สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน้า

ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย








บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ
 งานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 งานเทศกิจ
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
แผนงานการศึกษา
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 งานระดับมัธยมศึกษา
 งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
แผนงานสาธารณสุข
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 งานโรงพยาบาล
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 / 1
2.7 / 19
2.7 / 26
2.7 / 35
2.7 / 39
2.7 / 43
2.7 / 46
2.7 / 50
2.7 / 70
2.7 / 74
2.7 / 83
2.7 / 88
2.7 / 93
2.7 / 95
2.7 / 97
2.7 / 100

หน้า
แผนงานเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าถนน
 งานสวนสาธารณะ
 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 งานบาบัดนาเสีย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานกีฬาและนันทนาการ
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
 งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
แผนงานการพาณิชย์
 งานตลาดสด
แผนงานงบกลาง
 งานงบกลาง
 ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน

2.7 / 105
2.7 / 117
2.7 / 121
2.7 / 126
2.7 / 131
2.7 / 139
2.7 / 144
2.7 / 150
2.7 / 156
2.7 / 159
2.7 / 164
2.7 / 167
2.8

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
 สถานธนานุบาล
 สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

3/1
3 / 12

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปาง
บัดนี้ ถึงเวลาทีค่ ณะผู้บริหารของเทศบาลนครลาปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาเทศบาลนครลาปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลาปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลนครลาปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สิ้น

741,894,293.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม

438,087,083.98 บาท

1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม

212,923,418.01 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ
1.2 เงินกู้คงค้าง

3,400,000.00 บาท
71,658,468.68 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทัง้ สิ้น 542,801,808.16 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

64,395,238.13 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

16,672,884.69 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

18,560,413.40 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

5,125,179.98 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2,456,485.26 บาท

หมวดรายได้จากทุน

2,044,560.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

261,272,581.70 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป

172,274,465.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

129,520,572.08 บาท

(3) รายจ่ายจริง จานวน 441,038,532.29 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

27,732,295.89 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)

205,730,686.94 บาท

งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

138,629,097.13 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)

47,269,157.29 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

1,558,670.00 บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

20,118,625.04 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

129,520,572.08 บาท
2,989,325.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 41,423,325.54 บาท รายจ่ายจริง 23,744,512.32 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ

76,008,377.17 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กาไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทัง้ สิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ทรัพย์จานา

-

บาท

17,219,991.67 บาท
2,478.79 บาท
188,243,000.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 3,458,787.48 บาท รายจ่ายจริง 3,358,734.32 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ

-

บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

-

บาท

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
เงินฝากธนาคารทัง้ สิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

100,053.16 บาท
6,453,548.25 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

64,395,238.13
16,672,884.69
18,560,413.40
5,125,179.98
2,456,485.26
2,044,560.00
109,254,761.46

59,850,000
13,088,000
15,501,500
6,300,000
1,690,000
50,000
96,479,500

61,855,000
14,925,500
15,701,500
6,300,000
2,275,000
50,000
101,107,000

261,272,581.70
261,272,581.70

229,400,000
229,400,000

263,250,000
263,250,000

172,274,465.00
172,274,465.00

197,490,000
197,490,000

207,700,000
207,700,000

542,801,808.16

523,369,500

572,057,000

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

27,732,295.89
205,730,686.94

31,313,780
233,437,020

31,421,970
231,241,300

138,629,097.13

180,258,200

187,423,780

47,269,157.29
1,558,670.00
20,118,625.04

53,050,000
800,000
20,547,000

97,106,450
1,850,000
22,206,500

441,038,532.29

519,406,000

571,250,000

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารบุคลากร (ทีต่ ั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินทดแทนพนักงานจ้าง
เงินช่วยค่าทาศพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(15) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
(16) เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
(17) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ

ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น

65,940,980
3,264,000
897,600
67,200
15,141,860
25,840
41,060,910
3,948,670
2,310,700
1,062,700
2,390,600
45,000
36,000
7,356,940

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น
ตั้งจ่ายรวมทัง้ สิ้น

2,500,000
2,400,000
87,830

บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

148,536,830

บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 30.75 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวนทัง้ สิ้น 483,077,400 บาท
โดยใช้ฐานคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 55
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

- สําเนา -

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
----------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้

ยอดรวม

609,980,000 บาท

ยอดรวม

571,250,000 บาท

ยอดรวม
รวม
รวม

95,934,020 บาท
76,718,610 บาท
19,215,410 บาท

ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ด้านบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

422,144,760
183,015,030
20,265,810
4,550,930
171,436,800
3,979,500
38,896,690

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
รวม
รวม

21,749,250 บาท
14,453,110 บาท
7,296,140 บาท

ยอดรวม
รวม

31,421,970 บาท
31,421,970 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

ยอดรวม
ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม

1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

38,730,000
35,244,000
26,705,200
8,538,800
3,486,000
3,335,100
150,900

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
-----------------------------

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานบริหารทั่วไป
28,479,490
9,857,040
18,622,450
13,705,990
1,202,190
8,635,000
932,800
2,936,000
5,007,300
707,300
4,300,000
47,192,780

งานวางแผนสถิติ
งานบริหารงานคลัง
และวิชาการ
5,651,740
5,651,740
2,200,360
317,360
1,233,000
200,000
450,000
274,000
274,000
8,126,100

16,951,420
16,951,420
3,671,010
1,719,010
762,000
1,190,000
777,300
777,300
21,399,730

รวม
51,082,650
9,857,040
41,225,610
19,577,360
3,238,560
10,630,000
2,322,800
3,386,000
6,058,600
1,758,600
4,300,000
76,718,610

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
2,963,960
2,963,960
441,440
200,240
130,800
90,400
20,000
200,000
200,000
400,000
400,000
4,005,400

งานเทศกิจ
3,500,360
3,500,360
1,017,410
509,810
334,100
173,500
3,700
3,700
4,521,470

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
7,945,730
7,945,730
1,442,810
101,810
234,000
997,000
110,000
1,300,000
1,300,000
10,688,540

รวม
14,410,050
14,410,050
2,901,660
811,860
698,900
1,260,900
130,000
1,503,700
1,303,700
200,000
400,000
400,000
19,215,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
3. แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

6,604,840
6,604,840
1,235,600
525,600
422,000
283,000
5,000
18,000
18,000
7,858,440

94,622,420
94,622,420
46,858,370
174,300
29,383,410
13,870,660
3,430,000
2,765,200
1,365,200
1,400,000
18,936,000
18,936,000
163,181,990

งานระดับ
มัธยมศึกษา
727,960
727,960
5,135,130
9,000
5,126,130
144,000
144,000
6,007,090

งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ
1,867,960
1,867,960
3,696,800
142,500
1,805,000
1,414,300
335,000
402,750
402,750
5,967,510

รวม
103,823,180
103,823,180
56,925,900
851,400
36,736,540
15,567,960
3,770,000
3,329,950
1,929,950
1,400,000
18,936,000
18,936,000
183,015,030

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
4. แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

2,711,630
2,711,630
778,000
62,000
386,000
310,000
20,000
26,100
26,100
3,515,730

6,339,210
6,339,210
2,484,160
205,160
1,799,000
475,000
5,000
322,500
322,500
9,145,870

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอื่น
1,362,640
1,362,640
152,000
10,000
132,000
10,000
1,514,640

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
5,365,070
5,365,070
724,500
49,000
451,000
110,000
114,500
6,089,570

รวม
15,778,550
15,778,550
4,138,660
326,160
2,768,000
905,000
139,500
26,100
26,100
322,500
322,500
20,265,810

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานบริหารทั่วไป
งานสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
สังคม
สังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์
1,912,990
1,912,990
546,800
43,800
360,000
73,000
70,000
18,000
18,000
2,477,790

703,140
703,140
1,330,000
50,000
1,190,000
90,000
40,000
40,000
2,073,140

รวม
2,616,130
2,616,130
1,876,800
93,800
1,550,000
163,000
70,000
58,000
58,000
4,550,930

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
6. แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟ้าถนน
17,140,030
17,140,030
15,730,110
798,360
5,610,750
9,311,000
10,000
62,149,900
979,600
61,170,300
2,548,000
2,548,000
97,568,040

งานสวนสาธารณะ
1,860,790
1,860,790
14,286,640
115,840
9,602,800
2,103,500
2,464,500
236,000
236,000
16,383,430

งานกาจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
5,863,170
5,863,170
41,060,380
53,870
39,293,510
1,553,000
160,000
500,000
500,000
1,850,000
1,850,000
49,273,550

งานบาบัดนาเสีย
3,913,890
3,913,890
3,397,890
57,890
1,250,000
2,060,000
30,000
900,000
900,000
8,211,780

รวม
28,777,880
28,777,880
74,475,020
1,025,960
55,757,060
15,027,500
2,664,500
63,785,900
2,115,600
61,670,300
1,850,000
1,850,000
2,548,000
2,548,000
171,436,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มเข็ง
ชุมชน
1,614,800
1,614,800
2,364,700
144,700
2,180,000
40,000
3,979,500

รวม
1,614,800
1,614,800
2,364,700
144,700
2,180,000
40,000
3,979,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานกีฬา
และนันทนาการ
1,307,770
1,307,770
2,489,000
46,000
2,250,000
91,000
102,000
20,000,000
20,000,000
23,796,770

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
7,624,000
10,000
6,840,000
684,000
90,000
1,084,000
84,000
1,000,000
8,708,000

งานวิชาการ
วางแผน
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
479,710
479,710
4,698,110
55,110
4,315,000
328,000
1,214,100
114,100
1,100,000
6,391,920

รวม
1,787,480
1,787,480
14,811,110
111,110
13,405,000
1,103,000
192,000
22,298,100
198,100
22,100,000
38,896,690

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน

5,417,680
5,417,680
518,850
269,850
130,000
119,000
20,000
20,000
5,956,530

4,834,680
4,834,680
3,635,800
244,300
1,004,000
2,090,500
297,000
26,100
26,100
8,496,580

รวม
10,252,360
10,252,360
4,154,650
514,150
1,134,000
2,209,500
297,000
46,100
46,100
14,453,110

