน
- กลองวีดีโอฮารดดิสก สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 4 กลอง ๆ ละ
12,000 บาท เปนเงิน 48,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีหนวยความจําสํารองในกลองไมนอ ยกวา 4 GB
2) สามารถซูมไดสูงสุด 60 เทา
3) มีไฟวีดโี อชวยถายในเครือ่ ง LED Video Light
4) รองรับแผนเมมโมรีการด Memory Stick และ SD / SDHC
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)
- กลองวีดีโอ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 1 กลอง เปนเงิน 20,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
1) การบันทึกวีดีโอแบบ Full HD (1920 x 1080) หรือดีกวา
2) จายสัญญาณแบบ 1920 x 1080/5OP หรือดีกวา
3) 2 ชองใสหนวยความจํา (Dual Slot)
4) 20 x เลนซซมู /200 x ซูมแบบดิจิตอล หรือดีกวา
5) CMOS ความละเอียด 2.08 ลานพิกเซล หรือดีกวา
6) บันทึกดวยบิทเรทสูง 24Mbps ความละเอียดภาพสูง หรือดีกวา

7) ใช HDMITm ver 1.3 (HDMITm CEC, x.v.Color) หรือดีกวา
8) ตรวจสอบติดตามใบหนาคน
9) ปด/เปดฝาครอบเลนซโดยอัตโนมัติ
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)
- กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล
จํานวน 5 กลอง ๆ ละ 6,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
มีรายละเอียดดังนี้
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม
หรือเมื่อตองการเปลื่ยน
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6) มีกระเปาบรรจุกลอง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 4 กลอง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 1 กลอง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-88)
- เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2,600 ANSI
Lumens สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท เปนเงิน
88,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดทีก่ ําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง
(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
100,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เปนเครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ
2) ตัวกลองมีอุปกรณสรางสัญญาณภาพแบบ 1 / 2.5 นิ้ว Color CMOS
จํานวนพิกเซลรวมไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล
3) รองรับทั้งระบบ NTSC และระบบ PAL และรองรับความละเอียดของภาพ
ถึงระดับ HD1080p (1920x1080)
4) อัตราการแสดงภาพไมต่ํากวา 30 ภาพตอวินาที
5) มีระบบ Focus, White Balance, Exposure ไดทั้งแบบ Auto และ Manual
6) สามารถปรับชดเชยแสงในที่มืด (Night View) แบบอัตโนมัติ/ปรับมือ

7) สามารถซูมภาพได 160 เทา (20x Aver Optical Zoom, 8x Digital Zoom)
8) มีหลอดไฟแบบ LED ใหความสวาง
9) สามารถเลือกบันทึกภาพนิ่งไดใน 3 อุปกรณ
9.1) อุปกรณเก็บบันทึกภาพภายในเครื่อง (Built-in Memory)
บันทึกภาพนิง่ ไดอยางนอย 80 ภาพ
9.2) อุปกรณเก็บบันทึกภาพแบบ SD Memory Cards (อยางนอย 2GB)
9.3) อุปกรณคอมพิวเตอร โดยรับ–สงสัญญาณผานขั้วตอแบบ USB
10) มีฟงกชั่นเลือกการแสดงภาพ
11) มีฟงกชั่นสําหรับการนําเสนอใหเลือกใช เชน ภาพซอนภาพ, การแบงภาพ,
การบังภาพ
12) สามารถรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรผานชองรับสัญญาณ D-Sub 15 pin
13) สามารถเลือกสงสัญญาณภาพออกไดทั้งแบบ DVI, VGA, S-Video และ C-Video
14) มีชองสัญญาณ Ethernet (RJ-45)
15) สามารถตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อบันทึกภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง โดยรับ-สงสัญญาณผานชองทาง USB
16) สามารถตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชเปน Web Camera ได
โดยรับ-สงสัญญาณผานชองทาง USB
17) สามารถแสดงภาพจากกลองจุลทรรศนได
18) สามารถควบคุมการทํางานผาน IR Remote Control
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)
1.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว
ตั้งไว
45,900 บาท แยกเปน
- เครื่องบด สับ ซอยอาหาร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
6,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องมีกําลังไฟฟา 500 วัตต มีความเร็ว 2 ระดับ และปุมปนชัว่ ขณะ
2) มีอุปกรณเสริม 7 ชิ้น ไดแก ใบมีดสับ, ใบมีดซอย, ใบมีดซอยละเอียด,
จานตีไข ครีม น้ําสลัด, อุปกรณนวดแปง, แทงดันอาหาร และไมพาย
3) Safety Lock เครื่องไมทํางานหากประกอบอุปกรณไมเขาที่
4) Motor Brake ระบบตัดไฟภายใน 1.5 วินาที เมื่อเกิดไฟฟาขัดของ
5) ความจุโถปน (สวนผสมแหง) 2 ลิตร
6) ความจุโถปน (สวนผสมที่เปนของเหลว) 1.2 ลิตร
7) ความจุโถปน (สวนผสมที่เปนแปง) 500 กรัม
8) ความจุโถปน (สวนผสมสําหรับทําอาหารประเภทขนมปง) 830 กรัม
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)

- เครื่องตัดหญา แบบขอออน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,300 บาท เปนเงิน
30,900 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมตา่ํ กวา 30 ซีซี.
4) พรอมใบมีด
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)
- ตูทําน้ําเย็น ตั้งพื้น พลาสติคABS 1 กอก (แกวดัน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 9,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-88)
1.5 ครุภัณฑโรงงาน
ตั้งไว
15,000 บาท แยกเปน
- เครื่องเจียรมือไฟฟา (ไกเดอรหินเจียระไน) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีกําลังขาเขาไมต่ํากวา 840 วัตต
2) มีน้ําหนักไมเกิน 1.6 กิโลกรัม
3) มีขนาดใบเจียร/ตัดบาง 4 นิ้ว
4) มีความเร็วรอบไมต่ํากวา 11,000 (รอบ/นาที)
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)
1.6 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
ตั้งไว
1,174,000 บาท แยกเปน
- เครื่องดนตรีวงโยทวาทิต สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
1,174,000 บาท ประกอบดวย
1) กลองทอมมารชชิ่ง จํานวน 1 ชุด
• ขนาดกลอง 8+10+12+13 นิ้ว ตัวถังไม Birch และ Mahogany หนา
6 ชั้น น้ําหนัก 8 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรับแบกกลอง อุปกรณตั้งเสียง และไมสําหรับ
ตีกลองทอมมารชชิง่
2) กลองสแนรมารชชิ่ง จํานวน 1 ชุด
• สแนร 2 ชั้น พรอมคันโยกเปด-ปด น้ําหนัก 12 กิโลกรัม พรอมอุปกรณ
สําหรับแบกกลอง อุปกรณตั้งเสียง และไมสําหรับตีกลองสแนรมารชชิ่ง
3) ฉาบเดินแถวมารชชิง่ จํานวน 1 คู
• ขนาด 18 นิ้ว เนื้อฉาบทําดวยโลหะทองเหลืองทีม่ ีคุณภาพดี เวลาตี
มีเสียงดังกังวาน

4) ทรัมเปทมารชชิ่ง จํานวน 8 เครื่อง
• รุนมาตรฐาน/ลําโพง Yellow-brass 123 มิลลิเมตร ทอลม 11.65 มิลลิเมตร
ปากเปา 11B4 ชุบเงิน
5) กลองใหญ จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย
• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ําหนัก 11.6 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรับแบกกลอง
อุปกรณตั้งเสียง และไมสาํ หรับตีกลองใหญ ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 22 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ําหนัก 10.9 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรับแบกกลอง
อุปกรณตั้งเสียง และไมสาํ หรับตีกลองใหญ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ําหนัก 10.4 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสําหรับแบกกลอง
อุปกรณตั้งเสียง และไมสาํ หรับตีกลองใหญ ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
• ขนาดเสนผาศูนยกลาง 18 นิ้ว กวาง 13 นิ้ว ตัวถังไม Mahogany
หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 8 หมุด น้ําหนัก 9.4 กิโลกรัม พรอมอุปกรณสาํ หรับแบกกลอง
อุปกรณตั้งเสียง และไมสาํ หรับตีกลองใหญ ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
6) อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 1 เครื่อง
• รุนมาตรฐาน มีคีย Front F mechanism ปุมคีย Polyester เคลือบแลคเกอรใส
พรอมลิ้นสําหรับเปาอัลโตแซกโซโฟน
7) ยูโพเนียมมารชชิ่ง จํานวน 2 เครื่อง
• รุนมาตรฐาน Bb ทอลม 14.5 มิลลิเมตร ลําโพง Gold – brass 241 มิลลิเมตร
3 ลูกสูบ ชุบเงิน
8) ซูซาโฟน จํานวน 2 เครือ่ ง
• BBb ทอลม 18.5 มิลลิเมตร ลําโพง 663 มิลลิเมตร 3 ลูกสูบ น้ําหนัก
9.1 กิโลกรัม ตัวเครื่อง FRP ไฟเบอรสีขาว
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-86)
ตั้งไว
375,000 บาท แยกเปน
1.7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
เปนเงิน 60,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีหนวยจายไฟฟา (Power Supply) มีกําลังจายไฟฟาไมนอยกวา 350 watts
หรือมากกวา
2) มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i3 มีความเร็วไมต่ํากวา
3.06 MHz มี L2 Cache ไมตํา่ กวา 512 Kb หรือดีกวา

3) มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) ชนิด DDR 3 ความจุไมนอยกวา
2 GB หรือดีกวา
4) มีหนวยควบคุมการแสดงผลหนวยความจําไมนอยกวา 512 MB
5) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD + - R/RW หรือดีกวา
6) มี Hard Disk ชนิด SATA ไมนอยกวา 500 GB ความเร็วไมนอยกวา
7200 rpm หรือดีกวา
7) มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว หรือดีกวา
8) มี Digital Media Card Reader
9) มีคียบอรดและเมาสใชการเชื่อมตอแบบ USB
10) มีลําโพงสเตอริโอ หรือดีกวา
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-85)
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ
15,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีโครงเครื่องแบบ ATX และมีชองสําหรับเสียบ USB หูฟง และไมโครโฟน
อยูดานหนาโครงเครื่อง
2) มีหนวยจายไฟฟา (Power Supply) มีกําลังจายไฟฟาไมนอยกวา 350 Watts
หรือมากกวา
3) มีหนวยประมวลผลกลาง มีความเร็วไมต่ํากวา 2.0 MHz ความเร็วบัส
ไมต่ํากวา 800 MHz มี L2 Cache ไมตา่ํ กวา 1024 Kb หรือดีกวา
4) มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3 ความจุไมนอยกวา
2 GB หรือดีกวา
5) มีหนวยควบคุมการแสดงผลชนิด Integrated Graphics หรือดีกวา
6) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD+ -R/RW หรือดีกวา
7) มี Hard Disk ความจุไมนอ ยกวา 320 GB SATA ความเร็วไมนอ ยกวา
7200 rpm หรือดีกวา
8) มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว หรือดีกวา
9) มี Network Interface ใชเชื่อมตอแบบ RJ-45 ความเร็วไมตา่ํ กวา
10/100 MHz หรือดีกวา
10) มี Media Card Reader แบบติดตั้งภายใน
11) มีคียบอรดและเมาสใชการเชื่อมตอแบบ PS/2 หรือ USB
12) มีลําโพงสเตอริโอ หรือดีกวา
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)

- เครื่องพิมพคอมพิวเตอร (ปริ้นเตอร) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 5,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เปนเครื่องพิมพแบบ Laser Printer ชนิดขาวดํา
2) ความละเอียดในการพิมพไมต่ํากวา 600x600 dpi
3) รองรับกระดาษ A4 มีหนวยความจําไมต่ํากวา 2 MB
4) ความเร็วในการพิมพไมต่ํากวา 14 หนา/นาที มีการเชื่อมตอแบบ USB 2.0
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-87)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ)
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 1,544,000 บาท แยกเปน
ตั้งไว
688,000 บาท แยกเปน
2.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
1. คาปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ตั้งไว
350,000 บาท โดยติดตัง้ ฝาเพดานเพิ่มเติม ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร เปลี่ยน
หลังคากันสาดใหม พืน้ ที่ไมนอยกวา 40 ตารางเมตร ติดตั้งประตูเหล็กมวน 1 ชุด พรอมทาสี
โรงอาหารบางสวน และอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-147)
2. คาปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารอาลัมภะกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4
(บานเชียงราย) ตั้งไว 188,000 บาท โดยทําการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเดิม
ออกทัง้ หมด และทําการมุงกระเบื้องหลังคาใหม ขนาดพื้นทีไ่ มนอยกวา 630 ตารางเมตร และอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-147)
3. คากอสรางปรับปรุงอาคารเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตัง้ ไว
150,000 บาท โดยทําการติดตั้งหลังคาโปรงแสง 2 จุด ขนาดพืน้ ที่ไมนอยกวา 50 ตารางเมตร
พรอมรางระบายน้ําสังกะสี และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-151)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู)
2.2 คากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค
ตั้งไว
856,000 บาท แยกเปน
1. คาปรับปรุงสนามหนาเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) ตั้งไว
606,000 บาท โดยทําการรื้อถอนพื้นบล็อกเดิมออกและปูพื้นดวยกระเบื้องคอนกรีตใหม
พื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางมีคุณภาพเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรู หนา 5-146)

2. คากอสรางบานพักภารโรง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิ าวินวิทยา) ตั้งไว 250,000 บาท
โดยทําการกอสรางบานพักภารโรง จํานวน 2 ยูนิต สูง 1 ชั้น พื้นทีใ่ ชสอยไมนอยกวา
60 ตารางเมตร และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ หนา 5-90)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
------------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิ้น 71,251,460 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 57,537,460 บาท แยกเปน
รายจายประจํา
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 22,758,140 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
22,758,140 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 8,899,880 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,417,710 บาท งานโรงพยาบาล 2,848,010 บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 1,082,600 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 2,982,340 บาท
และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 569,220 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 1,502,400 บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร เงินเพิ่มคาวิชาชีพของพยาบาล
วิชาชีพ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของพยาบาล 8 วช. จายเปนเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงเหตุพิเศษของผูปฏิบตั ิงานดานสาธารณสุข และจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
85,200 บาท งานโรงพยาบาล 732,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
84,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 601,200 บาท)
- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 3,837,120 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งไว 37,140 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู )

- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 6,594,600 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 609,600 บาท
งานโรงพยาบาล 1,053,960 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 505,560 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,484,800 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด
940,680 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 1,819,800 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิม่
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข 180,000 บาท งานโรงพยาบาล 287,040 บาท
งานศูนยบริการสาธารณสุข 126,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู 956,760 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 270,000 บาท)
2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 31,430,320 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว
1,411,320 บาท แยกเปน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 889,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 30,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 550,000 บาท และแผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด 150,000 บาท)
- คาเชาบาน ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาทีพ
่ ักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 280,320 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 96,110 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 7,500 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 3,900 บาท
และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 132,810 บาท)
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษา
พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล
40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
80,000 บาท)

2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
25,378,000 บาท แยกเปน
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 23,142,000 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร
คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเชาทรัพยสิน
คาเบี้ยประกัน คาจางพนสารเคมี คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนในการเก็บขน
ขยะมูลฝอย คาจางเหมากวาดถนน คาจางเหมาใหชุมชนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด
คาจางเหมาหนวยงานในภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด คาจางเหมาดูแลความปลอดภัย
ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 3 คาจางเหมาทําความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 48,000 บาท งานโรงพยาบาล
10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 18,000 บาท งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
22,451,000 บาท (จายจากรายได 12,451,000 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาจางเหมา
เอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยฯ 10,000,000 บาท) และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด
600,000 บาท)
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว
2,046,000 บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจา ยในการดําเนินงานกาดหมั้วครัวงายสืบสานวัฒนธรรมเมืองเกา ตั้งไว
290,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดงาน เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ
ประชาสัมพันธ คาดอกไม ธูป เทียน คาปจจัยถวายพระ คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน คาสนับสนุน
ทีมประกวดสิ่งประดิษฐศิลปะพื้นบาน คาสนับสนุนการสาธิตการประดิษฐส่ิงของตาง ๆ
ของโรงเรียน คาสนับสนุนชุมชน คาเชาเครื่องเสียง คารมพื้นเมือง คาแครไมไผ คาอุปกรณ
ตกแตงตาง ๆ คารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐศลิ ปะพืน้ บาน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข)
2. คาใชจายในการดําเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปใหมเมือง) ตั้งไว
280,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดงาน เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ
ประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการแสดงของนักเรียน
และชุมชน คาเชาอุปกรณและเชาเครื่องเสียง คาจางวงดนตรี คาอุปกรณจัดนิทรรศการ
คาจางติดตั้งไฟฟา คาจางจัดสถานที่ คาวัสดุในการปรุงแกงฮังเล คาเนื้อหมู คาเสื้อพื้นเมือง
คารมพื้นเมือง คาแครไมไผ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. คาใชจา ยในการดําเนินงานซอมแผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรค
อุบัติใหมอุบัติซ้ํา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดทําปายผา คาพาหนะ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
4. คาใชจายในการคัดเลือกและอบรม อสม. ทดแทน ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมการคัดเลือกและอบรม อสม. ทดแทน ใหครอบคลุม
ทุ ก หลั ง คาเรื อน เช น คา สมนาคุ ณ วิ ท ยากร คา วัส ดุอุ ป กรณ คา อาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดืม่ คาเชาที่พกั คาพาหนะ คาเชาสถานที่ คาจัดพิมพเอกสาร แบบพิมพ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
5. คาใชจายในการพัฒนากระบวนการทํางานแบบบูรณาการ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
6. คาใชจายในการดําเนินงานสาธารณสุขใกลบา นใกลใจ ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกหนวยบริการดานสาธารณสุขอื่น ๆ ใหแกชุมชน เชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาของที่ระลึก คาปายประชาสัมพันธ
แผนพับประชาสัมพันธ คาวัสดุอปุ กรณ เงินรางวัล ของรางวัล คาเวชภัณฑยา และคาใชจา ยอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข)
7. คาใชจา ยในการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม เชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาทีพ
่ ัก คาพาหนะ คาเชาสถานที่ คาวัสดุอปุ กรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานศูนยบริการสาธารณสุข)
8. คาใชจา ยในการดําเนินงานสมัชชาสุขภาพเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาทีพ
่ ัก คาพาหนะ คาเชาสถานที่ คาจัดทําเอกสาร แผนพับ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข)
9. คาใชจายในการดําเนินงานติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
พนักงาน พนักงานครู และลูกจางประจํา ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการ
ประชุม สัมมนา อบรม ติดตามผูที่มีผลตรวจสุขภาพประจําปผิดปกติ อบรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข)
10. คาใชจา ยในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตั้งไว 300,000 บาท เพือ่ จาย
เปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน การจัดรณรงค การจัดนิทรรศการ
การจัดกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พกั คาพาหนะ
คาเชาสถานที่ คาจัดทําเอกสาร แผนพับ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดืม่ ถุงดํา คาปายประชาสัมพันธ คาโปสเตอรประชาสัมพันธ คาอุปกรณทาํ ความสะอาด
เครื่องอุปโภคบริโภค คาจัดทําสมุดฝากธนาคาร คาประกาศนียบัตร คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาจางสํารวจขอมูลในการทําวิจัยชุมชน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
11. คาใชจา ยในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครลําปาง
ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวที
ประชุมสัมมนา ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล มีคาใชจา ย
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พกั คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
สถานที่ คาของที่ระลึก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสํารวจวิเคราะห และ
เก็บรวบรวมขอมูล คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือคาจางบุคคล
หนวยงานภายนอกในการวางระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตามขอกําหนด
และขอบเขตงานที่เทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู )
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 206,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000 บาท
งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 30,000 บาท
งานศูนยบริการสาธารณสุข 36,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู 20,000 บาท)
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 190,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข 25,000 บาท งานโรงพยาบาล 30,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน่ 10,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 60,000 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด
50,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
4,641,000 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตัง้ ไว 435,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ น้าํ ดื่ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ
แผนปายตาง ๆ คาสายสงน้ําดับเพลิงสําหรับใชลางตลาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 170,000 บาท งานโรงพยาบาล 220,000 บาท แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย
งานตลาดสด 20,000 บาท )
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 53,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา
เชน หลอดไฟฟา ฟวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา บัลลาส อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนัน ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมทองถิ่น 3,000 บาท และแผนงานการพาณิ ช ย
งานตลาดสด 30,000 บาท)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 149,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ
เชน แปรง ไมกวาด ไมถพ
ู ื้น ผงซักฟอก ผาตกแตงอาคารสถานที่ ถุงใชสาํ หรับใสทรายอะเบท เขง
ถังขยะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 39,000 บาท
งานโรงพยาบาล 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 20,000 บาท)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 62,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน
แปรงทาสี ไม เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู 5,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 5,000 บาท
และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 40,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 420,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
หรืออะไหลของรถยนต รถจักรยานยนต ลอรถเข็นขยะ เพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
หรื อ เปลี่ ย นแปลงแทนของเดิ ม ที่ ชาํ รุ ด และเสื่ อ มสภาพให อ ยู ใ นสภาพที่ ใ ช ง านได ดี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข 80,000 บาท งานโรงพยาบาล
40,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 300,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 2,300,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชือ้ เพลิง
และหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ เครือ่ งจักรและอุปกรณตา ง ๆ สําหรับใชในการพนสารเคมี

กําจัดยุง และใชผสมน้าํ ยาเคมีกาํ จัดยุงและแมลง คาเชื้อเพลิงในการเผาศพ เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม แกสเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 450,000 บาท งานโรงพยาบาล 350,000 บาท แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,000,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 500,000 บาท)
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตัง้ ไว 1,040,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน น้าํ ยาเคมี
วัคซีน คาเวชภัณฑ คาเวชภัณฑวางแผนครอบครัว วัสดุทันตกรรม ยาฆายุง ยาฆาแมลงวัน
เครื่องมืออุปกรณการแพทย กระเปาเยี่ยม ปรอท น้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาในการวินิจฉัยชันสูตร
คลอรีน อีเอ็ม น้ํายาขับไลนก น้ํายากําจัดกลิ่น คาชุดทดสอบสารอาหาร วัสดุอุปกรณ
ในการเก็บตัวอยาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 800,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข
150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท และ
แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 20,000 บาท)
- วั ส ดุก ารเกษตร ตั้ ง ไว 13,000 บาท เพื่อจา ยเปน คา วั ส ดุก ารเกษตร เช น
เมล็ดพันธุพืช ปุย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม ตนไม จอบ เสียม สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
5,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน มวนเทปเปลาเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟลม ถานแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร ผา
สีเขียนปาย อุปกรณการเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 84,000 บาท เพือ่ จายเปนคาเครื่องแตงกาย เชน
ชุดปฏิบัติงานในการพนสารเคมี เสือ้ คลุม หนากากปองกันสารพิษ แวนตากันสารพิษ ถุงมือ
รองเทา เสือ้ กันฝน หมวกเซฟตี้ เสือ้ กั๊กแดงสะทอนแสง ผาปดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 4,000 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 10,000 บาท)
- วัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ ไว 75,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
เชน หมึกพิมพ แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
แผนกรองแสง เมาส กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 1,829,000 บาท แยกเปน
- คาไฟฟา ตั้งไว 1,580,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาใชในอาคารสํานักงาน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลําปาง ศูนยแพทยชมุ ชน
ปงสนุก ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน
อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บอหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
90,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 1,400,000 บาท)
- คาน้ําประปา ตั้งไว 234,500 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาใชในอาคาร
สํา นั ก งานกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลํา ปาง
ศูนยแพทยชมุ ชนปงสนุก ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ)์
อาคารสุสาน อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บอหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 5,000 บาท งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 170,000 บาท)
- คาโทรศัพท ตั้งไว 14,500 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทใชในการติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาลกับ
สวนราชการตาง ๆ ที่ใชภายในศูนยแพทยชุมชนปงสนุก ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บอหมัก) (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข)
4. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม
100,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม
100,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว
100,000 บาท แยกเปน
- อุดหนุนชมรม อสม. เทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ย
ในการจัดงานวัน อสม. แหงชาติ ตามหนังสือชมรม อสม. เทศบาลนครลําปาง ที่ ช.อสม.
25/2553 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนา สรางการมีสว นรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ หนา 5-371)

ข. จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตั้งไวรวม 1,420,000 บาท แยกเปน
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 1,420,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนสวนราชการ
ตั้งไว
1,000,000 บาท แยกเปน
- อุดหนุนโรงพยาบาลลําปาง ตั้งไว 1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในโครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลลําปาง ตามหนังสือโรงพยาบาล
ลําปาง ที่ ลป 0027.101.1/ว 7516 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2553 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ
หนา 5-379)
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว
420,000 บาท แยกเปน
- อุดหนุนกลุม อสม. ในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 420,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนกลุม อสม.ในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 42 กลุม ๆ ละ 10,000 บาท ในการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจําชุมชน ในการดําเนินงาน
ใน 3 กลุม กิจกรรม ไดแก การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุข
ในเรื่องตาง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดังนี้
1. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสามดวงสามัคคี ที่ 14/2553 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
2. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนประตูตาล ที่ ปต. 01/53
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
3. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนเจริญประเทศ ที่ 2/2553
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
4. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีปงชัย ที่ 1/2553
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
5. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนปาขาม 1 ที่ ปข 1/2553
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
6. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนทาคราวนอย ที่ ทคน 1/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
7. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีชุมปาไผ ที่ อสม.1/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
8. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนทามะโอ ที่ อสม.5/2553
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
9. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสุขสวัสดิ์ ที่ อสม. 1/2553
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
10. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนปาขาม 2 ที่ ปข2./5/2553
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
11. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนชางแตม ที่ 11/2553
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553
12. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกําแพงเมือง ที่ ศสมช 1/2553 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
13. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนจามเทวี ที่ อสม.จท 1/2553 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
14. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีเกิด ที่ อสม.ศก.9/2553
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553
15. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานดงไชย ที่ 1/2553
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ตามหนังสือ อสม. ชุมชนแจงหัวริน ที่ ชจ.อสม. 012/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกาดกองตาเหนือ ที่ อสม.02/14
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกาดกองตาใต ที่ 001/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานหนาคาย ที่ อสม/นค.001/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนนากวมใต ที่ 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนนากวมเหนือ ที่ นกน. 2/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีบุญเรือง ที่ ศบร.1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานใหม-ประตูมา ที่ 01/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนรถไฟนครลําปาง ที่ รฟ 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานปงสนุก ที่ ปน 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานสนามบิน ที่ 003/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนพระแกว-หัวขวง ที่ ช.อสม. 3/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานดงมอนกระทิง ที่ อสม. 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนเจริญสุข ที่ อสม.จส 3/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานตาสามัคคี ที่ อสม. 3/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนพระบาท-หนองหมู ที่ 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสิงหชัย ที่ สช 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย ที่ 10/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบานหัวเวียง ที่ หว 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา ที่ ตฟ.52990018/18/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนการเคหะนครลําปาง ที่ อสม.1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ ที่ 2 อสม./2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ ท4/1
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีบุญโยง ที่ อสม.1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ที่ อสม.1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา ที่ 1/2553
ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีชุม ที่ 001/2553

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2553
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553
ลงวันที่ 30 เมษายน 2553
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนา สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาวะ
หนา 5-373)

รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 13,714,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 236,000 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 236,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 236,000 บาท แยกเปน
ตัง้ ไว
236,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มวี งเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 236,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข 30,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนยบริการสาธารณสุข
15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู 121,000 บาท
และแผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 20,000 บาท (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไวรวม 13,478,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 13,478,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 178,000 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑ
1.1 ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว
150,000 บาท แยกเปน
- รถสามลอแดง ชนิดดานทายเปนตัวถังรถจักรยานยนต พรอมติดตั้งเครื่องยนต
4 จังหวะ 1 สูบ มีปริมาตรไมนอ ยกวา 100 ซีซี. จํานวน 5 คัน ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน
150,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิง่ ปฏิกลู (แผนพัฒนาสามป หนา 5-64)
1.2 ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
28,000 บาท แยกเปน
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุมประมาณ 150 นิ้ว
จํานวน 1 จอ เปนเงิน 28,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) จอมวนเก็บในกลองได
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล
3) ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตช
4) จอขนาดประมาณ 150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว
หรือ 93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-65)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 13,300,000 บาท แยกเปน
2.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก ตั้งไว
300,000 บาท แยกเปน
- คาปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ)์ ตั้งไว 300,000 บาท
โดยทําการปรับปรุงอาคารชั้นลางเปนหองนวดแผนไทย ปรับปรุงผนัง พืน้ ฝาเพดาน ประตู
หนาตาง และระบบไฟฟาสองสวาง พรอมทาสี ขนาดพื้นทีใ่ ชสอยไมนอยกวา 56.00 ตารางเมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข (แผนพัฒนาสามป หนา 5-376)
ตั้งไว 13,000,000 บาท แยกเปน
2.2 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- คากอสรางปรับปรุงสุสานพระบาท ตั้งไว 13,000,000 บาท โดยทําการกอสราง
อาคารเมรุประกอบพิธใี หม พื้นทีใ่ ชสอยไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร กอสรางหอง
เตาเผาศพใหม พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งเตาเผาระบบแกส
ปลอดมลพิษ จํานวน 2 เตา กอสรางหองน้ํา-หองสวม ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
23.00 ตารางเมตร กอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ
1,700.00 ตารางเมตร วางทอระบายน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 190.00 เมตร และถนนทับหลังทอ กอสรางปายชื่อสุสาน ปรับปรุงรั้วและประตู
ทางเขา-ออกใหม พรอมลานจอดรถบริเวณภายในสุสาน ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางภายนอก
ติดตั้งระบบประปา และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (แผนพัฒนาสามป หนา 5-374)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ)

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กองสวัสดิการสังคม
------------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทัง้ สิ้น 9,422,690 บาท แยกเปน
จายจากรายได
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 9,383,190 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 2,617,910 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
2,617,910 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,998,710 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห 652,800 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
821,080 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 524,830 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 122,760 บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือนของผูบริหาร และเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห 67,200 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 4,200 บาท และ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
51,360 บาท)
- เงินประจําตําแหนง ตัง้ ไว 67,200 บาท เพือ่ จายเปนเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห)
- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 339,240 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจาง
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตัง้ ไว 90,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 2,547,280 บาท แยกเปน
ตั้งไว
382,280 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 140,000 บาท เพื่อจาย
เปน คา ตอบแทนการปฏิ บั ติง านนอกเวลาราชการของพนัก งานเทศบาลและลูก จา งที่ มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 60,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 80,000 บาท)
- คาเชาบาน ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พกั อาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,280 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 3,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 7,280 บาท)
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 190,000 บาท เพื่อจายเปน
คารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 40,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 100,000 บาท)
2.2 คาใชสอย
ตั้งไว 1,825,000 บาท แยกเปน
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 270,000 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษา
ความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา คาภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 170,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 20,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 80,000 บาท)
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 1,525,000 บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
ตั้งไว 50,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดอบรม สัมมนา และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน เชน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาเชาสถานที่ คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทํา

ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒบิ ัตร คาประกันอุบัติเหตุ คากระเปาเอกสาร คาลางอัดภาพสี
คาของที่ระลึก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาเชาอุปกรณตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจา ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
2. คาใชจายในการจัดธรรมะนารู ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ย
ในการจัดอบรมธรรมะนารูและธรรมะสัญจร เชน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาจางเหมาจัดสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร
คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คาประกันอุบัติเหตุ คากระเปาเอกสาร คาลางอัดภาพสี
คาของที่ระลึก คาจางเหมาพาหนะ คาเชาที่พกั คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาของทําบุญ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
3. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนากลุมสตรี ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจา ยในการจัดประชุม อบรม เสวนา และจัดกิจกรรมตาง ๆ มีคาใชจาย เชน
คาจางดนตรี คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด
คาจางเหมาจัดสถานที่และไฟฟา คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ คาลางอัดภาพสี
คาโลรางวัล คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คาของที่ระลึก คาพาหนะ
คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห)
4. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุมเยาวชนประจําชุมชน
เทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม สัมมนา
เขาคายจัดกิจกรรมกลุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานเยาวชนประจําชุมชน
เชน คาจัดทําเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด
คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพสี คาโลรางวัล คาของทีร่ ะลึก
คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คากระเปาเอกสาร คาปายรณรงค คาเอกสารรณรงค
คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาเครื่องดนตรี
คาเชาเครื่องแตงกาย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
5. คาใชจายในการจัดมหกรรมภูมิปญญาไทยเสริมสรางสายใยชุมชน (ผูสูงอายุ)
ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการเสวนาความสําคัญของภูมิปญ
 ญาไทย
ตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น จัดการแสดงภูมิปญญาไทย การออกราน การจัดนิทรรศการ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปด
คาจางเหมาจัดสถานที่และไฟฟา คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนการแสดงกิจกรรมตาง ๆ

คาลางอัดภาพสี คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คาโลรางวัล คาของชํารวย
คาจัดพิมพเอกสารภูมิปญ
 ญา คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห)
6. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนากลุมคนพิการและผูปวยเอดส ตั้งไว
15,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการอบรมและจัดกิจกรรมเสวนา เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาจางเหมาจัดสถานที่และไฟฟา
คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนการแสดงกิจกรรมตาง ๆ คาลางอัดภาพสี คาโลรางวัล
คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร คาของชํารวย คาการดหนวยความจํากลอง
คาแบตเตอรี่กลอง คาพาหนะ คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
7. คาใชจายในการสงเสริมอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปางตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝกอบรมอาชีพ เชน คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร คาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ แบบพิมพประชาสัมพันธ คาประกาศนียบัตร คาผากันเปอ น คาของทีร่ ะลึก
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก คาจัดสถานที่ คาเชาอุปกรณ
คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
8. คาใชจายในการสนับสนุนศูนยประสานงานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก คาจัดสถานที่ คาเชาอุปกรณ
คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

9. คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บ
ขอมูลชุมชน ตั้งไว 50,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอ มูล
ที่เปนปจจุบนั และสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาเทศบาล และคาใชจายในการ
สํารวจสภาวะสุขภาพ และการไดรับการดูแลขั้นพื้นฐานของประชาชน คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาพาหนะ คาแบบสอบถามขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) และขอมูลชุมชน คาตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขอมูล คาบันทึกขอมูล
คาใชจายในการฝกอบรมผูจัดเก็บขอมูล คาใชจายในพิธีเปด–ปด คาจัดสถานที่ คาถายเอกสาร
คาลางอัดภาพสี คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน)
10. คาใชจายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้ง
ชุมชนใหม ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
และจัดตั้งชุมชนใหมในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยจายเปนคาดําเนินการเลือกตั้ง เชน
คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดทําเอกสารการเลือกตั้ง และคูมือการปฏิบัติหนาที่ คาปายและ
สื่อประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ คาทําความสะอาดสถานที่ คาจัดฝกอบรมคณะกรรมการชุมชน
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม คาเชาอุปกรณ คาจัดทําใบประกาศนียบัตร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาพาหนะ คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาตอบแทน
เจาหนาที่ตํารวจ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
11. คาใชจายในการจัดเสวนาสรางการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูวิถี
ชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเรียนรูวถิ ีชีวิตชุมชน และศึกษาดูงาน
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายและสื่อประชาสัมพันธ
คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก คาจัดสถานที่ คาลางอัดภาพสี คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ คาถายเอกสาร คาของที่ระลึก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
12. คาใชจา ยในการสงเสริมและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของแกนนําระดับชุมชน
ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
แกนนําระดับชุมชน คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาของแกนนําระดับชุมชน และศึกษาดูงาน
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปายผา คาใชจายในพิธีเปด–ปด

คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก คาของที่ระลึก คาจัดสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพสี
คาถายเอกสาร คาเอกสารประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
13. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการดําเนินงานสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สูชุมชน การจัดเวทีเรียนรู และศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
คาจัดทําปายผา คาใชจา ยในพิธีเปด–ปด คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก คาของทีร่ ะลึก คาจัดสถานที่
คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพสี คาถายเอกสาร คาเอกสารประชาสัมพันธ คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
14. คาใชจายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
คาจัดฝกอบรมแกนนําในชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนชุมชน และศึกษาดูงาน
เชน คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําปายและสื่อประชาสัมพันธ คาจัดทําใบรับรอง/เกียรติคุณ/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาจัดสถานที่
คาเชาทีพ
่ ัก คาถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธเี ปด – ปด คาของที่ระลึก
คาลางอัดภาพสี คาเอกสารประชาสัมพันธ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขม แข็ง ชุม ชน)
15. คาใชจายในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนตนแบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชนตนแบบ และศึกษาดูงาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจัดทําปายผา คาใชจายในพิธีเปด – ปด คาพาหนะ คาเชาที่พกั คาของที่ระลึก คาจัดสถานที่
คาสมนาคุณวิทยากร คาลางอัดภาพสี คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาเอกสารประชาสัมพันธ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

16. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 110,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พกั คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 20,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 30,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 60,000 บาท)
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอืน่ ๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ทีม่ ีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไวรวม
340,000 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน เชน
กระดาษ หมึก ลวดเสียบ น้ําดื่ม กระเปา หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ
สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 20,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
60,000 บาท และแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 50,000 บาท)
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา
เชน หลอดไฟฟา ฟวส สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา อุปกรณไฟฟาตางๆ อุปกรณชิ้นสวนวิทยุ
หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน
งานครัว เชน ผงซักฟอก สบู มุง หมอน ผาหมกันหนาว เสื่อ ขันน้าํ กะละมัง จาน
ชาม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน
เหล็ก แปรงทาสี ไม ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 30,000 บาท และแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 5,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
หรืออะไหลของรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อใชในการซอมแซมบํารุงรักษาหรือเปลีย่ นแปลง
แทนของเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่นสําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเคราะห)
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
เมาส หมึกพิมพ แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)
- วัสดุอนื่ ๆ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ มสามารถจัดเขา
ประเภทวัสดุใดได เชน ขาวสาร อาหารสด อาหารแหง อาหารกระปอง อาหารเสริม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตัง้ ไวรวม
18,000 บาท แยกเปน
- คาไฟฟา ตัง้ ไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของกองสวัสดิการสังคม
และอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห)
- คาน้ําประปา ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาของกองสวัสดิการ
สังคม ศูนยจาํ หนายสินคาและผลิตภัณฑชุมชนเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห)
- คาโทรศัพท ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอกับสวนราชการ
ตาง ๆ รวมทัง้ โทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห)
4. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 4,200,000 บาท แยกเปน
ตั้งไว
4,200,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว
4,200,000 บาท แยกเปน
- อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว 4,200,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 42 ชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
รายละเอียดดังนี้
1) ชุมชนสามดวงสามัคคี
ตามหนังสือ ที่ 17/2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
2) ชุมชนประตูตาล
ตามหนังสือ ที่ 07/2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
3) ชุมชนเจริญประเทศ
ตามหนังสือ ที่ 28/2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
4) ชุมชนศรีปงชัย
ตามหนังสือ ที่ 6/2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
5) ชุมชนปาขาม 2
ตามหนังสือ ที่ 027/2553
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
6) ชุมชนทาคราวนอย
ตามหนังสือ ที่ ทน 12/2553 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

7) ชุมชนศรีชุมปาไผ
ตามหนังสือ ที่ 8/2553
8) ชุมชนทามะโอ-ประตูปอง ตามหนังสือ ที่ 25/2553
9) ชุมชนสุขสวัสดิ์
ตามหนังสือ ที่ สว 7/2553
10) ชุมชนปาขาม 1
ตามหนังสือ ที่ ปข. 1/2553
11) ชุมชนชางแตม
ตามหนังสือ ที่ 11/2553
12) ชุมชนกําแพงเมือง
ตามหนังสือ ที่ กพม 3/2553
13) ชุมชนจามเทวี
ตามหนังสือ ที่ 20/2553
14) ชุมชนศรีเกิด
ตามหนังสือ ที่ 06/2553
15) ชุมชนบานดงไชย
ตามหนังสือ ที่ 3/2553
16) ชุมชนแจงหัวริน
ตามหนังสือ ที่ 10/2553
17) ชุมชนกาดกองตาเหนือ ตามหนังสือ ที่ 07/2553
18) ชุมชนกาดกองตาใต
ตามหนังสือ ที่ กกต 3/2553
19) ชุมชนบานหนาคาย
ตามหนังสือ ที่ 10/2553
20) ชุมชนนากวมใต
ตามหนังสือ ที่ 7/2553
21) ชุมชนนากวมเหนือ
ตามหนังสือ ที่ 11/2553
22) ชุมชนศรีบุญเรือง
ตามหนังสือ ที่ พิเศษ1/2553
23) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ตามหนังสือ ที่ 8/2553
24) ชุมชนประตูมา
ตามหนังสือ ที่ ชปม.04/2553
25) ชุมชนรถไฟนครลําปาง ตามหนังสือ ที่ 28/2553
26) ชุมชนบานปงสนุก
ตามหนังสือ ที่ 06/2553
27) ชุมชนบานสนามบิน
ตามหนังสือ ที่ 047/2553
28) ชุมชนพระแกว-หัวขวง ตามหนังสือ ที่ ชชม.ลป 17/2553
29) ชุมชนบานดงมอนกระทิง ตามหนังสือ ที่ 2/2553
30) ชุมชนบานตาสามัคคี
ตามหนังสือ ที่ 7/2553
31) ชุมชนพระบาท-หนองหมู ตามหนังสือ ที่ ชพม 5/2553
32) ชุมชนศรีลอม-แสงเมืองมา ตามหนังสือ ที่ 08/2553
33) ชุมชนประตูตนผึ้ง-ทานางลอย ตามหนังสือ ที่ 15/2553
34) ชุมชนบานหัวเวียง
ตามหนังสือ ที่ 18/2553
35) ชุมชนตรอกโรงไฟฟาเกา ตามหนังสือ ที่ 11/2553
36) ชุมชนการเคหะนครลําปาง ตามหนังสือ ที่ 089/2553
37) ชุมชนพระธาตุนากวมเหนือ ตามหนังสือ ที่ 05/2553
38) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ตามหนังสือ ที่ 07/2553
39) ชุมชนศรีบุญโยง
ตามหนังสือ ที่ 03/2553