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
10. แผนงานการพาณิชย์
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

งานตลาดสด
1,098,220
1,098,220
6,197,920
40,000
2,667,920
110,000
3,380,000
7,296,140

รวม
1,098,220
1,098,220
6,197,920
40,000
2,667,920
110,000
3,380,000
7,296,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
11. แผนงานงบกลาง
งบ

งาน

งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งบกลาง
31,421,970
19,147,000
12,274,970
31,421,970

รวม
31,421,970
19,147,000
12,274,970
31,421,970

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
หมวด/ประเภท

ปี 2554

หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
(2) ภาษีบารุงท้องที่
(3) ภาษีปา้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(1) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา
(2) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน
(3) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
(4) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ ปฏิกลู
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(8) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับสุสานและฌาปนสถาน
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้ แผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

รายรับจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

46,429,694.73
845,190.89
12,393,994.50
59,668,880.12

45,817,451.92
860,134.90
12,997,446.00
59,675,032.82

48,649,920.91
864,898.22
14,880,419.00
64,395,238.13

46,000,000
850,000
13,000,000
59,850,000

3.39
1.14
5.92
3.94

%
%
%
%

47,000,000
855,000
14,000,000
61,855,000

43,606.35
3,249,890.00
246,815.00
2,400,000.00
252,000.00
392,000.00

45,861.60
3,525,657.00
386,364.00
3,701,330.00
252,000.00
378,400.00

46,375.70
600.00
2,971,714.00
289,263.00
4,467,660.00
187,650.00
365,800.00

40,000
2,000
2,500,000
180,000
3,700,000
200,000
360,000

9.44
-233.33
12.51
13.57
1.51
20.06
-1.15

%
%
%
%
%
%
%

42,000
2,000
2,600,000
250,000
4,400,000
150,000
370,000

63,500.00
1,174,790.00

61,300.00
2,331,400.00

61,100.00
1,377,740.00

61,000
1,500,000

-0.65 %
5.64 %

61,500
1,300,000

หมวด/ประเภท
(10) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
(11) ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชน
(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
(14) ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
(15) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
(16) ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน่
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา
(18) ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย
(19) ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย
(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
ซึง่ มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน
(23) ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
(24) ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ปี 2554

รายรับจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

16,880.00
328,640.00
19,590.00
31,030.00
1,086,962.99
915,100.00
222,450.00
683,248.44
5,000.00
5,000.00
1,569,000.00

17,380.00
105,040.00
19,950.00
30,070.00
1,797,056.44
1,279,550.00
108,000.00
4,047,907.17
10,000.00
1,575,550.00

16,710.00
114,440.00
18,760.00
23,890.00
2,012,536.50
913,200.00
165,920.00
1,986,510.49
10,000.00
1,498,000.00

15,000
100,000
18,000
24,000
1,500,000
800,000
120,000
300,000
5,000
5,000
1,500,000

105,000.00

132,000.00

111,000.00

12,000.00
19,135.00

10,000.00
22,475.00

12,841,637.78

19,837,291.21

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
4.25
3.88
4.05
-4.65
15.53
-9.51
3.57
49.66
50.00
-100.00
-3.47

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

16,000
110,000
18,000
25,000
1,700,000
1,000,000
160,000
1,000,000
5,000
5,000
1,550,000

120,000

-8.11 %

120,000

12,000.00
6,800.00
15,215.00

14,000
6,000
18,000

-16.67 %
-2.94 %
-31.45 %

14,000
7,000
20,000

16,672,884.69

13,088,000

10.48 %

14,925,500

หมวด/ประเภท
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
(2) ดอกเบีย้
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
(1) ค่าจาหน่ายเวชภัณฑ์
(2) ค่าจาหน่ายเศษของ
(3) ค่าขายแบบแปลน
(4) ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
(5) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจดั สรร
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่ น
(2) ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
(3) ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

ปี 2554

รายรับจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
%
%
%
%

6,300,000
9,400,000
1,500
15,701,500

-22.92 %
-22.92 %

6,300,000
6,300,000

-2.16 %
230,000
20,000 -100.00 %
30.36 %
415,000
7.38 %
120,000
5,000 -2,677.78 %
0.89 %
900,000
1,690,000
7.39 %

200,000
20,000
430,000
120,000
5,000
1,500,000
2,275,000

50,000
50,000

97.55 %
97.55 %

50,000
50,000

2,000,000
143,000,000
18,000,000

-221.36 %
0.27 %
0.38 %

2,300,000
163,000,000
24,000,000

4,800,294.00
8,683,466.27
4.73
13,483,765.00

6,372,412.00
10,351,530.93
1,250.00
16,725,192.93

6,355,095.00
12,204,068.40
1,250.00
18,560,413.40

6,300,000
9,200,000
1,500
15,501,500

4,264,883.97
4,264,883.97

4,718,635.65
4,718,635.65

5,125,179.98
5,125,179.98

6,300,000
6,300,000

273,798.00
25,100.00
628,700.00
137,630.00
7,160.00
802,739.04
1,875,127.04

285,735.00
386,900.00
129,515.00
2,300.00
26,855,154.68
27,659,604.68

195,775.00
617,500.00
129,557.50
180.00
1,513,472.76
2,456,485.26

-

-

2,044,560.00
2,044,560.00

139,785,258.87
21,468,634.39

160,631,759.92
22,951,687.68

715,704.72
163,446,330.42
24,091,835.56

0.87
22.98
-20.00
15.40

ปี 2559

หมวด/ประเภท

ปี 2554

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(5) ภาษีสุรา
(6) ภาษีสรรพสามิต
(7) ค่าภาคหลวงแร่
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
รวมหมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
%
%
%
%
%
%

650,000
10,000,000
16,000,000
4,000,000
800,000
42,500,000

229,400,000

-0.76 %

263,250,000

172,274,465.00

197,490,000

-20.56 %

207,700,000

165,533,811.00

172,274,465.00

197,490,000

-20.56 %

207,700,000

560,206,405.47

542,801,808.16

523,369,500

-5.39 %

572,057,000

513,527.69
9,717,842.59
17,462,723.36
4,648,315.20
710,694.10
31,496,967.85

590,012.51
9,716,687.05
21,243,186.80
3,601,733.08
878,867.43
46,442,902.71

658,069.13
10,494,248.50
14,274,257.89
4,054,303.17
828,314.34
42,709,517.97

500,000
9,500,000
16,000,000
3,600,000
800,000
36,000,000

225,803,964.05

266,056,837.18

261,272,581.70

68,360,849.00

165,533,811.00

68,360,849.00
386,299,106.96

1.23
4.71
-12.09
1.34
3.42
0.49

ปี 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

572,057,000

บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โดยคานวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)
ภาษีบารุงท้องที่
โดยคานวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)
ภาษีป้าย
โดยคานวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

รวม
จานวน

61,855,000
47,000,000

บาท
บาท

จานวน

855,000

บาท

จานวน

14,000,000

บาท

รวม
จานวน

14,925,500
42,000

บาท
บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

2,600,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

4,400,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

370,000

บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณ
ทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมการแพทย์
โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์ ให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
โดยประมาณการรับจากค่าตอบแทนจากการกาจัดขยะมูลฝอย
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จาก สภ.เมืองลาปาง และศาลแขวงจังหวัดลาปาง ให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถิ่น ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทาผิดตามสัญญา
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยประมาณการรับตามจานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

จานวน

61,500

บาท

จานวน

1,300,000

บาท

จานวน

16,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

จานวน

1,700,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยประมาณการรับตามจานวนผู้ประกอบการในเขต
เทศบาลนครลาปาง ทีค่ าดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
โดยประมาณการรับจากผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง
รือ้ ถอน อาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณา
ใช้เครือ่ งขยายเสียง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาด
และจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ดอกเบี้ย
โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

จานวน

5,000

บาท

จานวน

1,550,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

14,000

บาท

จานวน

7,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
จานวน

15,701,500
6,300,000

บาท
บาท

จานวน

9,400,000

บาท

จานวน

1,500

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวม
6,300,000
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
จานวน
6,300,000
โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกาไรของสถานธนานุบาล
ทีจ่ ัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิประจาปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
2,275,000
ค่าจาหน่ายเวชภัณฑ์
จานวน
200,000
โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาลและการจาหน่าย
เวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าจาหน่ายเศษของ
จานวน
20,000
โดยประมาณการรับจากการจาหน่ายเศษของ ที่คาดว่าจะได้รับ
ในปีงบประมาณนี้
ค่าขายแบบแปลน
จานวน
430,000
โดยประมาณการรับจากการขายแบบประกวดราคา สอบราคา
งานก่อสร้างของเทศบาล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
จานวน
120,000
โดยประมาณการรับจากการรับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
จานวน
5,000
โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้
นครลาปางที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน
1,500,000
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
หมวดรายได้จากทุน
รวม
50,000
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
50,000
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 263,250,000
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จานวน
2,300,000
โดยประมาณการรับจากการที่คณะกรรมการการกระจายอานาจ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เทศบาลได้รับจากเงินส่วนต่าง
ที่เป็นส่วนเพิ่มของ อบจ. ได้รับ โดยจัดสรรให้ตามจานวนประชากร

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา ตามทีก่ รมสรรพากรส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของ
คณะกรรมการการกระจายอานาจ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา ตามทีก่ รมสรรพากรส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศ
ของคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา จากสรรพากรจังหวัดซึง่ จัดสรร
ตามสัดส่วนจานวนประชากร
ภาษีสุรา
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการ
การกระจายอานาจ
ภาษีสรรพสามิต
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการ
การกระจายอานาจ
ค่าภาคหลวงแร่
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
เหมืองแร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการกระจายอานาจ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา จากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา จากสานักงานทีด่ นิ จังหวัดลาปาง
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอานาจ

จานวน

163,000,000

บาท

จานวน

24,000,000

บาท

จานวน

650,000

บาท

จานวน

10,000,000

บาท

จานวน

16,000,000

บาท

จานวน

4,000,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

จานวน

42,500,000

บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 207,700,000
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
จานวน 207,700,000
ถ่ายโอนเลือกทา
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
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***************

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
***************

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

1,673,132.00
417,411.00
417,411.00
728,999.00

1,686,107.00
376,021.00
376,021.00
630,359.00

2,055,436.00
461,128.00
461,128.00
852,587.00

2,132,280
480,000
480,000
966,240

0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

2,132,280
480,000
480,000
966,240

4,658,493.00

5,246,630.00

5,776,214.00

5,798,520

0.00 %

5,798,520

7,895,446.00

8,315,138.00

9,606,493.00

9,857,040

0.00 %

9,857,040

8,054,276.00
525,784.00
388,800.00
1,924,392.00
81,480.00

8,234,418.00
496,719.00
388,800.00
3,114,202.00
50,265.60

8,566,056.33
330,785.00
318,800.00
2,409,628.00
20,625.60

10,571,850
388,800
388,800
2,484,860
9,780

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

2.43
0.00
0.00
-20.46
-31.29

%
%
%
%
%

ปี 2559

10,829,050
388,800
388,800
1,976,370
6,720

รายการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
1,635,652.00
2,958,433.00
763,540.00
1,093,730.00
13,373,924.00 16,336,567.60
21,269,370.00 24,651,705.60

ปี 2557
3,946,425.00
495,796.00
16,088,115.93
25,694,608.93

ปี 2558
4,778,470
311,700
18,934,260
28,791,300

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-3.91 %
41.46 %
-1.65 %
-1.08 %

0.00 %

4,500.00

24,100.00

55,450.00

30,000

18,937.50
664,000.00
372,400.00
128,582.00
228,864.00
1,417,283.50

15,750.00
573,860.00
403,400.00
192,954.00
256,192.50
1,466,256.50

14,187.50
699,920.00
414,500.00
105,003.00
95,633.00
1,384,693.50

40,000
570,000
444,000
126,550

1,668,873.50
918,600.00

2,673,254.35
784,315.00

23,124.00

-25.00
-3.51
-2.97
27.53

ปี 2559
4,591,790
440,920
18,622,450
28,479,490

30,000

%
%
%
%

30,000
550,000
430,800
161,390

1,210,550

-0.69 %

1,202,190

3,353,014.40
782,274.00

4,540,700
900,000

-3.54 %
-11.11 %

4,380,000
800,000

16,750.00

61,688.00

50,000

0.00 %

50,000

424,208.00

315,900.00

256,900.00

400,000

-25.00 %

300,000

29,130.00

31,975.00

25,982.00

50,000

40.00 %

70,000

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ประเพณีสาคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวน
เพื่อประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
49,979.70

ปี 2557

ปี 2558

-

-

78,779.00
1,004,618.00

12,360.00
875,785.00

61,361.00
679,702.00

89,500.00

59,050.00

-

ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลาปาง
(2557-2559)

-

-

71,540.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการ
บริหารหอกระจายข่าว

-

27,481.00

27,880.00

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

26,290.00

-

-

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

734,558.00

317,856.00

424,739.30

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครลาปาง และเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครลาปาง

-

4,354,983.00

-

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางาน (5 ส)

-

-

25,880.00

19,618.00

24,988.00

39,959.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์บริการ
24 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสานักทะเบียนดีเด่น
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานของสภาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสา
ฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลาปาง

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

80,000
1,200,000

-100.00 %
-16.67 %

1,000,000

1,000,000

0.00 %

1,000,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร
ที่เกีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปรองดองสมานฉันท์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัคร
นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่
พบปะประชาชน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
411,480.00
373,260.00

ปี 2557
327,960.00

-

-

-

-

-

14,652.00

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย
โดยการเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปรับปรุงเลขหมาย
ประจาบ้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน่ ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
300,000
0.00 %

ปี 2559
300,000

100,000
200,000

-100.00 %
-100.00 %

-

-

100.00 %

20,000

-

100.00 %

10,000

697,291.46
6,837.00
85,180.60
6,268,067.26

308,352.80
48,690.00
10,225,000.15

230,160.38
70,885.00
6,454,577.08

1,106,000
50,000
142,000
10,118,700

-53.89
-60.00
23.24
-14.66

%
%
%
%

510,000
20,000
175,000
8,635,000

548,067.85
251,157.10
50,820.40
52,842.00
10,000.00
588,105.00

597,833.83
124,859.00
58,846.00
23,239.00
12,050.00
305,782.00

404,070.10
104,396.00
41,902.00
12,294.00
336,392.00

428,800
130,000
52,000
35,000
5,000
12,000
435,000

0.00
-15.38
-3.85
-28.57
0.00
-41.67
-29.89

%
%
%
%
%
%
%

428,800
110,000
50,000
25,000
5,000
7,000
305,000

รายการ

ปี 2554

วัสดุสารวจ
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์
ตู้กนั ความชื้น
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
6,100.00
1,500,992.35
1,128,709.83

ปี 2557
4,200.00
4,900.60
908,154.70

2,039,074.53
273,419.77
370,851.00
48,862.38
2,732,207.68
11,918,550.79

3,514,315.65
244,133.63
344,283.00
48,817.44
4,151,549.72
16,971,516.20

3,115,350.60
92,876.65
232,760.16
366,543.00
48,817.44
3,856,347.85
12,603,773.13

20,000.00
-

9,800.00
-

15,000.00

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
สภาเทศบาลนครลาปาง

-

-

98,700.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
8,000 -100.00 %
2,000
0.00 %
1,107,800 -15.80 %
3,300,000
100,000
326,000
350,000
50,000
4,126,000
16,563,050

-37.58
100.00
-15.34
0.00
0.00
-28.84
-17.25

ปี 2559
2,000
932,800

%
%
%
%
%
%
%

2,060,000
200,000
276,000
350,000
50,000
2,936,000
13,705,990

-

100.00 %

18,000

-

100.00 %

28,000

รายการ

60,000

-100.00 %

-

100.00 %

65,000

-

100.00 %
100.00 %

150,000
90,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

-

100.00 %

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานสานักงาน
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

-

100.00 %

30,000

-

100.00 %

51,000

กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS
หรือ CCD
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลออนไลน์
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภาเทศบาลนครลาปาง
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %

ปี 2559
180,000
-

ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน
เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)
เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SLR
ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
108,600.00
14,500.00
-

72,500.00
8,500.00

-

78,000.00

-

-

119,000.00

-

-

50,000.00
-

60,000.00

-

49,000.00

-

-

-

25,900.00

4,900.00

-

-

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

-

5,200.00

ค่าปรับปรุงบริเวณศาลพระภูมิเทศบาล
นครลาปาง
ค่าปรับปรุงห้องทางานปลัดเทศบาล ชั้น 3
อาคารสานักการช่าง-กองคลัง

ปี 2559
32,000

-

100.00 %

3,700

-

100.00 %

4,300

-

100.00 %

9,300

156,000
216,000

-100.00 %
227.45 %

707,300

-

100.00 %

200,000

-

-

20,000.00

-

187,510.00
316,110.00

188,321.00
564,621.00

62,290.00
316,990.00

ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้า สาหรับคนพิการ
และคนชรา บริเวณด้านข้างอาคารสานัก
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลาปาง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (Car Pool)
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าถังเก็บน้า
ชั้น 4 อาคารสานักการช่าง-กองคลัง

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %

300,000.00
200,000.00

-

-

87,750.00

-

-

-

300,000.00

-

รายการ
ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4
อาคารสานักการช่าง-กองคลัง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
405,700.00

ปี 2557
598,816.55

ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครลาปาง ชั้น 2 อาคาร
สานักการช่าง-กองคลัง

-

150,000.00

-

ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลนครลาปาง

-

1,000,000.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักการช่าง-กองคลัง
บริเวณชั้นล่าง เป็นห้องน้าสาหรับคนพิการ
และคนชรา

-

100.00 %

100,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วม
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ (One Stop Service)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

100.00 %

700,000

-

100.00 %

3,000,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร
อาคารสานักการช่าง-กองคลัง
ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED
ห้าแยกหอนาฬิกา
ค่าปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
รวมค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

40,573.48
-

147,638.00
-

-

89,600
400,000

-100.00 %
-100.00 %

-

-

-

-

1,500,000

-100.00 %

-

-

100.00 %

300,000

1,989,600
2,205,600

116.12 %
127.03 %

4,300,000
5,007,300

628,323.48
944,433.48

2,003,338.00
2,567,959.00

598,816.55
915,806.55

รายการ

ปี 2554

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

60,000.00
60,000.00
60,000.00
34,192,354.27

60,000.00
60,000.00
60,000.00
44,251,180.80

ปี 2557

60,000.00
60,000.00
60,000.00
39,274,188.61

ปี 2558

47,559,950

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-0.77 %

ปี 2559

47,192,780

รายการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

2,934,950.00
208,148.00
5,780.00
414,438.00
127,643.00
3,690,959.00
3,690,959.00

3,468,780.00
276,570.00
67,200.00
302,718.39
99,618.39
4,214,886.78
4,214,886.78

4,020,928.00
196,774.00
67,200.00
325,530.00
52,485.00
4,662,917.00
4,662,917.00

4,673,200
243,600
67,200
481,280
50,100
5,515,380
5,515,380

64,400.00
142,500.00
17,000.00
207,987.50
431,887.50

44,800.00
162,000.00
16,550.00
257,735.75
481,085.75

64,600.00
167,000.00
20,650.00
21,973.75
274,223.75

178,363.25

430,380.75

212,106.00
82,950.00

77,590.00
102,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

1.49
0.00
0.00
5.34
82.24
2.47
2.47

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%

4,742,660
243,600
67,200
506,980
91,300
5,651,740
5,651,740

122,500
168,000
34,100

-18.37 %
0.00 %
44.75 %

100,000
168,000
49,360

324,600

-2.23 %

317,360

410,309.50

638,400

-6.02 %

600,000

375,997.50
101,937.50

200,000
120,000

0.00 %
0.00 %

200,000
120,000

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554

ปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

-

ปี 2556
34,500.00

ปี 2557

ปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

203,900.00

-

14,579.50

13,983.50

10,940.50

9,367.00

4,122.50

30,259.50

-

-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

-

60,000

-16.67 %

50,000

-

800,000

-100.00 %

-

-

-

100,000

0.00 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

109,644.00
11,955.00
618,964.75

30,730.70
10,339.87
907,547.32

61,153.00
6,570.00
997,167.50

200,000
63,000
2,181,400

-50.00 %
0.00 %
-43.48 %

100,000
63,000
1,233,000

รวมค่าวัสดุ

125,574.50
42,488.00
5,951.00
2,784.00
99,750.00
276,547.50

146,222.10
3,745.00
6,166.00
110,280.00
266,413.10

52,848.00
11,900.00
6,558.00
34,730.00
106,036.00

90,000
5,000
7,000
3,000
139,000
244,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหาร
และการพัฒนาเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานชุมชนน่าอยู่
ผู้คนเป็นสุข
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00
-100.00
0.00
0.00
-28.06
-18.03