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553

40) ชุมชนสิงหชัย
41) ชุมชนเจริญสุข
42) ชุมชนศรีชุม

ตามหนังสือ ที่ 27/2553
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ตามหนังสือ ที่ 5/2553
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ตามหนังสือ ที่ ชศช 43/2553 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การสรางชุมชนเขมแข็งและเปนสุข
แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน หนา 5-334)

จายจากรายได
ตั้งไวรวม
39,500 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม
39,500 บาท แยกเปน
รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม
39,500 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม
39,500 บาท แยกเปน
ตั้งไว
9,500 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑสาํ นักงาน
- โตะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก และเกาอีบ้ ุนวมแบบพนักพิง
มีที่พักแขน จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 9,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (แผนพัฒนาสามป หนา 5-61)
2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
ตั้งไว
30,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-89)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคุณภาพ)

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

สํานักการชาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักการชาง
--------------------------ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิ้น 92,471,720 บาท แยกเปน
จายจากรายได
ตั้งไวรวม 77,118,220 บาท แยกเปน
รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 29,967,100 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว
29,967,100 บาท แยกเปน
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 13,177,160 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 810,400 บาท งานไฟฟาถนน 4,638,040 บาท
งานสวนสาธารณะ 573,550 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 305,160 บาท
งานบําบัดน้าํ เสีย 1,227,880 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,965,930 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,656,200 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว 482,400 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเปนรายเดือน เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.) และเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 42,000 บาท งานไฟฟาถนน 176,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 264,000 บาท)
- เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 120,000 บาท เพือ่ จายเปนเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหาร (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
- คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 6,120,140 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
ลูกจางประจํา และเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 117,540 บาท งานไฟฟาถนน 3,674,180 บาท
งานสวนสาธารณะ 316,480 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 510,590 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 827,060 บาท งานกอสราง
โครงสรางพืน้ ฐาน 674,290 บาท)

- เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง ตั้งไว 64,200 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
ลูกจางประจํา และเงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราวลูกจางประจํา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท งานไฟฟาถนน 46,200 บาท)
- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 8,026,680 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหกับ
พนักงานจาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
243,840 บาท งานไฟฟาถนน 3,753,360 บาท งานสวนสาธารณะ 1,559,880 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 419,280 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 1,510,080 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
148,200 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 392,040 บาท)
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 1,976,520 บาท เพือ่ จายเปนเงินเพิ่ม
คาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง และเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 72,000 บาท งานไฟฟาถนน 892,680 บาท
งานสวนสาธารณะ 414,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 92,760 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 361,080 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ ไป
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 36,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 108,000 บาท)
2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 40,514,020 บาท แยกเปน
ตั้งไว
2,605,420 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 190,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุม
งานกอสราง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 791,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟาถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ
120,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 9,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 100,000 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
110,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 60,000 บาท)
- คาเชาบาน ตั้งไว 446,400 บาท เพื่อจายเปนคาเชาที่พักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 48,000 บาท งานไฟฟาถนน 94,200 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ ไป
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 126,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 154,200 บาท)

- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 478,020 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียน
บุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 40,000 บาท
งานไฟฟาถนน 98,020 บาท งานสวนสาธารณะ 49,150 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 39,680 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
112,850 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 138,320 บาท)
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 700,000 บาท เพื่อจายเปน
คารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 100,000 บาท
งานไฟฟาถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 50,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 30,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานกอสราง
โครงสรางพืน้ ฐาน 140,000 บาท)
ตั้งไว
23,746,000 บาท แยกเปน
2.2 คาใชสอย
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,907,000 บาท เพื่อจายเปน
คารับวารสาร คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ คาจาง
ทําการสํารวจพื้นที่ กําหนดแนวถนน สํารวจอสังหาริมทรัพย คาจัดทําปกหมุดหลักแนวเขต
กําแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน คาจางเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ
โรงพัสดุเคนเน็ต สวนสาธารณะ ศูนยจัดการคุณภาพน้าํ (บอบําบัดน้ําเสีย) และสถานีสูบน้ํา
ของเทศบาล คาจางเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล
คาจางเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ําพุของเทศบาล คาจางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีถูกหลักสุขาภิบาลในทีด่ ินของเทศบาลนครลําปาง คาจางเหมากรมราชทัณฑหรือเอกชน
ในการขุดลอก ลางทอระบายน้ํา รางระบายน้าํ ลําเหมือง ลําธารสาธารณะ คาตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้าํ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ คาปกเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟา คาติดตั้งประปา ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟาถนน
3,150,000 บาท งานสวนสาธารณะ 4,100,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
12,967,600 บาท (จายจากรายได 9,071,000 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาจางเหมา
เอกชนกําจัดขยะมูลฝอยฯ 3,896,600 บาท) งานบําบัดน้ําเสีย 500,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 17,000 บาท
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 170,000 บาท)

- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 2,517,000 บาท เพื่อจายเปน
1. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม
และภูมิทัศนวัฒนธรรมเมือง ตั้งไว 150,000 บาท เพือ่ จายเปนคาใชจายในการพัฒนา
ศัก ยภาพบุค ลากรและศึก ษาดูง านดา นสิ่ง แวดลอมและภูมิ ทัศ นวัฒ นธรรมเมื อ ง เชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาดอกไม คาเชาสถานที่
คาเชาทีพ
่ ัก คาพาหนะ คาจัดทําเอกสาร คาของทีร่ ะลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)
2. คาใชจายในการรณรงค สงเสริม และพัฒนาการมีสว นรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานฝกอบรม
ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกความตระหนักในการจัดการรักษาสิ่งแวดลอม เชน
คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม คาดอกไม
คาจัดทําเอกสาร คาปายประชาสัมพันธ คาเชาที่พกั คาพาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอปุ กรณ
และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย)
3. คาใชจายในการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง สูเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon City)
ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการดําเนินงานการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
สูเมืองคารบอนต่ํา (Low Carbon City) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนจัดการ
สิ่งแวดลอมกําหนดกิจกรรมนํารอง การจัดทํา Baseline การจัดทําตัวชีว้ ัด การดําเนินงาน
กิจกรรมนํารองไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีคาใชจายในการจัดกิจกรรม
เชน คาเชาสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลดานการจัดการสภาพแวดลอม คาปายประชาสัมพันธ
คาเชาทีพ
่ ัก คายานพาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย)
4. คาใชจายในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล
นครลําปาง ตั้งไว 1,200,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและเดินระบบ
บําบัดน้ําเสีย เชน คาบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสีย คาสารเคมี
คา ตรวจวิเ คราะห คุณ ภาพน้ํา ค า บํา รุง รัก ษาระบบสูบน้ํา คา บํา รุง รัก ษาท อสง น้ํา เสีย
คาควบคุมและกําจัดพืชน้ําที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในบอบําบัดน้ําเสียและโรงสูบน้ําเสีย
คาดูแลพื้นที่สีเขียว คาวัสดุสํานักงาน คาน้าํ มันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องดักขยะ
เรือทองแบน เครื่องตัดหญา เครื่องสูบน้ํา คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย)

5. คาใชจายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ตอเนื่อง) ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เชน คาเบี้ยประชุม
ที่ปรึกษาโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
คาของที่ระลึก คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู
คาพาหนะ คาเชาทีพ
่ ัก คารับรองเจาหนาที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)
6. คาใชจายในการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง (ตอเนื่อง) ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง เชน คาจาง
ปรับปรุงเว็บไซต คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม
คาของที่ระลึก คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คารับรองเจาหนาที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)
7. คา ใช จา ยในการบริห ารการดํา เนิน งานการอนุรั ก ษแ ละพั ฒ นาเมืองเกา
นครลําปาง (ตอเนื่อง) ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุม สัมมนา
อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกานครลําปาง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดืม่ คาดอกไม คาของที่ระลึก คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
เพื่อเผยแพรความรู คาพาหนะ คาเชาที่พัก คารับรองเจาหนาที่ คาวัสดุอปุ กรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)
8. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 617,000 บาท เพื่อจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พกั คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท
งานไฟฟาถนน 224,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู 40,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 50,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 195,000 บาท)

- คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 322,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ทีม่ ีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟาถนน 112,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 5,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 80,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 30,000 บาท)
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
14,162,600 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 533,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผาใชประดับตกแตงในงานพิธีตา ง ๆ สิ่งพิมพที่ไดจาก
การซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 32,000 บาท งานไฟฟาถนน 229,000 บาท งานสวนสาธารณะ
5,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 7,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 20,000 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
40,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 200,000 บาท)
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา โคมไฟ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท
งานไฟฟาถนน 980,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย
5,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงสรางพืน้ ฐาน 5,000 บาท)
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 57,600 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด เขง ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด ถังน้ํา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟาถนน
6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,400 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 7,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,500 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 4,000 บาท)
- วัสดุกอสราง ตั้งไว 4,300,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอ สราง เชน ไมตาง ๆ
สี อิฐหรือซีเมนตบล็อก ปูนซีเมนต ยางแอสฟลต หินคลุก ดิน ทราย ทอระบายน้ํา
เหล็กเสน แปรงทาสี อุปกรณและเครื่องสุขภัณฑ ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟาถนน
3,220,000 บาท งานสวนสาธารณะ 500,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 540,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 15,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 1,535,500 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล โซรถแบ็คโฮ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 2,500 บาท
งานไฟฟาถนน 959,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 80,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 290,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานกอสราง
โครงสรางพืน้ ฐาน 55,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 5,284,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่นของยานพาหนะ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท
งานไฟฟาถนน 3,346,000 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู 300,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 850,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000 บาท งานกอสราง
โครงสรางพืน้ ฐาน 115,000 บาท)
- วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 203,500 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ หัวเชื้อจุลินทรีย
EM ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 5,000 บาท งานสวนสาธารณะ
10,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 175,000 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,500 บาท)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว 920,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน
 ืช ยาฆาแมลง ถุงสําหรับ
พันธุไมตาง ๆ ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพ
บรรจุทราย ดาย เข็มเย็บถุงปุย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
900,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 10,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 10,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม พูกันและสี การจัดทําวิดีทัศน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท
งานไฟฟาถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 3,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 50,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 14,000 บาท)
- วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 44,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย
เชน ถุงมือ รองเทาบูตยาง รองเทา เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผาปดจมูก ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 3,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 15,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน 11,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 170,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษพิมพคอมพิวเตอร หมึกพิมพ หัวพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท
งานไฟฟาถนน 45,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 6,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย
9,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 30,000 บาท งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 70,000 บาท)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขา
ประเภทวัสดุใดได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟาถนน 8,000 บาท งานสวนสาธารณะ 3,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 4,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 4,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 5,000 บาท)
ตั้งไวรวม 5,485,100 บาท แยกเปน
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา ตั้งไว 4,973,500 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาในงานประเพณีตาง ๆ
เขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้ําพุตามแยกตาง ๆ โรงหมักปุย ชีวภาพ (บอหมัก) รองสามดวง
ศูนยจัดการคุณภาพน้ํา(บอบําบัดน้ําเสีย) สถานีสบู น้ําเสีย โรงพัสดุเคนเน็ต โรงผสมแอสฟลท
และคาไฟฟาสาธารณะใชเกินสิทธิ์ในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน 1,893,500 บาท (จายจากรายได 30,000 บาท และจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนคาไฟฟาสาธารณะใชเกินสิทธิ์ฯ 1,863,500 บาท) งานสวนสาธารณะ 2,000,000 บาท
งานบําบัดน้าํ เสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
โครงสรางพืน้ ฐาน 240,000 บาท)
- คาน้ําประปา ตั้งไว 426,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับรดน้ําตนไม
ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุยชีวภาพ (บอหมัก) รองสามดวง ศูนยจัดการคุณภาพน้ํา
(บอบําบัดน้ําเสีย) สถานีสบู น้ําเสีย และโรงพัสดุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ 360,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 36,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 30,000 บาท)
- คาโทรศัพท ตั้งไว 51,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลติดตอราชการของเทศบาล
ที่ใชภายในโรงพัสดุเคนเน็ต ศูนยจัดการคุณภาพน้ํา(บอบําบัดน้ําเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน
(ท.7) และสวนสาธารณะเขลางคนคร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,500 บาท งานสวนสาธารณะ 4,500 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 24,000 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 15,000 บาท)
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 34,600 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับ
การใชบริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
9,600 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 25,000 บาท)

4. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวรวม 1,152,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 1,152,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุน
ตั้งไว
1,152,000 บาท แยกเปน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ตั้งไว 1,152,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ในการขยายเขตไฟฟาพัฒนา และการขยายเขต
สายดับไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดลอมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหครอบคลุมไดมาตรฐาน
หนา 5-227)

รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 15,353,500 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 1,490,500 บาท แยกเปน
ก. จายจากรายได
ตั้งไวรวม 1,490,500 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิ และสิง่ กอสราง
1. ครุภัณฑ
ตั้งไวรวม 1,082,500 บาท แยกเปน
ตั้งไว
144,000 บาท แยกเปน
1.1 ครุภัณฑสํานักงาน
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมตา่ํ กวา 13,000 บีทียู. สําหรับหองปฏิบัตงิ านสวนการโยธา โรงพัสดุเคนเน็ต จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท เปนเงิน 55,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-74)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมตา่ํ กวา 30,000 บีทียู. สําหรับหองปฏิบัตงิ านสวนการโยธา โรงพัสดุเคนเน็ต จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 44,500 บาท เปนเงิน 89,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-74)
1.2 ครุภัณฑกอสราง
ตั้งไว
95,000 บาท แยกเปน
- คาปรับปรุงซอมแซมเครื่องผสมยางแอสฟลท โดยซอมแซมเปลี่ยนอะไหล และ
ระบบอื่น ๆ พรอมคาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 95,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-77)
ตั้งไว
248,000 บาท แยกเปน
1.3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- หมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 kva3 เฟส พรอมคาติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
248,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-77)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
1.4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
ตั้งไว
595,500 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มวี งเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 595,500 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 360,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 5,500 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 70,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,000 บาท (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-89)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการ
ที่มีคุณภาพ)

2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 408,000 บาท แยกเปน
408,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
- คาปรับปรุงซอมแซมสะพานเสตุวารี บริเวณศาลเจาแมสุชาดา ตั้งไว 70,000 บาท
โดยทําการปรับปรุงซอมแซมตอมอเดิมที่ชํารุด และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามป หนา 5-234)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหครอบคลุมไดมาตรฐาน)
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 338,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 100,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 180,000 บาท (แผนพัฒนาสามป หนา 5-89)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ)
ข. จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไวรวม 13,863,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิ และสิง่ กอสราง
ตั้งไวรวม 13,863,000 บาท แยกเปน
ตั้งไวรวม 1,063,000 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑ
ตั้งไว
750,000 บาท แยกเปน
1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาปรับปรุงซอมแซมรถแทรกเตอร ยี่หอ Caterpillar รุน D4H หมายเลข
ทะเบียน ลป.ต. 1051 โดยซอมแซมเปลี่ยนอะไหล โซแทรค โบลท ฟนขับโซ โบลทยึด
ฟนขับโซ นอตยึดฟนขับโซ แหวนรองโบลทยึดฟนขับโซ และอุปกรณอะไหลอื่น ๆ พรอม
คาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 450,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-77)
- คาปรับปรุงซอมแซมรถขุดตัก (แบคโฮ) ยี่หอ Caterpillar รุน E120B หมายเลข
ทะเบียน ลป.ต. 0017 โดยซอมแซมเปลี่ยนอะไหลชุดลอนําซาย-ขวา ชุดแคเรีย และ
ฟนเฟองสปอกเก็ตซาย-ขวา ชุดโรลเลอรซาย-ขวา และอุปกรณอะไหลอื่น ๆ พรอมคาแรง
ถอดประกอบ เปนเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-77)
- คาปรับปรุงซอมแซมรถดูดโคลนเลน ยี่หอฮีโน หมายเลขทะเบียน ลป. 8078
โดยซอมแซมสายฉีดน้ําแรงดันสูง ระบบปมสูบอัดแรงดันสูง ระบบไฮดรอลิคบังคับปด-เปด
ปมแรงดัน และอุปกรณอะไหลอื่น ๆ พรอมคาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 150,000 บาท
(ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-78)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย

1.2 ครุภัณฑการเกษตร
ตั้งไว
163,000 บาท แยกเปน
- เลื่อยยนต สําหรับตัดแตงกิ่งไม ตนไม เครื่องยนต 2 จังหวะ บารมาตรฐานขนาด
300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) สามารถถอดเปลี่ยนได ใบเลื่อย (โซ) ขนาด 3/8 นิ้ว ประสิทธิภาพ
เครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใชงาน อุปกรณมาตรฐาน
ไดแก ใบเลือ่ ย (โซ) ปลอกหุมบาร และอุปกรณอื่น ๆ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท
เปนเงิน 70,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-74)
- เครื่องดูดตะกอน ชนิดมอเตอรใชไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท สามารถดูดตะกอน
พื้นและผนังสระน้ําได สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก พรอมอุปกรณมาตรฐานสําหรับทําความ
สะอาด ไดแก สายดูดน้าํ หัวดูดตะกอน แปรงขัด และอุปกรณอื่น ๆ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
38,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-74)
- ปมน้ําพรอมมอเตอร ขนาดไมต่ํากวา 10 แรงมา 380 โวลท (3 เฟส) อัตราการไหล
ของน้ําไมนอยกวา 20.00 เมตร สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอนาที และอุปกรณอื่น ๆ
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครือ่ ง เปนเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-75)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
1.3 ครุภัณฑกอสราง
ตั้งไว
150,000 บาท แยกเปน
- คาปรับปรุงซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต-1202 โดย
ปรับปรุงซอมแซมเปลี่ยนอะไหล ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องลาง ตรวจเช็คบุงกี๋ตักดิน และ
ระบบอื่น ๆ พรอมคาแรงถอดประกอบ เปนเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามป หนา 5-77)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานและการใหบริการ
ที่มีคุณภาพ)
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไวรวม 12,800,000 บาท แยกเปน
คากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค
ตั้งไว
12,800,000 บาท แยกเปน
1. คากอสรางทอระบายน้าํ พรอมถนนทับหลังทอ ถนนปาขาม 1 ตั้งแตบริเวณ
ทางแยกถนนปาขาม ถึงบริเวณทางแยกถนนไฮเวยลําปาง-งาว และกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม
วางทอระบายน้ําถนนปาขาม 1 ซอยขางบานเลขที่ 16 และ 38 ตั้งไว 2,400,000 บาท โดยทําการ
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ
477.00 เมตร พรอมถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ
หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 477.00 เมตร และกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
ประมาณ 1.50 – 2.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 79.00 เมตร
พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ
79.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-233)

2. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ตรอกศรีนวล ตั้งแตบานเลขที่ 30 ถึงบานเลขที่
24 และ 26 (ขางวัดศรีเกิด) ตั้งไว 532,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
ประมาณ 1.70 – 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 143.00 เมตร
พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ
143.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-252)
3. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนทามะโอ ซอย 1 ตั้งแตถนนทามะโอถึง
ถนนปาไม ตั้งไว 2,100,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ
4.50 - 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 354.00 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 354.00 เมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-232)
4. คากอสรางทอระบายน้าํ พรอมถนนทับหลังทอ ถนนประสานไมตรี ขางบานเลขที่
40 (รานหมงงวน) ตั้งไว 1,200,000 บาท โดยทําการวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 184.00 เมตร พรอมเทถนน ค.ส.ล.
ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 1.15 - 2.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 184.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-256)
5. คากอสรางถนนและทอระบายน้าํ ถนนปงสนุก ซอย 1 ตั้งแตถนนปงสนุก
ถึงถนนสุรารัฐ ตั้งไว 1,425,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ
3.00 - 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 248.00 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 125.00 เมตร
และกอสรางรางระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 0.20 เมตร ความยาวประมาณ
120.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-232)
6. คากอสรางรางระบายน้ําถนนกําแพงเมือง ตั้งแตบานเลขที่ 90/1 ถึงถนนประตูมา
ตั้งไว 685,000 บาท โดยทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 0.20 เมตร
ความยาวรวมประมาณ 194.00 เมตร พรอมปรับปรุงรางระบายน้ําเดิม และวางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด ความยาวรวมประมาณ 16.00 เมตร
พรอมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ 1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 16.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-326)
7. คากอสรางปรับปรุงทางเทาถนนสนามบินขางบานเลขที่ 83 ถึง ถนนปาขาม
ขางบานเลขที่ 255/1 (ซอยขางวิทยาลัยพยาบาลฯ) ตั้งไว 1,440,000 บาท โดยทําการกอสราง
ปรับปรุงทางเทาใหม ความกวางประมาณ 1.40 - 2.40 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมทั้งสองขาง
ประมาณ 420.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-198)
(แนวทางการพัฒนา สรางระบบการบํารุงรักษาภูมิทศั นของเมืองเพื่อใชประโยชนไดอยางยัง่ ยืน)

8. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขที่ 28/225 - 28/36
ตั้งไว 567,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ 5.00 เมตร หรือ
ตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 82.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล.
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 82.00 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-254)
9. คากอสรางถนนและทอระบายน้ํา ถนนมนตรี ซอยขางบานเลขที่ 110/4
ถึงบานเลขที่ 118 ตั้งไว 158,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวางประมาณ
2.30 - 3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 42.00 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ
42.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-308)
10. คากอสรางทอระบายน้าํ พรอมถนนทับหลังทอ ถนนวังขวา ซอยขางบานเลขที่
79 - 87 ตั้งไว 820,000 บาท โดยทําการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
ความยาวรวมบอพักประมาณ 220.00 เมตร พรอมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ขนาดกวางประมาณ
1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบอพักประมาณ 220.00 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-257)
11. คากอสรางปรับปรุงถนนสุเรนทร ซอยขางบานเลขที่ 32/14 - 17 ถึงบานเลขที่ 36
(ซอยขางตลาดโชคชัย) ตัง้ ไว 750,000 บาท โดยทําการปูแอสฟลทติคคอนกรีตขนาดกวาง
ประมาณ 4.70 - 5.40 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวมประมาณ
300.00 เมตร พรอมปรับปรุงบอพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-266)
12. คากอสรางถนนและทอระบายน้าํ ถนนนากวม ซอย 1 ขางบานเลขที่ 45/1
(หลังวัดนากวมเหนือ) ตัง้ ไว 323,000 บาท โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง
ประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 78.00 เมตร
พรอมวางทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบอพัก
ประมาณ 78.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-271)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหครอบคลุมไดมาตรฐาน ขอ 1- 6 และ 8-12 )

13. คากอสรางปายจารึกสดุดีวีรชนผูกลาเขลางคนคร ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตั้งไว 400,000 บาท
โดยติดตั้งปายจารึกหินออนสลักลึกลงทอง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 36.00 ตารางเมตร บริเวณผนัง
สระน้ําเดิม และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามป หนา 5-190)
(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมเมือง
แนวทางการพั ฒ นา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและสวนสาธารณะชุ ม ชน
ตามความตองการและความเหมาะสม)

เอกสารงบประมาณ
สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

ปงบประมาณ 2553
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย
2. แผนงานงบกลาง

ปงบประมาณ 2554

17,524,110 บาท

19,417,140 บาท

15,849,310 บาท

17,211,840 บาท

1,674,800 บาท

2,205,300 บาท

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง

รายการ
1. รายจายงบกลาง
คาชําระดอกเบี้ยเงินกู (ก.ส.ท.)
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รวมรายจายงบกลาง
2. รายจายของหนวยงาน
รายจายประจํา
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดรายจายอื่น
รวมรายจายประจํา
3. รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจายเพื่อการลงทุน
4. รายจายจากกําไรสุทธิ
รายจายประจํา
หมวดรายจายอื่น

จายจริง
ป 2552
130,459.66
665,012.29
795,471.95

งบประมาณ
+
เพิ่ม
(ลด)

ป 2553

ป 2554

99,800 1,575,000 +
1,674,800 +

(32,000)
562,500
530,500

67,800
2,137,500
2,205,300

1,897,500.00
969,504.23
83,306.08
67,400.00

2,055,600
1,577,110
139,000
77,600

+
+
+
+

180,300
113,230
20,000
4,500

2,235,900
1,690,340
159,000
82,100

3,017,710.31

3,849,310 +

318,030

4,167,340

46,790.00

-

+

44,500

44,500

46,790.00

-

+

44,500

44,500

8,760,320.17 12,000,000 +

1,000,000 13,000,000

รวมรายจายจากกําไรสุทธิ

8,760,320.17 12,000,000 +

1,000,000 13,000,000

รวมรายจายทั้งสิ้น
ยอดประมาณการรายรับ
รายไดสูงกวารายจาย

12,620,292.43 17,524,110 +
21,965,682.43 25,600,500 +
9,345,390.00 8,076,390 +

1,893,030 19,417,140
2,410,000 28,010,500
516,970 8,593,360

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
ก. รายได
(ยอดรวม)
คาดอกเบี้ยรับจํานํา
คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด
ข. เงินไดอื่น
กําไรสุทธิป 2553
(ยอดรวม)
เงินรางวัลประจําป 15%
เงินบูรณะทองถิ่น 30%
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%

รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริง
ป 2552

+
13,205,362.26 13,600,500 +
11,909,903.75 12,100,000 +
233.51
500
1,295,225.00 1,500,000 ป 2553

-

-

8,760,320.17 12,000,000 +
1,314,048.03 1,800,000 +
2,628,096.05 3,600,000 +
4,818,176.09 6,600,000 +

21,965,682.43 25,600,500 +

งบประมาณ
รหัส
เพิ่ม
ป 2554 บัญชี
(ลด)
1,410,000 15,010,500
1,900,000 14,000,000
500
(490,000) 1,010,000
1,000,000
150,000
300,000
550,000

13,000,000
1,950,000
3,900,000
7,150,000

2,410,000 28,010,500

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
28,010,500 บาท แยกเปน

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

1. หมวดรายได
เปนเงิน
15,010,500 บาท แยกเปน
1.1 ประเภทดอกเบี้ ย รั บจํ า นํ า เป น เงิน 14,000,000 บาท โดยคํ า นวณจากดอกเบี้ ย
รับจํานํา ของเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคาร เป น เงิ น 500 บาท โดยคํ า นวณจากดอกเบี้ ย
เงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด เปนเงิน 1,010,000 บาท โดยคํานวณจาก
การจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
เปนเงิน
13,000,000 บาท แยกเปน
2. หมวดเงินไดอื่น
เปนเงิน
13,000,000 บาท แยกเปน
ประเภทกําไรสุทธิ ป 2553
- เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน 1,950,000 บาท
- เงินบูรณะทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน 3,900,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน 7,150,000 บาท

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


ุ
ํ 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
ํ
รายจายจาแนกตามแผนงาน
ิ
แผนงาน การพาณชย
วัตถประสงค
ุ

1. เพอช
ื่ วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขดได
ั ไมตองไปกูเงนยื
ิ มเงินจากเอกชน ซึ่งตองจายดอกเบี้ยสงมาก
ู
2. เพอช
ื่ วยเหลือประชาชนใหมเงนทุ
ี ิ นหมนเวยน
ุ ี นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรอนํ
ื าเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
3. เพอประโยชน
ื่
ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
ฯลฯ
จายจากรายได

งาน

หมวดเงินเดือน
หมวด
หมวด
และ
คาตอบแทน คาสาธาณปโภค

ู
 
ํ

คาจางประจา
ใชสอย
และ
วัสดุ

หมวด
รายจายอน
 ื่

หมวด
คาคร
 ุภัณฑ
ที่ดิน และ

สิ่งกอสราง

รวม

งานสถานธนานุบาล

2,235,900

1,690,340

159,000

82,100

44,500

4,211,840

รวม

2,235,900

1,690,340

159,000

82,100

44,500

4,211,840

หมายเหตุ


ุ
ํ 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
ํ
รายจายจาแนกตามแผนงาน
ิ
แผนงาน การพาณชย
วัตถประสงค
ุ

1. เพอช
ื่ วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขดได
ั ไมตองไปกูเงนยื
ิ มเงินจากเอกชน ซึ่งตองจายดอกเบี้ยสงมาก
ู
2. เพอช
ื่ วยเหลือประชาชนใหมเงนทุ
ี ิ นหมนเวยน
ุ ี นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรอนํ
ื าเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
3. เพอประโยชน
ื่
ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
ฯลฯ
จายจากกํ

าไรสทธิ
ุ
หมวดเงินเดือน
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
และ
คาตอบแทน คาสาธาณปโภค

ู
รายจายอน
 ื่
คาคร
 ุภัณฑ
งาน
รวม
หมายเหตุ
 
ํ

คาจางประจา
ใชสอย
และ
ที่ดิน และ

วัสดุ
สิ่งกอสราง
งานสถานธนานุบาล

-

-

-

13,000,000

-

13,000,000

รวม

-

-

-

13,000,000

-

13,000,000


ุ
ํ 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
ํ
รายจายจาแนกตามแผนงาน
แผนงาน งบกลาง
วัตถประสงค
ุ

เพอจ
ื่ ายคาชําระดอกเบี้ยเงนกู
ิ  ก.ส.ท.
เพอจ
ื่ ายคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
ฯลฯ

งาน

เปนค
 าชาระ
ํ
ิ 
ดอกเบี้ยเงนกู
ก.ส.ท.