%
%
%
%
%
%

90,000
7,000
3,000
100,000
200,000

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

432,999.36
432,999.36
1,760,399.11

347,800.00
347,800.00
2,002,846.17

306,000.00
306,000.00
1,683,427.25

-

-

66,000.00

500,225.00

-

421,300.00

50,000.00

2,400,000.00

-

-

200,000.00
100,000.00

-

51,800.00
52,000.00
54,900.00
282,700.00
29,700.00

-

-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย
(Network Management System)
ค่าพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง
ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาด
และจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เครื่องคอมพิวเตอร์แทบเลต
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว
แบบมีการ์ดจอ

500,000
500,000
3,250,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-10.00 %
-10.00 %
-32.30 %

ปี 2559
450,000
450,000
2,200,360

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว
แบบมีการ์ดจอ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณภาพ

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555
60,000.00

ปี 2556

ปี 2557
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

-

100.00 %

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

-

100.00 %

30,000

-

100.00 %

8,600

-

100.00 %

12,400

-

100.00 %

200,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท็งค์
(Ink jet Multifunction Printer)
เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้น (DOT Matrix)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
1000VA/700WATT
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์
e-office & e-learning สานักการศึกษา
ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลนครลาปาง
ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลาปาง
4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)

47,300.00

-

-

18,100.00
-

-

22,800.00

6,900.00

-

-

24,500.00
50,000.00

-

-

50,000.00
500,000.00

-

-

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

-

-

-

20,450.00
1,798,575.00

18,550.00
2,718,550.00

34,000.00
544,100.00

1,798,575.00
7,249,933.11

47,500.00
47,500.00
2,766,050.00
8,983,782.95

544,100.00
6,890,444.25

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
310,000 -100.00 %
128,000 -100.00 %
438,000 -37.44 %

438,000
9,203,380

-37.44 %
-11.71 %

ปี 2559
274,000

274,000
8,126,100

รายการ
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

7,255,985.50
212,713.58
50,400.00
900,712.00
17,880.00
3,728,031.87
2,033,016.81
14,198,739.76
14,198,739.76

6,394,227.13
229,940.00
67,200.00
501,438.00
3,720.00
3,871,380.00
2,478,180.00
13,546,085.13
13,546,085.13

7,115,850.88
81,758.00
67,200.00
520,620.00
5,724,470.00
685,575.00
14,195,473.88
14,195,473.88

9,411,910
95,760
67,200
557,140

-6.97
-29.82
0.00
15.99

%
%
%
%

8,755,730
67,200
67,200
646,200

6,719,080
118,260
16,969,350
16,969,350

-0.84
536.39
-0.11
-0.11

%
%
%
%

6,662,490
752,600
16,951,420
16,951,420

-

-

-

5,000

-100.00 %

-

905,700.00
383,000.00
172,484.50
1,055,000.00
2,516,184.50

1,062,700.00
338,544.00
109,365.00
650,000.00
2,160,609.00

1,271,600.00
368,209.00
30,608.00
115,783.00
1,786,200.00

1,220,000
440,400
37,190

4.10 %
-7.47 %
11.62 %

1,270,000
407,500
41,510

1,702,590

0.96 %

1,719,010

250,422.00

157,866.00

153,051.50

260,000

-42.31 %

150,000

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมผู้ประกอบกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ
กลุ่มเครือข่ำยภำษี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมผู้อยู่ในข่ำยชำระภำษี
ในเขตเทศบำลนครลำปำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุกอ่ สร้ำง
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสำรวจ
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ

149,910.00

150,000.00

-

140,000

0.00 %

140,000

-

215,185.00

-

12,062.00
1,720.00

-

-

-

-

-

-

100.00 %

40,000

106,944.00
36,865.00
557,923.00

53,620.00
51,085.00
627,756.00

283,704.00
40,030.00
476,785.50

560,000
92,000
1,052,000

-39.29 %
0.00 %
-27.57 %

340,000
92,000
762,000

939,498.85
9,847.00
40,360.00
572.00
417,184.00
700.00
1,408,161.85

1,060,279.20
9,552.00
32,525.00
4,300.00
331,130.00
950.00
1,438,736.20

1,042,403.50
4,872.00
69,830.50
2,212.00
354,720.00
850.00
1,474,888.00

805,500
10,000
45,000
30,000
30,000
314,500
5,000
15,000
1,255,000

0.00
0.00
0.00
-83.33
-83.33
0.00
-100.00
-66.67
-5.18

%
%
%
%
%
%
%
%
%

805,500
10,000
45,000
5,000
5,000
314,500
5,000
1,190,000

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

67,660.59
67,660.59
4,549,929.94

126,989.80
126,989.80
4,354,091.00

3,737,873.50

4,009,590

-8.44 %

3,671,010

32,000.00
30,000.00
-

-

-

-

100.00 %

36,000

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 13,000 บีทียู

-

22,500.00

37,000.00

-

100.00 %

23,000

เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 30,000 บีทียู

-

216,650.00

-

ตู้ไม้เก็บเอกสำร ขนำดประมำณ
50 x 160 x 282 เซนติเมตร

-

-

15,000.00

ตู้ไม้เก็บเอกสำร ขนำดประมำณ
50 x 416 x 282 เซนติเมตร

-

-

49,000.00

ตู้ไม้เก็บเอกสำร ขนำดประมำณ
50 x 500 x 282 เซนติเมตร

-

-

54,800.00

รายการ

ปี 2554

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำน้ำประปำ ค่ำน้ำบำดำล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
เครื่องทำลำยเอกสำร แบบทำลำย 20 แผ่น
เครื่องพิมพ์เช็ค
เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ)
ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 12,000 บีทียู

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

-

-

-

-

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนพิกเซล

9,980.00

-

-

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 12 ล้ำนพิกเซล

-

-

-

กล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 16 ล้ำนพิกเซล
ครุภัณฑ์สำรวจ
เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่ 1

-

17,180.00

17,980.00

-

-

-

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)

รายการ
เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ
ส่งเอกสำรได้ครั้งละ 20 แผ่น
ค่ำติดตั้งระบบบัตรคิว
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ปี 2554

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
18,000 -100.00 %

ปี 2559
-

-

100.00 %

220,000

-

100.00 %

6,000

-

-

100.00 %

12,900

42,900.00

-

-

100.00 %

120,000

-

-

-

-

100.00 %

161,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว)

-

30,600.00

33,800.00

120,000

-100.00 %

-

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)

-

-

-

-

100.00 %

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว)

-

10,500.00

-

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว)

รายการ

ปี 2554

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สำหรับกระดำษขนำด A3

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

ปี 2557
-

-

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ
(30 หน้ำ/นำที)

-

3,800.00

10,800.00

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network

-

-

9,200.00

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

-

16,400.00

-

สแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำร
ระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1

-

-

9,900.00

จอภำพแบบ LCD หรือ LED
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 27 นิ้ว
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

-

-

47,660.00
119,640.00

รวมค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
8,500 -100.00 %

ปี 2559
-

-

100.00 %

29,200

-

100.00 %

38,000

-

-

100.00 %

9,900

22,500.00
19,800.00
32,580.00
435,410.00

10,400.00
247,880.00

12,000
7,000
165,500

-

1,950,000.00

-

-

34,924.80

11,900.00

-100.00
100.00
100.00
-100.00
369.67

%
%
%
%
%

79,300
12,000
777,300

-100.00 %

-

ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำรบ้ำนพัก
ค่ำปรับปรุงห้องปฏิบัติงำนกองคลัง ชั้น 1
อำคำรสำนักกำรช่ำง-กองคลัง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

55,000

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน
นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอก เพื่อให้ได้มำ
ซึ่งสิ่งก่อสร้ำง
ค่ำจ้ำงออกแบบปรับปรุงตกแต่งภำยใน
บริเวณห้องปฏิบัติงำนกองคลัง ชั้น 1
รวมค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

40,000.00

-

-

40,000.00
159,640.00
18,908,309.70
60,350,597.08

1,984,924.80
2,420,334.80
20,320,510.93
73,555,474.68

11,900.00
259,780.00
18,193,127.38
64,357,760.24

55,000 -100.00 %
220,500 252.52 %
0.94 %
21,199,440
-1.60 %
77,962,770

777,300
21,399,730
76,718,610

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

2,249,992.00
42,243.00
2,292,235.00
2,292,235.00

2,283,825.00
20,910.00
2,304,735.00
2,304,735.00

2,540,714.00
7,734.00
2,548,448.00
2,548,448.00

2,929,670

1.17 %

2,963,960

2,929,670
2,929,670

1.17 %
1.17 %

2,963,960
2,963,960

19,600.00

14,000.00

10,000.00

20,000

0.00 %

20,000

18,480.00
106,200.00
36,006.00
24,400.00
204,686.00

3,880.00
97,500.00
69,349.00
24,400.00
209,129.00

7,500.00
119,250.00
24,726.00
23,246.00
184,722.00

20,000
124,200
38,440

0.00 %
-1.93 %
0.00 %

20,000
121,800
38,440

202,640

-1.18 %

200,240

8,820.00

10,000.00

-

1,800

0.00 %

1,800

รายการ

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

-

-

49,733.00

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

-

-

37,688.00

40,000

-50.00 %

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุ
อัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล
นครลาปาง