เปนค
 า
ธรรมเนียม
ดอกเบี้ย
ธนาคาร

งบเฉพาะการ


รายจาย
ชวยเหลื
อ
ิ ารองจาย

เงนสํ
 ู ั
ั่
ตามขอผกพน
งบทวไป
(ถาม)
 ี

รวม

งานงบกลาง

67,800

2,137,500

-

-

-

2,205,300

รวม

67,800

2,137,500

-

-

-

2,205,300

หมายเหตุ

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงานการพาณิชย
งบประมาณรายจายประจํา
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
รหัส
จายจริง
+
เพิ่ม
หมวด/ประเภท
ป 2552
ป 2553
ป 2554 บัญชี
ลด
ก. จายจากรายได
รายจายประจํา
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (รวม) 1,897,500.00 2,055,600 +
180,300 2,235,900
คาจางประจํา
(รวม) 1,897,500.00 2,055,600 +
180,300 2,235,900
คาจางลูกจางประจํา
1,783,500.00 1,909,600 +
180,300 2,089,900
เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง
114,000.00
114,000
114,000
32,000
32,000
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (รวม)
969,504.23 1,577,110 +
113,230 1,690,340
คาตอบแทน
(รวม)
784,847.00
978,110 +
110,230 1,088,340
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสถานธนานุบาล
14,880.00
7,560 (7,560)
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูง
ของตําแหนง
9,258.00
31,630 +
46,130
77,760
คาเชาบาน
95,400.00
95,400 +
5,400
100,800
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
18,360.00
20,000
20,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
108,210.00
180,000 +
20,000
200,000
คาอาหาร
184,250.00
250,000
250,000
19,600.00
24,000
24,000
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
เงินรางวัลเจาหนาที่
71,929.00
100,000 +
30,000
130,000
คาพาหนะเหมาจาย
84,000.00
84,000
84,000
คาสมทบเงินสะสมพนักงาน
178,960.00
185,520 +
16,260
201,780
คาใชสอย
(รวม)
89,208.23
297,000 +
3,000
300,000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(รวม)
56,274.23
72,000 +
3,000
75,000
คาธรรมเนียมตาง ๆ
1,000.00
1,000
1,000

หมวด/ประเภท
คาเบี้ยประกัน
คารับวารสาร
คาจางเหมาบริการ
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาสอบบัญชี
คาปรับปรุงโปรแกรม
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน
(รวม)
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ
(รวม)
คารับรอง
คาวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
(รวม)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาวัสดุ
(รวม)
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
คาวัสดุกอสราง
คาวัสดุคอมพิวเตอร

จายจริง
ป 2552

ป 2553

10,474.23
3,950.00
-

5,850.00
30,000.00
5,000.00
3,050.00
300.00
-

2,750.00
-

29,884.00
29,884.00
95,449.00
11,154.00
1,454.00
861.00
1,455.00
-

1,690.00
-

78,835.00

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด

21,000
4,000
5,000 +
6,000
30,000
5,000

ป 2554

85,000
20,000
40,000
25,000

3,000
-

21,000
4,000
8,000
6,000
30,000
5,000
85,000
20,000
40,000
25,000

20,000
10,000
10,000

-

20,000
10,000
10,000

120,000
120,000
302,000
100,000
15,000
15,000
12,000
10,000
10,000
20,000
120,000

-

120,000
120,000
302,000
100,000
15,000
15,000
12,000
10,000
10,000
20,000
120,000

รหัส
บัญชี

หมวด/ประเภท
หมวดคาสาธารณูปโภค
(รวม)
คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณียากร
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
หมวดรายจายอื่น
(รวม)
คาใชจายฝายอํานวยการ

รวมรายจายประจํา

จายจริง
ป 2552
83,306.08
3,000.00
4,497.22
73,022.23
2,786.63

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ป 2553
ลด
139,000 +
20,000

ป 2554
159,000

67,400.00
67,400.00

4,000
10,000
100,000 +
20,000
5,000
77,600 +
77,600 +

20,000
4,500
4,500

4,000
10,000
120,000
20,000
5,000
82,100
82,100

3,017,710.31

3,849,310 +

318,030

4,167,340

-

รหัส
บัญชี

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
หมวด/ประเภท

จายจริง
ป 2552

รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
(รวม)
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

46,790.00
46,790.00
46,790.00

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

46,790.00

งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด

ป 2553

ป 2554

-

+
+
+

44,500
44,500
44,500

44,500
44,500
44,500

-

+

44,500

44,500

-

รหัส
บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบประมาณรายจายประจํา
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ป 2553
ป 2554 บัญชี
ป 2552
ลด
ข. จายจากกําไรสุทธิ
หมวดรายจายอื่น
เงินกําไรสุทธิป 2553
เงินรางวัลประจําป 15%
1,314,048.03 1,800,000 +
150,000 1,950,000
2,628,096.05 3,600,000 +
300,000 3,900,000
เงินบูรณะทองถิ่น 30%
550,000 7,150,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%
4,818,176.09 6,600,000 +

รวมรายจายประจํา

8,760,320.17 12,000,000 +

1,000,000 13,000,000

คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
1. วัตถุประสงค
- เพื่ อ ช ว ยเหลื อ คนยากจน ขั ด สนเงิ น ทอง เพื่ อ แก ขั ด ได โ ดยไม ต อ งไปกู ยื ม เงิ น
จากเอกชนตองเสียดอกเบี้ยสูงมาก
- เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ประชาชนให มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นนํ า ไปบรรเทาความเดื อ ดร อ น
เฉพาะหนา หรือนําไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
- เพื่อเปนประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร
2. งานที่ทํา
- ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน ด ว ยการรั บ จํ า นํ า สิ่ ง ของ ทรั พ ย สิ น ในวงเงิ น ไม เ กิ น
รายละ 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
3. งบประมาณ
งบประมาณรายจ า ยตั้ ง ไว ร วมทั้ ง สิ้ น 19,417,140 บาท โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
ก. จายจากรายได
1. งบประมาณรายจายประจํา
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
เปนเงิน 2,235,900 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 2,089,900 บาท สําหรับจายเปนคาจาง
ใหกับพนักงานสถานธนานุบาล จํ านวน 8 อัตรา เปน เงิน 1,971,600 บาท และจายเปนเงิน
ปรับปรุงคาจางประจําป 118,300 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 114,000 บาท สําหรับจายเปนเงิน
ประจํ าตําแหนง ของผู ตรวจการสถานธนานุบาลประจําภาค ใหไดรับเงินประจํา ตํา แหนงเดื อนละ
7,000 บาท และตํ า แหน ง ผู ช ว ยผู จั ด การสถานธนานุ บ าล ให ได รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง เดื อ นละ
2,500 บาท ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

1.1.3 ประเภทเงิ น ค า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น ค า จ า ง ตั้ ง ไว 32,000 บาท
สําหรับจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางใหพนักงานสถานธนานุบาล ที่ไดรับอัตรา
คาจางที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน
2547
เปนเงิน 1,088,340 บาท แยกเปน
1.2 หมวดคาตอบแทน
1.2.1 ประเภทเงิ น ตอบแทนพิ เ ศษของพนั ก งานสถานธนานุ บ าลผู ไ ด รั บ ค า จ า ง
ถึงขั้น สูงของตําแหน ง ตั้งไว 77,760 บาท สําหรับจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ผู ไดรับ
คาจางถึงขั้นสูงของตําแหนงใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรารอยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) รอยละ 4
(กรณีหนึ่งขั้น) และรอยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของเงินคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผูไดรับ
คาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของตําแหนง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550
1.2.2 ประเภทค า เช า บ า น ตั้ ง ไว 100,800 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า เช า บ า น
ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวย
คาเชาบานพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551
1.2.3 ประเภทเงิ น ช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ตั้ ง ไว 20,000 บาท สํ า หรั บ จ า ย
ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
1.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 200,000 บาท สําหรับจาย
ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ
1.2.5 ประเภทค า อาหาร ตั้ ง ไว 250,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า อาหาร
ประจํ า วั น ทํ า การให แ ก พ นั ก งานสถานธนานุ บ าลตามระเบี ย บฯ และจ า ยเป น ค า อาหารให แ ก
ผูปฏิบัติหนาที่แทนตําแหนงที่วางของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหนง ซึ่งตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น วาดวยการจายเงินคาอาหารประจําวันทําการของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
1.2.6 ประเภทค า เบี้ ย เลี้ ย งจํ า หน า ยทรั พ ย ห ลุ ด ตั้ ง ไว 24,000 บาท สํ า หรั บ
จายใหแกคณะกรรมการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา และพนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติหนาที่
ในวันจําหนายทรัพยหลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2551
1.2.7 ประเภทเงิ น รางวั ล เจ า หน า ที่ ตั้ ง ไว 130,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาตอบแทนใหแกเจาหนาที่เนื่องในการตรวจทรัพยรับจํานําคงเหลือ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.

ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจายเปนคาตอบแทนใหแกผูตรวจการ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และ
จายใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูตรวจการฯ
1.2.8 ประเภทค า พาหนะเหมาจ า ย ตั้ ง ไว 84,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาพาหนะเหมาจายสําหรับผูบริหารทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่
15 มกราคม 2550
1.2.9 ประเภทคาสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว 201,780 บาท สําหรับจายเปน
เงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของคาจางประจํา
1.3 หมวดคาใชสอย
เปนเงิน 300,000 บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทค า ธรรมเนี ย มต า ง ๆ ตั้ ง ไว 1,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
1.3.2 ประเภทคาเบี้ยประกัน ตั้งไว 21,000 บาท สําหรับจายเปนคาเบี้ยประกัน
อัคคีภัยสถานธนานุบาล
1.3.3 ประเภทคารับวารสาร ตั้งไว 4,000 บาท สําหรับจายเปนคาวารสารตาง ๆ
ของสถานธนานุบาล
1.3.4 ประเภทค า จ า งเหมาบริ ก าร ตั้ ง ไว 8,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาจางลางแอร คากําจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
1.3.5 ประเภทค า ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ตั้ ง ไว 6,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน จายใหแกสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544
1.3.6 ประเภทค า สอบบั ญ ชี ตั้ ง ไว 30,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยให สํ า นั ก งาน
ตรวจเงิ น แผ น ดิ น ในการตรวจสอบบั ญ ชี แ ละรั บ รองงบการเงิ น ของสถานธนานุ บ าล โดยกํ า หนด
อัตราตามขนาดของแตละสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2551
1.3.7 ประเภทค า ปรั บ ปรุ ง โปรแกรม ตั้ ง ไว 5,000 บาท สํ า หรั บ ใช จ า ย
ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2546
1.3.8 ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับ
จายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน

1.3.9 ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ตั้งไว 40,000 บาท สําหรับ
จ า ยเป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมตั ว อาคารสถานธนานุ บ าล และสิ่ ง ก อ สร า งทั่ ว ไปของ
สถานธนานุบาล
1.3.10 ประเภทค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมทรั พ ย สิ น อื่ น ตั้ ง ไว 25,000 บาท
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นของสถานธนานุบาล
1.3.11 ประเภทค า รั บ รอง ตั้ ง ไว 10,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า รั บ รอง
ผูมาเยือนสถานธนานุบาล
1.3.12 ประเภทคาวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนคาพิธีการทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ เชน นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรม เปนตน
1.3.13 ประเภทค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ตั้ ง ไว 120,000 บาท
สําหรับจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พักใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทาง
ไปราชการ
เปนเงิน 302,000 บาท แยกเปน
1.4 หมวดคาวัสดุ
1.4.1 ประเภทค า วั ส ดุ สํ า นั ก งาน ตั้ ง ไว 100,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาเครื่องเขียนแบบพิมพของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได
เชน จัดซื้อถุงพลาสติกในการเก็บรักษาทรัพยรับจํานําและอื่น ๆ
1.4.2 ประเภทค า วั ส ดุ ง านบ า นงานครั ว ตั้ ง ไว 15,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใชงานบานงานครัว
ตาง ๆ
1.4.3 ประเภทค า วั ส ดุ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ ตั้ ง ไว 15,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาวัสดุและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล
1.4.4 ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 12,000 บาท สําหรับจายเปน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของสถานธนานุบาล
1.4.5 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปน
คาโฆษณาและเผยแพรขาวในกิจการสถานธนานุบาล