-

11,570.00

-

-

100.00 %

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกูช้ ีพกูภ้ ัย
เทศบาลนครลาปาง

47,650.00
-

45,481.00

-

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับภัย
และการป้องกันสาธารณภัยให้กบั ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

-

20,508.80

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่
สถานประกอบการเพื่อป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

-

-

-

20,000

0.00 %

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยและแจ้งเหตุในชุมชนต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

-

-

70,000

-100.00 %

-

27,300.00
-

17,254.00
200.00

20,676.00
-

64,000
10,000

-31.25 %
-50.00 %

44,000
5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน่ ๆ

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554
รวมค่าใช้สอย

ปี 2555
7,965.00
91,735.00

รวมค่าวัสดุ

39,300.00
2,062.00
7,101.00
1,754.00
12,600.00
62,817.00

34,946.00
363.00
4,421.54
10,410.00
50,140.54

33,917.00
5,000.00
6,780.00
45,697.00

50,000
15,000
10,000
15,000
3,000
10,000
103,000

-20.00
-10.67
0.00
0.00
-33.33
0.00
-12.23

%
%
%
%
%
%
%

40,000
13,400
10,000
15,000
2,000
10,000
90,400

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

22,031.37
22,031.37
381,269.37

18,423.25
18,423.25
362,197.79

19,615.03
19,615.03
379,339.83

20,000
20,000
541,440

0.00 %
0.00 %
-18.47 %

20,000
20,000
441,440

-

28,200.00

-

98,440.00

-

-

-

18,000.00

-

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เรือยางกูภ้ ัย
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟสัญญาณวาบวับ

ปี 2556
84,505.00

ปี 2557
700.00
129,305.80

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
10,000
0.00 %
215,800 -39.39 %

ปี 2559
10,000
130,800

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์
ไม่ต่ากว่า 12 นิ้ว

-

42,000.00

-

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์
ไม่ต่ากว่า 30 นิ้ว
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง

-

43,000.00

-

98,440.00

141,000.00
272,200.00

-

-

-

-

-

600,000.00

-

98,440.00

600,000.00
872,200.00

400,000.00
400,000.00
400,000.00
3,171,944.37

400,000.00
400,000.00
400,000.00
3,939,132.79

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารห้องอาหารสาหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวมค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน

-

100.00 %

200,000

-

-

100.00 %
100.00 %

200,000
200,000

400,000.00
400,000.00
400,000.00
3,327,787.83

400,000
400,000
400,000
3,871,110

0.00
0.00
0.00
3.47

400,000
400,000
400,000
4,005,400

%
%
%
%

รายการ
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

824,100.00
180,360.00
198,126.00
892,923.00
447,065.00
2,542,574.00
2,542,574.00

971,132.00
197,633.00
337,106.00
840,780.96
522,179.04
2,868,831.00
2,868,831.00

1,172,820.00
260,400.00
364,080.00
1,293,658.00
158,205.00
3,249,163.00
3,249,163.00

1,511,970
260,400
175,030
1,443,970
32,100
3,423,470
3,423,470

-

-

-

390,500.00
47,400.00
5,804.00
7,149.00
450,853.00

556,560.00
64,140.00
6,404.00
19,881.00
646,985.00

572,840.00
82,710.00
18,260.00
1,806.00
675,616.00

31,350.00

117,615.48

130,000.00

99,588.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-7.32
0.00
19.02
1.45
415.26
2.25
2.25

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%

1,401,290
260,400
208,320
1,464,950
165,400
3,500,360
3,500,360

6,000

0.00 %

6,000

403,000
78,000
25,080

1.74 %
0.00 %
-36.96 %

410,000
78,000
15,810

512,080

-0.44 %

509,810

8,766.50

61,100

-8.18 %

56,100

94,570.00

100,000

0.00 %

100,000

รายการ

ปี 2554

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
69,558.00

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

-

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

26,745.50

-

-

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมาย

55,547.00

-

-

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย

-

-

36,074.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดของเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมาย

-

89,239.00

89,140.00

รวมค่าใช้สอย

116,709.00
2,800.00
363,151.50

122,208.00
3,280.00
501,488.48

98,668.00
6,920.00
334,138.50

183,000
10,000
354,100

-16.39 %
150.00 %
-5.65 %

153,000
25,000
334,100

รวมค่าวัสดุ

35,235.10
32,454.00
80,621.80
8,830.00
157,140.90

39,110.70
4,181.00
70,106.10
21,600.00
134,997.80

38,474.00
30,346.20
72,565.70
9,610.00
150,995.90

56,000
1,000
10,000
80,000
1,000
25,000
500
173,500

-17.86
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46,000
1,000
20,000
80,000
1,000
25,000
500
173,500

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ

%
%
%
%
%
%
%
%

รายการ

ปี 2554
รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
971,145.40 1,283,471.28

ปี 2557
1,160,750.40

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
1,039,680
-2.14 %

ปี 2559
1,017,410

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าติดตั้งระบบเฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV system) ระยะที่ 1
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(18 หน้า/นาที)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานเทศกิจ

690,000.00

-

-

-

21,800.00

-

21,600.00
711,600.00
711,600.00
4,225,319.40

83,670.00
105,470.00
105,470.00
4,257,772.28

28,572.00
28,572.00
28,572.00
4,438,485.40

24,000
24,000
24,000
4,487,150

100.00 %
-100.00
-84.58
-84.58
0.76

%
%
%
%

3,700
3,700
3,700
4,521,470

รายการ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

2,230,968.00
17,220.00
3,184,965.00
1,523,078.00
6,956,231.00
6,956,231.00

2,082,378.00
3,246,959.00
1,827,551.00
7,156,888.00
7,156,888.00

1,985,853.00
4,870,637.00
558,193.00
7,414,683.00
7,414,683.00

36,080.00
53,667.00
50,000.00
139,747.00

29,820.00
47,327.00
50,000.00
127,147.00

40,380.00
21,623.00
44,543.00
106,546.00

19,280.00

21,000.00

11,164.00
119,523.00
149,967.00
49,753.50

ปี 2558

2,074,130
5,546,540
130,800
7,751,470
7,751,470

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

0.95 %
-4.27
314.71
2.51
2.51

ปี 2559

2,093,750

%
%
%
%

5,309,540
542,440
7,945,730
7,945,730

60,000
34,100

-16.67 %
51.94 %

50,000
51,810

94,100

8.19 %

101,810

15,833.25

24,000

150.00 %

60,000

3,320.00
113,271.60
137,591.60

7,400.00
75,740.00
98,973.25

34,000
100,000
158,000

-29.41 %
50.00 %
48.10 %

24,000
150,000
234,000

16,407.00

13,385.40

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2556
9,234.00
6,785.00
3,250.00
185,673.05
510,832.53
99,520.00
831,701.58

ปี 2557
792.00
110,615.00
3,573.00
214,926.00
442,505.37
103,412.00
163,977.50
1,053,186.27

ปี 2558

รวมค่าวัสดุ

ปี 2555
2,480.00
7,807.00
15,873.00
492,334.27
381,683.50
9,900.00
137,830.00
1,097,661.27

200,000
570,000
4,000
90,000
200,000
3,000
1,067,000

0.00
-12.28
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.56

%
%
%
%
%
%
%

200,000
500,000
4,000
90,000
200,000
3,000
997,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

55,413.79
50,215.70
105,629.49
1,493,004.76

76,235.38
74,471.92
150,707.30
1,247,147.48

68,953.26
52,541.74
121,495.00
1,380,200.52

60,000
50,000
110,000
1,429,100

0.00
0.00
0.00
0.96

%
%
%
%

60,000
50,000
110,000
1,442,810

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

269,682.50
269,682.50
269,682.50
8,718,918.26
16,116,182.03

165,950.00
165,950.00
165,950.00
8,569,985.48
16,766,890.55

91,600.00
71,144.00
162,744.00
162,744.00
8,957,627.52
16,723,900.75

80,000 1,525.00 %
80,000 1,525.00 %
80,000 1,525.00 %
9,260,570
15.42 %
17,618,830
9.06 %

1,300,000
1,300,000
1,300,000
10,688,540
19,215,410

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอนื่ ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่านาประปา ค่านาบาดาล

ปี 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

3,457,156.00
246,800.00
120,000.00
757,482.00
17,640.00
496,203.00
153,695.00
5,248,976.00
5,248,976.00

3,811,958.00
336,075.00
120,000.00
161,538.00
10,934.40
547,662.00
241,600.00
5,229,767.40
5,229,767.40

4,647,450.00
197,240.00
120,000.00
67,200.00
166,740.00
10,934.40
729,990.00
90,690.00
6,030,244.40
6,030,244.40

6,394,090
187,200
120,000
67,200

-18.95
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%

5,182,320
187,200
120,000
67,200

1,033,910
46,200
7,848,600
7,848,600

-6.24
70.37
-15.85
-15.85

%
%
%
%

969,410
78,710
6,604,840
6,604,840

108,900.00

3,000.00

2,250.00

100,000

0.00 %

100,000

49,400.00
140,800.00

48,000.00
172,050.00

109,600.00
200,000.00

50,000
351,600

0.00 %
-1.71 %

50,000
345,600

รายการ

ปี 2554

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน่ ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
40,017.00
28,247.00
172,447.00
92,464.00
511,564.00
343,761.00

ปี 2557
43,079.50
21,171.00
376,100.50

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
52,070 -42.39 %

ปี 2559
30,000

553,670

-5.07 %

525,600

0.00 %

100,000

44,850.00

79,460.00

71,136.00

100,000

178,038.00
13,850.00
236,738.00

89,286.00
2,750.00
171,496.00

244,707.00
5,300.00
321,143.00

248,000
2,000
20,000
370,000

20.97
0.00
0.00
14.05

%
%
%
%

300,000
2,000
20,000
422,000

395,189.50
4,144.00
7,836.00
18,375.00
73,430.00
498,974.50

144,533.50
1,480.00
14,921.00
1,426.00
82,235.00
12,440.00
257,035.50

84,975.30
4,980.00
12,300.00
80,000.00
2,700.00
184,955.30

176,000
5,000
15,000
3,000
5,000
80,000
3,000
287,000

0.00
0.00
0.00
0.00
-80.00
0.00
0.00
-1.39

%
%
%
%
%
%
%
%

176,000
5,000
15,000
3,000
1,000
80,000
3,000
283,000

19,019.26
19,019.26
1,266,295.76

6,861.39
6,861.39
779,153.89

882,198.80

20,000
20,000
1,230,670

-75.00 %
-75.00 %
0.40 %

5,000
5,000
1,235,600

รายการ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้านพิกเซล
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้ )
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับ
งานประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)
จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 23 นิว้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