1.4.6 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปน
ค า วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละอะไหล ต า ง ๆ ของรถจั ก รยานยนต เพื่ อ เปลี่ ย นแทนของเดิ ม ที่ ชํ า รุ ด หรื อ
หมดสภาพของสถานธนานุบาล
1.4.7 ประเภทค า วั ส ดุ ก อ สร า ง ตั้ ง ไว 20,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
ค า วั ส ดุ ก อ สร า งต า ง ๆ เช น ไม ต า ง ๆ เหล็ ก ปู น สี แปรงทาสี อิ ฐ หิ น ดิ น ทราย ฯลฯ
ของงานสถานธนานุบาล
1.4.8 ประเภทวั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร ตั้ ง ไว 120,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คา กระดาษต อเนื่อง แผ น บั น ทึ ก ขอมูล หมึ ก พิม พ ตลอดจนคา วั สดุอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วขอ งกั บ การใช
คอมพิวเตอร
1.5 หมวดคาสาธารณูปโภค
เปนเงิน 159,000 บาท แยกเปน
1.5.1 ประเภทคาไปรษณีย คา โทรเลข ค า ธนาณัติ ค า ซื้อดวงตราไปรษณีย ากร
ตั้งไว 4,000 บาท สําหรับจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล
1.5.2 ประเภทคา น้ําประปา ตั้งไว 10,000 บาท สํ าหรั บจายเปนคา น้ําประปา
ของสถานธนานุบาล
1.5.3 ประเภทค า ไฟฟ า ตั้ ง ไว 120,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า ไฟฟ า
ของสถานธนานุบาล
1.5.4 ประเภทค า โทรศั พ ท ตั้ ง ไว 20,000 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น ค า โทรศั พ ท
ของสถานธนานุบาล
1.5.5 ประเภทค า บริ ก ารทางด า นโทรคมนาคม ตั้ ง ไว 5,000 บาท สํ า หรั บ
จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตเชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุง
และรักษาโปรแกรม
เปนเงิน 82,100 บาท แยกเปน
1.6 หมวดรายจายอื่น
1.6.1 ประเภทค า ใช จ า ยฝ า ยอํ า นวยการ ตั้ ง ไว 82,100 บาท สํ า หรั บ จ า ย
ใหแกสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดใหตั้งไวแตละป
2. งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
เปนเงิน 44,500 บาท แยกเปน
คาครุภัณฑ
เปนเงิน 44,500 บาท แยกเปน
ตั้งไว
44,500 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑสํานักงาน
- เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส ว น ชนิ ด ตั้ ง พื้ น หรื อ ชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม ต่ํ า กว า 30,000 บี ที ยู . พร อ มค า ติ ด ตั้ ง จํ า นวน 1 เครื่ อ ง เป น เงิ น 44,500 บาท
(ตามราคามาตรฐาน)

ข. จายจากกําไรสุทธิ
รายจายประจํา
หมวดรายจายอื่น
ตั้งไว
จายจากกําไรสุทธิ ป 2553
จํานวน
- เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ จํานวน
- เงินบูรณะทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
จํานวน
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกําไรสุทธิ จํานวน
-------------------------------

13,000,000
13,000,000
1,950,000
3,900,000
7,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท


ุ
ํ 
รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล
ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการเทศพาณิชย
งานกิจการสถานธนานบาล
ุ
ก. จายจากรายได
ข. จายจากเงินกําไรสุทธิ

รวมทั้งสนิ้
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
ิ  (ก.ส.ท.)
คาชําระดอกเบี้ยเงนกู
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ิ อนและ คาตอบแทน

เงนเดื
คาสาธารณปโภค

ู
 
ํ ใชสอยและวสดุ
ั
คาจางประจา

2,235,900
-

1,690,340
-

2,235,900

1,690,340
2,205,300 บาท
67,800 บาท
2,137,500 บาท

159,000
-

159,000

รายจายอน
 ื่

82,100
13,000,000

13,082,100

 ุ ั  ทดิี่ น
คาครภณฑ

และสิ่งกอสราง

รวม

44,500

4,211,840
13,000,000

44,500

17,211,840

-

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบประมาณ
จายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ป 2553
ป 2554 บัญชี
ป 2552
(ลด)
คาชําระดอกเบี้ยเงินกู (ก.ส.ท.)
130,459.66
99,800 (32,000)
67,800
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
665,012.29 1,575,000 +
562,500 2,137,500

รวมรายจายงบกลาง

795,471.95

1,674,800 +

530,500

2,205,300

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจายจําแนกตามแผนงาน
หนวยงานสถานธนานุบาล
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
1. วัตถุประสงค
- เพื่ อจ า ยในการชํ า ระคา ธรรมเนี ย ม ค า อากรแสตมป คา ดอกเบี้ ย ธนาคาร และ
คาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ ในการทําสัญญาเงินกูเบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาล
เบิกเงินเกินบัญชีมาใชเปนทุนหมุนเวียน จายใหแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
- เพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนี้เงินกูตาง ๆ
2. งานที่ทํา
- กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
- เพื่ อ จ า ยในการชํ า ระดอกเบี้ ย เงิ น กู ซึ่ ง เป น เงิ น ที่ จ ะต อ งจ า ยให สํ า นั ก งานเงิ น ทุ น
สงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป ของยอดเงินกู
- เพื่ อ จ า ยในการชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม ค า อากรแสตมป ค า ดอกเบี้ ย ธนาคาร และ
คาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ ในการทําสัญญาเงินกูเบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาล
เบิกเงินเกินบัญชีมาใชเปนทุนหมุนเวียน จายใหแกธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง
รายจายงบกลาง
ตั้งไว 2,205,300 บาท แยกเปน
- คาชําระดอกเบี้ยเงินกู (ก.ส.ท.) ตั้งไว 67,800 บาท ซึ่งเปนเงินที่จะตองจายให
สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เปนปที่ 4 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
ของยอดเงินกู ตามสัญญากูเงินเลขที่ 281/281/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
- ค า ธรรมเนี ย มดอกเบี้ ย ธนาคาร ตั้ ง ไว 2,137,500 บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
ค า ธรรมเนี ย ม ค า อากรแสตมป ค า ดอกเบี้ ย ธนาคาร และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ
ในการทํ า สั ญ ญาเงิ น กู เ บิ ก เงิ น เกิ น บั ญ ชี กั บ ธนาคาร ตามหนั ง สื อ สั ญ ญาเบิ ก เงิ น เกิ น บั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย จํา กั ด (มหาชน) สาขาลําปาง ลงวัน ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ภายในวงเงิน
10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) ตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาลํ า ปาง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภายในวงเงิน 15,000,000 บาท
(สิบหาลานบาทถวน) และตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาลํ า ปาง ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ภายในวงเงิ น 20,000,000 บาท
(ยี่สิบลานบาทถวน)

เอกสารงบประมาณ
สวนที่ 4
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจาย

ปงบประมาณ 2553
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
1. แผนงานการพาณิชย
2. แผนงานงบกลาง

ปงบประมาณ 2554

3,338,904

บาท

3,107,204

บาท

3,187,640

บาท

2,955,940

บาท

151,264

บาท

151,264

บาท

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง

รายการ
1. รายจายงบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สํารองจาย
รวมรายจายงบกลาง
2. รายจายของหนวยงาน
รายจายประจํา
หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค

จายจริง
ป 2552

ป 2553

งบประมาณ
+
เพิ่ม
(ลด)

ป 2554

39,838.00
-

51,264
100,000

-

51,264
100,000

39,838.00

151,264

-

151,264

421,495.48
1,422,561.10
324,976.05

512,640
1,565,000 +
346,000 +

9,000
50,000

512,640
1,574,000
396,000

2,169,032.63

2,423,640 +

59,000

2,482,640

รายจายเพื่อการลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

23,900.00

764,000 -

(290,700)

473,300

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

23,900.00

764,000 -

(290,700)

473,300

รวมรายจายทั้งสิ้น
ยอดประมาณการรายรับ
รายไดสูงกวารายจาย

2,232,770.63
3,436,423.68
1,203,653.05

3,338,904 3,382,200 +
43,296 +

รวมรายจายประจํา

(231,700) 3,107,204
88,650 3,470,850
320,350
363,646

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท

รับจริง
ป 2552

คาบริการสถานีขนสง
1,805,990.00
คาบริการหองสุขา
559,200.00
คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
1,026,000.00
คาปายโฆษณา
35,304.00
คาบริการสถานที่ติดตั้งตูเติมเงินออนไลน
6,000.00
รายไดเบ็ดเตล็ด
3,929.68

รวมรายรับทั้งสิ้น

3,436,423.68

ป 2553
1,745,000
559,200
1,026,000
40,000
12,000

งบประมาณ
รหัส
+
เพิ่ม
ป 2554 บัญชี
(ลด)
+
87,500 1,832,500
559,200
1,026,000
(28,850)
11,150
+
12,000
12,000
+
18,000
30,000

3,382,200 +

88,650

3,470,850

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
------------------------------ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,470,850 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คาบริการสถานีขนสง

เปนเง
 ิน

1,832,500

บาท

2. คาบริการหองสุขา

เปนเงิน

559,200

บาท

3. คาบริการสถานที่จําหนายสินคา

เปนเงิน

1,026,000

บาท

4. คาปายโฆษณา

เปนเงิน

11,150

บาท

5. คาบริการสถานที่ติดตั้งตูเติมเงินออนไลน

เปนเงิน

12,000

บาท

6. รายไดเบ็ดเตล็ด

เปนเงิน

30,000

บาท

3,470,850

บาท

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
--------------------------

รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานดานภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง ภายใตการกํากับ
ดูแลของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 ภารกิจ มีความถูกตอง ชัดเจน สามารถอํานวยความสะดวก
ปลอดภัย ใหกับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนสงผูโดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ
ประทับใจในการบริการที่ไดรบั จากสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
2. งานที่ทํา
2.1 การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
2.3 การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร
2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี
2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี
2.6 การรักษาความปลอดภัย
2.7 การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
2.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี
2.9 การจัดใหมีบริการหองสุขา
2.10 การจัดใหมีบริการจําหนายสินคา เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
2.11 การจัดใหมีบริการฝากของ
2.12 การจัดใหมีบริการรถรับจาง
2.13 การจัดใหมีบริการรถเข็นสัมภาระ
2.14 การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
2.15 การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 2,955,940 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจาป
ํ งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลาปาง
ํ
รายจายจํ
 าแนกตามแผนงาน
แผนงาน การพาณิชย
วัตถประสงค
ุ

เพอให
ื่ การดําเนินงานดานภารกิจสถานีขนสงผโดยสารจั
ู
งหวดลาปาง
ั ํ
ภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 ภารกิจ
มความถู
กตอง
ปลอดภยั ใหกั บสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบรการของสถานี
ขนสงผโดยสาร
เกดความ
ี
 ชัดเจน สามารถอานวยความสะดวก
ํ
ิ
ู
ิ
พึงพอใจ ประทับใจในการบรการ
าปาง
ิ ที่ไดรับจากสถานีขนสงผโดยสารเทศบาลนครลํ
ู
จายจากรายได

งาน
สถานีขนสงผโดยสาร
ู
ํ
เทศบาลนครลาปาง

หมวดเงินเดือน หมวดคาตอบแทน
และคาจางประจา

ํ ใชสอย

และวัสดุ

512,640

หมวด
คาสาธาณปโภค

ู

1,574,000

หมวดคาครภณฑ
ุ ั 
ทดิ่ี นและสิ่งกอสราง


รวม

396,000

473,300

2,955,940

396,000

473,300

2,955,940

.

รวม

512,640

1,574,000

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
--------------------------

รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหมีเงินจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจางสถานีขนสง
ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
1.2 เพื่อใหมีเงินสํารองจายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปไว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
ขอ 19
2. งานที่ทํา
2.1 จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจางสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาล
นครลําปาง
2.2 จ า ยเงิน สํา รองจา ยในกรณีจํา เปน ที่ไ มไ ดตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํา ป ไ ว
ตามระเบียบฯ
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 151,264 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจาป
ํ งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลาปาง
ํ
รายจายจํ
 าแนกตามแผนงาน
แผนงาน งบกลาง
วัตถประสงค
ุ

1. เพอให
ื่ มีเงนจ
ิ ายเปนเงนสมทบกองทุ
ิ
นประกันสงคม
ั ของพนักงานจางสถานีขนสงผโดยสารเทศบาลนครลํ
ู
าปาง
2. เพอให
ายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ื่ มีเงนสารองจ
ิ ํ
วาด
 วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19
จายจากรายได

งาน

เงนสมทบกองทุ
ิ
น
ประกันสังคม

สํารองจาย


รวม

หมายเหตุ

ู
สถานีขนสงผโดยสาร
ํ
เทศบาลนครลาปาง

51,264

100,000

151,264

รวม

51,264

100,000

151,264

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
แผนงานการพาณิชย
งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ป 2552
ป 2553
ป 2554 บัญชี
ลด
หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา (รวม)
421,495.48
512,640
512,640
เงินเดือน (ฝายประจํา)
(รวม)
421,495.48
512,640
512,640 522000
คาจางพนักงานจาง
421,495.48
384,600 +
5,880
390,480 220600
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
128,040 (5,880) 122,160 220700
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (รวม) 1,422,561.10 1,565,000 +
9,000 1,574,000
คาตอบแทน
(รวม)
358,000.00
410,000 (5,000) 405,000 531000
คาเบี้ยประชุม
10,000 (5,000)
5,000 310200
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
358,000.00
400,000
400,000 310300
คาใชสอย
(รวม)
803,919.52
955,000 (5,000) 950,000 532000
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
295,693.52
700,000
700,000 320100
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
10,000
10,000 320200
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
174,328.00
220,000
220,000 320300
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
333,898.00
25,000 (5,000)
20,000 320400
คาวัสดุ
(รวม)
260,641.58
200,000 +
19,000
219,000 533000
วัสดุสํานักงาน
145,895.50
100,000
100,000 330100
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
21,807.00
20,000
20,000 330200
วัสดุงานบานงานครัว
2,864.00
10,000
10,000 330300
วัสดุกอสราง
18,353.00
20,000
20,000 330600
วัสดุยานพาหนะและขนสง
2,180.00
5,000 (2,000)
3,000 330700
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
844.08
5,000 (2,000)
3,000 330800