251,300.00

-

-

-

-

-

-

19,980.00

-

-

15,000.00

-

-

28,600.00

-

-

23,400.00

-

-

12,000.00

-

-

4,600.00

-

5,560.00
256,860.00

103,580.00

-

ปี 2559

-

100.00 %

18,000

44,000
44,000

-100.00 %
-59.09 %

18,000

รายการ
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงห้องทางานผูอ้ านวยการ
สานักการศึกษา
ค่าปรับปรุงห้องน้า-ห้องส้วมสานักการศึกษา
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบตั งิ านสานักการศึกษา ชัน้ 3
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

89,663.00

-

-

180,000.00
-

119,000.00

-

139,300.00
408,963.00
665,823.00
7,181,094.76

88,108.00
207,108.00
310,688.00
6,319,609.29

6,912,443.20

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

300,000 -100.00 %
300,000 -100.00 %
344,000 -94.77 %
9,423,270 -16.61 %

ปี 2559

18,000
7,858,440

รายการ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

1,673,870.00
854,303.00
2,528,173.00
2,528,173.00

57,474,157.32
4,845,641.00
6,500,263.00
767,076.00
7,860.00
2,676,634.00
1,432,174.00
73,703,805.32
73,703,805.32

63,560,943.00
5,039,690.00
8,354,810.00
809,340.00
4,044,079.00
794,251.00
82,603,113.00
82,603,113.00

69,664,820
6,026,400
9,810,000
871,000

4.22
-5.14
-2.34
16.76

%
%
%
%

72,606,000
5,716,800
9,580,800
1,017,000

4,913,180
410,100
91,695,500
91,695,500

0.96
80.79
3.19
3.19

%
%
%
%

4,960,420
741,400
94,622,420
94,622,420

-

46,550.00

36,250.00

154,900

-19.75 %

124,300

41,700.00
41,700.00

43,900.00
90,450.00

43,600.00
79,850.00

50,000
204,900

0.00 %
-14.93 %

50,000
174,300

202,759.00

135,250.00

16,350.00

200,000

-50.00 %

100,000

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร

81,600.00

19,814.00

35,644.00

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

23,840.00

15,899.00

22,800.00

รายการ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานแข่งขันคนเก่ง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จา่ ยในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
6,632.00
18,823.00

ปี 2557
12,500.00

ปี 2558
100,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-20.00 %

700,000

-14.29 %

600,000

400,000

-25.00 %

300,000

ปี 2559
80,000

651,860.30
-

520,239.60
34,050.00

584,296.00
16,483.00

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์
การเรียนการสอนภาษาไทย – จีน

411,520.00

158,400.00

-

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา

338,820.00

98,133.00

236,815.00

ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

-

-

480,000.00

ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

-

-

394,480.00

1,000,000

-40.00 %

600,000

ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

-

519,110.00

698,156.00

500,000

-60.00 %

200,000

67,840.00

69,120.00

72,360.00

100,000

-20.00 %

80,000

ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

-

-

-

600,000

-16.67 %

500,000

ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนางานศิลปะสาหรับเด็กและเยาวชน
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

-

-

-

50,000

0.00 %

50,000

371,763.00

335,798.00

460,340.10

350,000

20.29 %

421,000

ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนเด็กพิการ
ให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลาปาง

รายการ
ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556
59,439.00

ปี 2557
160,000.00

ปี 2558
711,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-100.00 %

ปี 2559
-

-

-

-

150,000

33.33 %

200,000

-

-

-

50,000

0.00 %

50,000

9,424,676.90
9,200.00
11,590,511.20

10,473,486.50
6,437.50
12,463,999.60

12,118,443.50
13,500.00
15,322,167.60

21,876,800
30,000
26,817,800

19.73 %
-66.67 %
9.57 %

26,192,410
10,000
29,383,410

99,300.00
29,000.00
11,565,215.25
12,750.00
53,660.00
11,759,925.25

50,786.25
24,300.00
12,417,852.49
53,320.00
12,546,258.74

38,279.00
15,850.00
11,448,719.93
41,510.00
11,544,358.93

60,000
20,000
14,150,500

-16.67 %
0.00 %
-2.70 %

50,000
20,000
13,769,060

41,600
14,272,100

-24.04 %
-2.81 %

31,600
13,870,660

1,812,975.20
969,039.68
24,062.96
415,553.00
3,221,630.84
26,613,767.29

2,176,769.83
949,166.75
28,946.21
332,084.71
3,486,967.50
28,587,675.84

2,140,598.00
903,694.80
20,775.35
307,437.22
3,372,505.37
30,318,881.90

2,000,000
1,000,000
30,000
400,000
3,430,000
44,724,800

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.77

%
%
%
%
%
%

2,000,000
1,000,000
30,000
400,000
3,430,000
46,858,370

รายการ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

-

118,900.00
64,500.00

-

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู

-

25,850.00

-

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู

-

33,300.00

-

12,500.00
24,600.00
-

89,500.00
29,500.00
68,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล
ชั้นเหล็กวางหนังสือ
ชุดรับแขก
โต๊ะทางานชนิดเหล็ก
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
เก้าอี้ทางาน
ตู้เหล็ก 2 บาน
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

8,500
70,000
136,800

-

100.00 %

75,000

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

3,500
18,000
20,000

รายการ
เครื่องขัดพื้น
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
2,000 ลิตร
พัดลม
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ค่าจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง
ระดับประถมศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม
ระดับประถมศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ปั๊มน้าอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลาโพงและอุปกรณ์
ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
เครื่องเสียงภาคสนาม
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
กล้องวีดีโอ
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2556
-

-

-

-

-

-

250,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,000.00

-

53,900.00
35,000.00
-

79,900.00

34,930.00

29,970.00

-

-

-

-

7,490.00
13,890.00
26,250.00

-

-

ปี 2555

ปี 2557

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %
100.00 %

ปี 2559
20,000
68,000

-

100.00 %

4,800

-

100.00 %
100.00 %

126,000
81,600

-

100.00 %

105,000

-

100.00 %

20,000

ปี 2558

รายการ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
เครื่องกรองน้าสแตนเลส
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
เตาแก๊ส
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
สว่านโรตารี่
ครุภณ
ั ฑ์กฬี า
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01
เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกปีนป่าย
เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ขิม
ฆ้องวงใหญ่
จะเข้ไม้ขนุน
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว
กลองสแนร์
กีต้าร์เบสไฟฟ้า
กีต้าร์ไฟฟ้า
เครื่องดนตรีทูบา

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556
36,000.00
-

ปี 2557
144,900.00
38,290.00

17,400.00
-

-

42,800.00
11,300.00
-

-

-

19,700.00

-

-

-

-

4,300.00
23,850.00
9,100.00
-

6,700.00
6,800.00
6,900.00
7,000.00
7,700.00
6,700.00
369,000.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00 %
100.00 %

ปี 2559
33,000
20,000

-

100.00 %

10,000

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

300,000
50,000
50,000

-

100.00
100.00
100.00
100.00

%
%
%
%

9,000
9,500
10,000
10,500

-

100.00 %

7,500

ปี 2558

รายการ

-

ปี 2557
183,600.00
238,000.00
-

81,750.00
-

66,000.00

-

-

45,190.00

-

47,610.00
19,900.00
98,800.00
25,000.00
12,500.00
-

19,000.00

-

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี

-

506,000.00

868,000.00

-

19,000.00

120,000.00
23,000.00

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)

-

5,500.00

13,000.00

เครื่องดนตรีเมลโลโฟน
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
มาร์ชชิ่งเบล
ฉาบ
เมโลเดียน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับยืมคืนหนังสือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ออลอินวัน
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่สั้น

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

16,000
3,500
22,000

-

100.00 %

57,000

รายการ

ปี 2554

ครุภณ
ั ฑ์อื่น
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 4,800 บาท
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 5,800 บาท

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

672,620.00

4,800.00
29,000.00
1,316,160.00

2,206,290.00

-

3,900,000.00

-

ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

-

800,000.00

-

ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

-

820,000.00

-

ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

-

-

798,000.00

ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

-

-

340,000.00

ค่าสมทบก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

-

-

170,000.00

250,000.00

-

-

37,736.00

-

-

รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
ค่าปรับปรุงพื้นภายในห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกลู )

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

100.00 %

ปี 2559

1,365,200

รายการ
ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคาร
เวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี
(วงโยธวาทิต)

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556
500,000.00

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

-

ค่าปรับปรุงรางระบายน้าฝนอาคาร
อาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

-

450,000.00

-

ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

-

499,000.00

-

ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

-

130,000.00

-

ค่าปรับปรุงต่อเติมกันสาด อาคารเด็กเล็ก
ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านแสนเมืองมูล)

-

-

-

280,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3
(บุญทวงศ์อนุกลู )

-

-

-

60,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร
อาลัมภะกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)

409,900.00

-

-

ค่าก่อสร้างรางระบายน้าข้างสนามฟุตบอล
ด้านประตูทางเข้า โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

200,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการ
ค่าก่อสร้างสระว่ายน้า โรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา)

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
800,000.00

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

-

-

ค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

-

328,000.00

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตู
ทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านศรีบุญเรือง)

-

-

95,653.71

ค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน โรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า-ห้องส้วม
ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกลู )

-

-

-

-

24,600.00

-

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

-

28,000.00

-

ค่าปรับปรุงระบบจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)

-

650,000.00

-

ค่าปรับปรุงห้องน้าอาคารเวียงละกอน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