จายจริง
ป 2552

หมวด/ประเภท
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น ๆ
หมวดคาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาบริการทางดานโทรคมนาคม

รวมงบประมาณรายจายประจํา

(รวม)
(รวม)

ป 2553

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด
+
5,000
(2,000)
+
20,000
+
50,000
+
50,000
+
50,000
-

8,490.00
25,095.00
35,113.00
324,976.05
324,976.05
297,356.47
10,524.55
3,828.93
13,266.10

10,000
5,000
15,000
10,000
346,000
346,000
300,000
15,000
10,000
1,000
20,000

2,169,032.63

2,423,640 +

59,000

ป 2554
15,000
3,000
15,000
30,000
396,000
396,000
350,000
15,000
10,000
1,000
20,000

2,482,640

รหัส
บัญชี
331000
331100
331400
331700
534000
340100
340200
340300
340400
340500

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
แผนงานการพาณิชย
งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ป 2552
ป 2553
ป 2554 บัญชี
ลด
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
23,900.00
764,000 - (290,700) 473,300
ครุภัณฑ
(รวม)
23,900.00
134,000 + 289,300
423,300 541000
ครุภัณฑสํานักงาน
23,900.00
38,000 +
36,100
74,100 410100
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
65,000 (11,000)
54,000 410600
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
+
11,000
11,000 410700
ครุภัณฑงานบานงานครัว
6,000 (6,000)
410900
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
+
73,200
73,200 411600
ครุภัณฑอื่น
+ 186,000
186,000 411700
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
25,000
25,000 411800
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(รวม)
630,000 - (580,000)
50,000 420000
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
580,000 - (580,000)
420900
- คาปรับปรุงระบบบําบัด และหองสุขา
460,000 - (460,000)
ชาย-หญิง ชั้น 2 สถานีขนสงผูโดยสาร
เทศบาลนครลําปาง
- คาปรับปรุงภายในอาคารบริเวณโถง
120,000 - (120,000)
ดานหองสุขาชาย-หญิง ชั้น 2 สถานี
ขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
50,000
50,000 421200
และสิ่งกอสราง
รวมงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน

23,900.00

764,000 -

(290,700)

473,300

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
................................................
ตั้งงบประมาณรายจาย
รวมทั้งสิ้น 2,955,940 บาท แยกเปน
จายจากรายได
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา เปนเงิน
512,640 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
ตั้งไว
512,640 บาท แยกเปน
- คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 390,480 บาท สําหรับจายเปนคาจางใหกับ
พนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 122,160 บาท สําหรับจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพชัว่ คราวพนักงานจาง และจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
รวมงบบุคลากร

512,640 บาท

2. งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เปนเงิน 1,574,000 บาท แยกเปน
ตั้งไว
405,000 บาท แยกเปน
2.1 คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 5,000 บาท สําหรับจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ
บริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง้ ไว 400,000 บาท สําหรับ
จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคําสั่ง
ใหปฏิบัติราชการ และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
รวมคาตอบแทน

405,000 บาท

2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
950,000 บาท แยกเปน
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
700,000 บาท แยกเปน
- คาโฆษณาและเผยแพร สําหรับจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
เชน การโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน มหรสพ หรือสิ่งพิมพ

ตาง ๆ ในงานกิจกรรมของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง งานเผยแพรขอมูลขาวสารของ
สถานีขนสงฯ ผลการดําเนินงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนไดทราบ เปนตน
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ และการฝกอบรม
ตาง ๆ ของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
- คาจางเหมาบริการ สําหรับจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารภายในและ
ภายนอกอาคารสถานีขนสงผูโดยสารรายเดือน และคาจางเหมาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจางเหมา
บริการทุกประเภท
ตั้งไว 10,000 บาท แยกเปน
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรอง ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคารับรอง เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายไวตามเกณฑการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไมเกินปละ 1 % ของรายไดจริงของปงบประมาณ
ที่ลวงมา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 220,000 บาท แยกเปน
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนประเพณีสําคัญ ๆ และงานพิธี/
รัฐพิธีตาง ๆ ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคาพิธีการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีขนสงฯ
และคาใชจายในพิธีการทางศาสนาตาง ๆ เชน คาใชจายในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
และ 5 ธันวาคม ประเพณีวันลอยกระทง วันสงกรานต และงานวันสําคัญตาง ๆ เชน คาตุง คาโคมไฟ
คาซุมประตูปา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ค า ใช จ า ยในการพั ฒ นาสถานี ข นส ง ผู โ ดยสารให น า อยู น า มอง (Big
Cleaning Day) ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการของขาราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนั ก งานจ า งของสถานี ข นส ง ผู โ ดยสารที่ จํ า เป น ต อ งเดิ น ทางไปราชการ รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ เชน คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ ฯลฯ
4. เงินรางวัลเจาหนาที่สารวัตรทหาร และเจาหนาที่ตํารวจ ตั้งไว 170,000
บาท สําหรับจายเปนเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน วันละไมเกิน 4 คน เจาหนาที่สารวัตร
ทหารชั้นประทวน วันละไมเกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนสง
ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0890.3/7516
ลงวัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2550 ใหสามารถใชระเบียบกระทรวงการคลังไดโดยอนุ โลม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการเบิ ก ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขอ 6)
5. คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับ
จา ยเป น ค า ซื้ อ ของรางวั ล ต า ง ๆ ในพิ ธี ห รื อ งานประเพณี หรื อสิ่ ง ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ มอบให แ ก แ ขก
ที่มาเยือนสถานีขนสงผูโดยสารหรือใหความรูแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสถานีขนสงผูโดยสาร
ตั้งไว
20,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่น ๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท
รวมคาใชสอย 950,000 บาท
2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
219,000 บาท แยกเปน
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุสํานักงาน
เชน หมึ ก พิ ม พ กระดาษพิ ม พ ดิ น สอ ปากกา ลวดเย็บ แบบพิม พต า ง ๆ ค า หนัง สื อ น้ํ า ดื่ ม
ปายแผนที่อาคารสํานักงาน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุอุปกรณ
ไฟฟ า ต า ง ๆ ซึ่ ง นํ า มาซ อ มหรื อ ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม ในอาคารสถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร เช น สายไฟฟ า
ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา ไฟแสงสวางฉุกเฉิน ฯลฯ
- วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุงานบาน
งานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ฯลฯ

- วัสดุกอสราง ตั้งไว 20,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน
ไมตาง ๆ สี กอกน้ํา ทอน้ําและอุปกรณประปา ตลอดจนอุปกรณเครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 3,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณและอะไหลชิ้นสวนรถยนต รถจักรยานยนต เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุด หรือ
หมดสภาพไป
- วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล อ ลื่ น ตั้ ง ไว 3,000
บาท สํ า หรั บ จ า ยเป น
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนตที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ
สถานี ข นส ง ผู โ ดยสาร ในการใช ติ ด ต อ ราชการ ตรวจงาน เช น น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น ดี เ ซล
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว 15,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุการเกษตร
เชน พันธุไมตาง ๆ ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช ยาฆาแมลง ฯลฯ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 3,000
บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม สไลด วีดีทัศน ฯลฯ
- วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร น้ํายาลางเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 30,000 บาท สําหรับจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถ
จัดเขาประเภทวัสดุใดได
รวมคาวัสดุ

219,000 บาท

รวมงบดําเนินการ 1,574,000 บาท
ตั้งไว
396,000 บาท แยกเปน
3. หมวดคาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว
396,000 บาท แยกเปน
- คาไฟฟา ตั้งไว 350,000 บาท สําหรับจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสง
ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
- คาน้ําประปา ตั้งไว 15,000 บาท สําหรับจายเปนคาน้ําประปาของสถานี
ขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
- คาโทรศัพท ตั้งไว 10,000 บาท สําหรับจายเปนคาโทรศัพทที่ใชติดตอกับ
สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งโทรศัพททางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ

- คาไปรษณีย ตั้งไว 1,000 บาท สําหรับจายเปนคาไปรษณีย คาธรรมเนียม
สงเงินโดยทางธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร และคาลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดตอ
ราชการตาง ๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ ย วกั บ การใช ร ะบบอิ น เตอร เ น็ ต ค า สื่ อ สารผ า นดาวเที ย ม ค า บริ ก ารรายเดื อ นเคเบิ้ ล ที วี
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

396,000 บาท

4. งบเพื่อการลงทุน
473,300 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเงิน
ตั้งไว
423,300 บาท แยกเปน
4.1 ครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว
74,100 บาท แยกเปน
- โตะทํางาน สําหรับเจาหนาที่ระดับ 3 - 5 (โตะเหล็ก) ขนาดประมาณ
152 x 76 x 75 เซนติเมตร มี 7 ลิ้นชัก มีกุญแจลอค มีกระจกปูหนาโตะ จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 8,500
บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-68)
- โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 2,500 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-68)
- เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ระดับ 3 - 5 มีพนักพิงสูง มีทวี่ างแขน ปรับสูง-ต่ํา
ไดดวยโชคไฮโดรลิก จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-68)
- เกาอี้สํานักงานชนิดหนัง ปรับสูง-ต่ําได มีที่วางแขน มีลอ จํานวน
6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69)
- เกาอี้เอนกประสงคขาเหล็กชุบโครเมียมอยางหนา จํานวน 12 ตัว ๆ ละ
800 บาท เปนเงิน 9,600 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-70)
- ตูนิรภัยแบบ 2 กุญแจ 1 รหัส น้ําหนักไมนอ ยกวา 150 กิโลกรัม
มีมาตรฐาน มอก. ขนาดกวางประมาณ 590 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 551 มิลลิเมตร สูงประมาณ
760 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู เปนเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-70)
- เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน
จํานวน 1 เครือ่ ง เปนเงิน 8,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69)

- ปายตูไฟ ทางเขา – ทางออก ขนาดประมาณ 1.20 x 0.80 เมตร มีเสา
พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ปาย ๆ ละ 7,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่ )
(แผนพัฒนาสามป หนา 5-69)
ตั้งไว
54,000 บาท แยกเปน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- เครื่องเลนวิทยุเอนกประสงค สามารถเลน DVD, VCD, MP3, MP4,
USB และวิทยุ FM-AM จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 6,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-69)
- ไฟแสงสวางฉุกเฉิน ขนาด 12V 21A ใชหลอดฮาโลเจน ขนาด 35W
จํานวน 2 หลอด ใหแสงสวางเมื่อไฟดับอัตโนมัติประมาณ 2.5 ชั่วโมง จํานวน 12 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
เปนเงิน 48,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-70)
11,000 บาท แยกเปน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
- กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล
จํานวน 1 กลอง เปนเงิน 11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม
หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6) มีกระเปาบรรจุกลอง
(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69)
ตั้งไว
73,200 บาท แยกเปน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
41,700 บาท ประกอบดวย
1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา Intel Core i5 มี Core
ไมนอยกวา 4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอ ยกวา
3.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 1 GB

- มีหนวยความจําหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีฮารดดิสก ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอ ยกวา
1 TB จํานวน 1 หนวย
- มีดิสกไดรว DVD/- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา
1,366 x 768 Pixel, มีขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว
- มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถกู ตอง
ตามลิขสิทธิ์
2) เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง มีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000 VA/500 W หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
3) เครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ความเร็วในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 35 หนา/นาที
- ความเร็วในการพิมพสี ไมนอยกวา 34 หนา/นาที
- มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษไมนอยกวา 100 แผน
(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรสูงกวา
เกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามป หนา 5-68)
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 31,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลางไมต่ํากวา Intel Core i3 ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.40 GHz
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 2 GB ความเร็วบัส
ไมนอยกวา DDR3-1333
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Harddisk) ไมนอยกวา 320 GB 7200 RPM
4) มีจอภาพ ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
5) มีดิสกไดรวแบบ DVD+/- RW Super Multi DL

6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ 10/100/1000 Mbps
7) มีชองเชื่อมตอสัญญาณแบบ Wireless 802.11 b/g/n และ
Bluetooth
8) มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถกู ตองตามลิขสิทธิ์
(ตามราคาในทองถิ่น) เนื่องจากตองการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑคอมพิวเตอรสูงกวา
เกณฑราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามป หนา 5-70)
ตั้งไว
186,000 บาท แยกเปน
ครุภัณฑอื่น
- แผงกัน้ จราจร ขนาดประมาณ 1 x 2 เมตร ชนิดไมมีลอ จํานวน 60 แผง ๆ ละ
3,100 บาท เปนเงิน 186,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนาสามป หนา 5-69)
25,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในทองถิ่น) (แผนพัฒนาสามป
หนา 5-89)
รวมคาครุภัณฑ

423,300 บาท

4.2 คาที่ดนิ และสิง่ กอสราง
ตั้งไว
50,000 บาท แยกเปน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 50,000 บาท แยกเปน
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพือ่ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ทีม่ ีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในทองถิน่ ) (แผนพัฒนา
สามป หนา 5-89)
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

50,000 บาท

รวมงบเพื่อการลงทุน

473,300 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกรและระบบบริหาร
จั ด การที่ ดี แนวทางการพัฒ นา พัฒ นาสภาพแวดลอ มในการทํา งานและการใหบริ ก าร
ที่มีคุณภาพ)

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ป 2552
ป 2553
ป 2554 บัญชี
ลด
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
39,838.00
51,264
51,264 110300
2. สํารองจาย
100,000
100,000 111000

รวมงบประมาณรายจายงบกลาง

39,838.00

151,264

-

151,264

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
................................................
ตั้งงบประมาณรายจาย
จายจากรายได
รายจายงบกลาง

รวมทั้งสิ้น 151,264 บาท แยกเปน
เปนเงิน

151,264 บาท แยกเปน

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 51,264 บาท สําหรับจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ของพนักงานจางของสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง
2. สํารองจาย ตัง้ ไว 100,000 บาท สําหรับจายในกรณีจําเปนที่ไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
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