-

-

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

1,697,636.00
2,370,256.00

ปี 2559

150,000

-100.00 %

-

-

-

100.00 %

200,000

-

894,194.79

1,200,000

0.00 %

1,200,000

8,129,600.00
9,445,760.00

2,297,848.50
4,504,138.50

1,690,000
1,690,000

-17.16 %
63.62 %

1,400,000
2,765,200

รายการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ปี 2554

ปี 2555

รายจ่ายจริง
ปี 2556

9,969,700.00
9,969,700.00
9,969,700.00
41,481,896.29

11,276,200.00
11,276,200.00
11,276,200.00
123,013,441.16

ปี 2557

18,498,000.00
18,498,000.00
18,498,000.00
135,924,133.40

ปี 2558

18,944,000
18,944,000
18,944,000
157,054,300

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-0.04
-0.04
-0.04
3.90

%
%
%
%

ปี 2559

18,936,000
18,936,000
18,936,000
163,181,990

รายการ

ปี 2554

งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอีน้ กั เรียนไม้เนือ้ แข็ง ระดับมัธยมศึกษา

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2557

592,452.00
592,452.00
592,452.00

596,304.00
596,304.00
596,304.00

603,120.00
603,120.00
603,120.00

647,200
647,200
647,200

12.48 %
12.48 %
12.48 %

727,960
727,960
727,960

2,502.00
11,536.00
14,038.00

5,804.00
12,982.00
18,786.00

2,517.00
386.25
2,903.25

7,190

25.17 %

9,000

7,190

25.17 %

9,000

-

-

-

10,000

0.00 %

10,000

477,636.00
477,636.00
491,674.00

650,400.00
650,400.00
669,186.00

520,474.00
520,474.00
523,377.25

596,000
606,000
613,190

758.41 %
745.90 %
737.45 %

5,116,130
5,126,130
5,135,130

-

-

-

-

100.00 %

84,000

ปี 2558

ปี 2559

รายการ
โต๊ะเก้าอีน้ กั เรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลีย่ ม
ระดับมัธยมศึกษา
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานระดับมัธยมศึกษา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
1,084,126.00

ปี 2557

ปี 2558

-

-

1,265,490.00

1,126,497.25

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %

1,260,390

100.00 %
100.00 %
376.61 %

ปี 2559
60,000
144,000
144,000
6,007,090

รายการ
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาล
นครลาปาง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

816,951.00
38,280.00
550,028.00
329,720.00
1,734,979.00
1,734,979.00

885,420.00
11,780.00
447,600.00
308,400.00
1,653,200.00
1,653,200.00

824,920.00
667,890.00
81,820.00
1,574,630.00
1,574,630.00

27,600.00
124,200.00
6,606.00
22,600.50
181,006.50

22,300.00
103,950.00
7,721.00
3,090.00
137,061.00

102,000.00
6,404.00
108,404.00

213,609.00

149,203.00

139,510.50

76,857.20

ปี 2558

888,620
791,080
1,679,700
1,679,700

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

10.20 %
9.31
100.00
11.21
11.21

ปี 2559

979,220

%
%
%
%

864,740
24,000
1,867,960
1,867,960

30,000
114,000
8,030

-33.33 %
0.00 %
5.85 %

20,000
114,000
8,500

152,030

-6.27 %

142,500

63,711.50

270,000

-25.93 %

200,000

28,872.00

350,000

-100.00 %

-

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส
ในเขตเมือง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
26,947.00
26,228.00

ปี 2557
10,607.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
30,000 -33.33 %

ปี 2559
20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เทศบาลนครลาปาง

204,668.00

101,587.00

251,762.00

200,000

0.00 %

200,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

128,488.00

238,611.00

182,690.00

130,000

-23.08 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

-

-

120,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็ก/
ผูด้ แู ลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอน
เด็กด้อยโอกาส
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

-

-

-

-

100.00 %

350,000

12,392.00
-

14,150.00
7,600.00

33,628.00
-

45,000
20,000

57.78 %
-100.00 %

71,000
-

-

3,110.00

-

6,000

-100.00 %

-

422,358.00
500.00
1,148,472.50

317,720.00
2,450.00
937,516.20

463,740.00
16,320.00
1,051,330.50

828,000
20,000
2,019,000

-5.31 %
300.00 %
-10.60 %

784,000
80,000
1,805,000

337,305.00
7,805.90
29,876.00

358,387.50
14,690.00
29,985.00

314,986.00
19,940.00
29,971.00

523,000
20,000
30,000

0.00 %
200.00 %
0.00 %

523,000
60,000
30,000

รายการ

ปี 2554

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องเคลือบปกหนังสือ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ากว่า
24,000 บีทียู

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
487,452.11
727,154.28
3,722.00
5,430.00
1,600.00
5,760.00
15,555.00
32,015.00
34,452.00
5,000.00
6,126.00
914,366.01
1,187,949.78

ปี 2557
699,976.20
1,330.00
5,083.00
29,720.00
3,570.00
1,104,576.20

ปี 2558
709,520
10,000
10,000
25,000
3,000
35,000
10,000
1,375,520

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
1.52 %
0.00 %
0.00 %
-40.00 %
-66.67 %
0.00 %
0.00 %
2.82 %

200,000
75,000
20,000
40,000
335,000
3,881,550

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4.76

124,306.56
59,544.76
7,652.40
36,922.49
228,426.21
2,472,271.22

132,659.88
70,094.22
6,020.73
35,615.10
244,389.93
2,506,916.91

105,334.64
61,937.72
5,314.25
30,334.50
202,921.11
2,467,231.81

72,600.00

74,000.00

18,000.00
-

-

-

-

-

ปี 2559
720,300
10,000
10,000
15,000
1,000
35,000
10,000
1,414,300

%
%
%
%
%
%

200,000
75,000
20,000
40,000
335,000
3,696,800

100.00 %

56,000

รายการ
ฉากกัน้ ห้อง พีวีซี
ชัน้ วางเอกสารเอนกประสงค์
ชัน้ วางหนังสือ
ถังเก็บน้าสแตนเลส
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)
โต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับอ่านหนังสือ
โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้
ตูล้ ๊อคเกอร์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ปัม๊ น้า
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตูโ้ หลดควบคุมไฟฟ้า
ชุดเครื่องเสียง
เครื่องเล่นดีวีดี
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิว้
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
ตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
ตูน้ ้าเย็น/น้าร้อน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
21,000.00
25,070.00
-

-

ปี 2557
37,133.00
9,000.00
-

-

-

5,800.00

-

-

-

9,700.00
8,700.00
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

100.00 %

45,000

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

66,750
32,000
18,000

-

-

100.00 %
100.00 %
100.00 %

15,000
32,300
5,500

-

40,000.00
-

-

100.00 %

46,000

-

-

-

100.00 %
100.00 %

9,400
13,800

รายการ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้ )
เครื่องพิมพ์บตั ร
ครุภณ
ั ฑ์อนื่
สือ่ จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลาปาง
(หอปูมละกอน)
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนนาก่วมใต้
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลาปาง
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงม่อนกระทิง
ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
นครลาปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาล
นครลาปาง)
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

15,180.00
-

-

-

220,000

-100.00 %

-

-

-

-

-

100.00 %

63,000

-

-

-

508,100

-100.00 %

-

152,250.00

74,000.00

109,933.00

728,100

-44.68 %

402,750

1,800,000.00

-

-

4,900,000.00

-

-

-

517,990.00

349,000.00

-

2,500,000.00

-

6,700,000.00
6,852,250.00
11,059,500.22
60,806,617.27

3,017,990.00
3,091,990.00
7,252,106.91
137,850,647.36

349,000.00
458,933.00
4,500,794.81
148,463,868.66

728,100
6,289,350
174,027,310

-44.68 %
-5.12 %
5.16 %

402,750
5,967,510
183,015,030

รายการ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

ปี 2554

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1,149,452.00
87,120.00
67,200.00
861,480.00
317,400.00
2,482,652.00
2,482,652.00

1,202,232.00
86,310.00
67,200.00
384,480.00
263,520.00
2,003,742.00
2,003,742.00

1,286,081.00
67,198.00
67,200.00
582,120.00
65,880.00
2,068,479.00
2,068,479.00

1,688,460
67,200
67,200
648,000
2,470,860
2,470,860

78,000.00
18,700.00
40,000.00
136,700.00

65,200.00
170,000.00
235,200.00

2,400.00
28,800.00
11,903.00
43,103.00

19,700.00

19,370.00

55,439.87

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

10.00
0.00
0.00
0.00
100.00
9.74
9.74

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%

1,857,230
67,200
67,200
648,000
72,000
2,711,630
2,711,630

20,000
22,800

0.00 %
84.21 %

20,000
42,000

42,800

44.86 %

62,000

148,000

-58.78 %

61,000

รายการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานถนนสายวัฒนธรรม
กาดหมัว้ ครัวกิน๋ ถิน่ ล้านนา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่งเสริม
และอนุรักษ์ของกิน๋ ถิน่ เหนือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

249,171.00

249,264.00

-

173,875.00

268,963.00

-

-

-

259,649.90

-

-

-

270,000

0.00 %

270,000

51,612.00
12,995.00
507,353.00

46,944.00
27,053.00
611,594.00

77,846.00
9,891.90
402,827.67

85,000
15,000
518,000

-52.94 %
0.00 %
-25.48 %

40,000
15,000
386,000

153,688.00
10,149.00
38,969.00
9,187.36
9,140.00
4,280.00
62,766.00
288,179.36

219,924.25
14,093.10
32,166.00
56,419.00
6,140.00
4,000.00
57,359.00
390,101.35

96,973.00
13,459.00
36,700.00
19,551.00
20,130.00
79,020.00
3,600.00
269,433.00

100,000
15,000
39,000
20,000
6,000
4,000
80,000
5,000
269,000

30.00
0.00
-48.72
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
15.24

130,000
15,000
20,000
20,000
6,000
4,000
80,000
35,000
310,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%

รายการ

ปี 2554

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิว้ )
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว้ )
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

12,774.54
12,774.54
945,006.90

17,329.36
17,329.36
1,254,224.71

16,304.08
16,304.08
731,667.75

31,060.00

-

-

-

29,200.00

-

ปี 2559

20,000
20,000
849,800

0.00 %
0.00 %
-8.45 %

20,000
20,000
778,000

-

100.00 %

23,000

-

100.00 %

3,100

13,500.00
44,560.00

16,705.00
45,905.00

-

-

100.00 %

26,100

10,000.00
10,000.00
54,560.00
3,482,218.90

69,199.00
69,199.00
115,104.00
3,373,070.71

2,800,146.75

3,320,660

100.00 %
5.87 %

26,100
3,515,730

รายการ
งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทูบนี มั เบอร์วัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมหกรรมไทเก๊ก
เพื่อสุขภาพนครลาปาง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

3,119,520.00
732,000.00
916,320.00
421,080.00
5,188,920.00
5,188,920.00

3,281,292.00
732,000.00
874,080.00
453,120.00
5,340,492.00
5,340,492.00

3,471,843.00
732,000.00
1,205,460.00
144,045.00
5,553,348.00
5,553,348.00

3,716,530
732,000
1,357,310
28,200
5,834,040
5,834,040

89,300.00
47,636.00
40,000.00
176,936.00

127,100.00
58,619.00
40,000.00
225,719.00

102,400.00
69,104.00
17,055.00
188,559.00

5,000.00

2,700.00

2,950.00

124,806.00
-

336,280.00

-

93,848.00

-

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

10.00
0.00
1.57
397.16
8.66
8.66

ปี 2559

%
%
%
%
%
%

4,088,360
732,000
1,378,650
140,200
6,339,210
6,339,210

130,000
59,740

-15.38 %
59.29 %

110,000
95,160

189,740

8.13 %

205,160

10,000

-10.00 %

9,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ
(นครลาปาง)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทาหมัน คุมกาเนิดสุนขั
และแมว
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการ
เพื่อให้บริการเชิงรุก
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.
(ทีมจัดการสุขภาพตาบล)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนขั บ้า
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คมุ กาเนิดสุนขั และแมว
ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระดับเจ้าหน้าที่

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
100,000.00
110,092.00

ปี 2557
95,220.00

-

-

763,752.00
126,110.00

-

-

178,070.00

-

-

92,584.00

38,719.00
205,128.00

26,576.00
-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
130,000
0.00 %

ปี 2559
130,000

-

100.00 %

1,100,000

18,440.00
-

30,000

0.00 %

30,000

-

-

130,000
140,000
35,000

7.69 %
-100.00 %
-14.29 %

140,000
30,000

-

-

-

12,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน อสม. เชีย่ วชาญ
การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

-

-

23,500.00

ค่าใช้จ่ายในการอบรมผูน้ านักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

-

-

28,000.00

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน
ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
เครื่องปัน่ และผสมสารอุดฟัน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

3,780.00
13,800.00
585,081.00

3,970.00
8,930.00
488,548.00

32,320.00
28,470.00
1,389,416.00

80,000
55,000
622,000

199,706.08
36,422.00
14,133.04
200,576.60
733,480.00
29,985.00
1,214,302.72

14,880.00
4,185.00
13,836.00
316,273.50
779,628.00
19,900.00
1,148,702.50

77,732.00
2,270.00
9,963.00
158,026.60
573,428.30
12,100.00
833,519.90

50,000
40,000
15,000
250,000
630,000
20,000
1,005,000

40.00
-50.00
0.00
-40.00
-68.25
0.00
-52.74

%
%
%
%
%
%
%

70,000
20,000
15,000
150,000
200,000
20,000
475,000

3,943.80
3,943.80
1,980,263.52

4,619.16
4,619.16
1,867,588.66

3,126.54
3,126.54
2,414,621.44

6,000
6,000
1,822,740

-16.67 %
-16.67 %
36.29 %

5,000
5,000
2,484,160

-

-

-

59,000

-100.00 %

-

10,395.00

-

24,000.00
-

12,000

-100.00 %

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %
-62.50 %
-45.45 %
189.23 %

ปี 2559
300,000
30,000
30,000
1,799,000

รายการ

ปี 2554

หัวกรอฟันชนิดเร็ว
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานโรงพยาบาล

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
52,000.00
18,200.00
11,566.50
80,595.00
11,566.50
80,595.00
11,566.50

430,000.00
430,000.00
430,000.00
7,679,778.52

430,000.00
430,000.00
430,000.00
7,649,647.16

ปี 2557
24,530.00
48,530.00
48,530.00

430,000.00
430,000.00
430,000.00
8,446,499.44

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

30,000 -100.00 %
101,000 -100.00 %
101,000 -100.00 %

645,000
645,000
645,000
8,402,780

-50.00
-50.00
-50.00
8.84

%
%
%
%

ปี 2559
-

322,500
322,500
322,500
9,145,870

รายการ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเสริมสวยปลอดภัย
สวยใสไร้โรคา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอาชีวอนามัย
ห่วงใยสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผูป้ ระกอบการด้านอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานบิวตีซ้ าลอน
(Beauty Salon)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ
ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลาปาง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

1,110,929.00
84,000.00
1,194,929.00
1,194,929.00

1,033,440.00
84,000.00
1,117,440.00
1,117,440.00

1,088,220.00
84,000.00
1,172,220.00
1,172,220.00

1,421,270
84,000
1,505,270
1,505,270

25,400.00
20,000.00
45,400.00

4,400.00
20,000.00
24,400.00

4,400.00
465.00
4,865.00

-

-

-

-

19,662.00

-

-

50,000.00

-

22,710.00
-

22,889.00
-

-

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-10.04
0.00
-9.48
-9.48

ปี 2559

%
%
%
%

1,278,640
84,000
1,362,640
1,362,640

5,000

100.00 %

10,000

5,000

100.00 %

10,000

5,000

40.00 %

7,000

-

30,000

-100.00 %

-

-

60,000

-16.67 %

50,000

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

-

ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
เฝ้าระวังมลพิษสิง่ แวดล้อม

-

-

-

30,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร
ไกล่เกลีย่ ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในชุมชน

-

-

-

40,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังมลพิษ
สิง่ แวดล้อมในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานน้าทิ้งดีชีวีปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนาสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535

-

-

-

100,000

-100.00 %

-

-

-

-

80,000
-

-100.00 %
100.00 %

20,000

-

100.00 %

10,000

-

100.00 %

30,000

-66.67 %
0.00 %
-68.19 %

10,000
5,000
132,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

ปี 2554

ปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนาด้านสุขาภิบาล
สถานบริการในเขตเทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
35,000 -100.00 %

19,250.00
41,960.00

3,000.00
95,551.00

8,892.00
8,892.00

30,000
5,000
415,000

87,360.00
1,282,289.00

119,951.00
1,237,391.00

1,440.00
5,000.00
6,440.00
20,197.00
1,192,417.00

5,000
10,000
15,000
435,000
1,940,270

-100.00
0.00
-33.33
-65.06
-21.94

%
%
%
%
%

ปี 2559
-

10,000
10,000
152,000
1,514,640

รายการ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาตัวชีว้ ัดคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสาธารณสุข
ใกล้บา้ นใกล้ใจ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

3,244,476.00
702,789.00
192,240.00
112,320.00
4,251,825.00
4,251,825.00

3,477,731.00
887,589.00
192,240.00
131,760.00
4,689,320.00
4,689,320.00

3,708,762.00
786,000.00
289,260.00
32,940.00
4,816,962.00
4,816,962.00

3,968,520
786,000
324,000
5,078,520
5,078,520

1,500.00
20,000.00
21,500.00

4,500.00
20,000.00
24,500.00

14,437.00
17,940.00
32,377.00

5,000.00

-

-

-

-

100,000.00

220,945.00

-

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

9.34
0.00
-33.33
100.00
5.64
5.64

ปี 2559

%
%
%
%
%
%

4,339,070
786,000
216,000
24,000
5,365,070
5,365,070

9,000
44,000

-44.44 %
0.00 %

5,000
44,000

53,000

-7.55 %

49,000

15,000

-26.67 %

11,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และจัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

ปี 2557
110,205.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสารวจ
ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข

-

118,917.00

-

ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต
เขตเทศบาลนครลาปาง ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นภาวะซีดในผูส้ ูงอายุ
เขตเทศบาลนครลาปาง ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหามะเร็งเต้านม
เทศบาลนครลาปาง

-

-

15,500.00

-

-

22,710.00

-

-

30,660.00

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ และโรคหนอนพยาธิ ชุมชนเขต
เทศบาลนครลาปาง

-

-

34,150.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเยีย่ มถึงเรือน
เยือนพันหลัง รวมพลังให้มสี ุขภาพดี

-

-

-

80,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และจัดทาโครงการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์
ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

-

-

-

150,000

-66.67 %

50,000

-

100.00 %

350,000

70,000
30,000
345,000

-57.14 %
-66.67 %
30.72 %

30,000
10,000
451,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมอนามัยดี
ชีวีมสี ุข เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน
เทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

4,380.00
6,845.00
237,170.00

5,950.00
124,867.00

29,240.00
500.00
342,965.00

รายการ

ปี 2554

ค่าวัสดุ
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รวมค่าวัสดุ

1,050.00
148,292.00
5,000.00
154,342.00

625.00
152,297.00
4,920.00
157,842.00

1,256.00
97,362.50
4,800.00
103,418.50

2,000
110,000
5,000
117,000

-100.00
0.00
-100.00
-5.98

%
%
%
%

110,000
110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

55,980.39
10,908.42
5,143.33
72,032.14
485,044.14

77,697.92
12,528.37
5,142.95
95,369.24
402,578.24

58,177.37
13,787.75
6,542.18
78,507.30
557,267.80

90,000
20,400
14,500
124,900
639,900

-11.11
-1.96
0.00
-8.33
13.22

%
%
%
%
%

80,000
20,000
14,500
114,500
724,500

10,365.00
10,365.00

-

9,951.00
9,951.00

-

-

-

-100.00 %

-

10,365.00
4,747,234.14
17,191,520.56

5,091,898.24
17,352,007.11

9,951.00
5,384,180.80
17,823,243.99

1,000,000 100.00 %
1,000,000 -100.00 %
6,718,420
-9.36 %
20,382,130
-0.57 %

6,089,570
20,265,810

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณชัน้ ล่าง
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ปงสนุก)
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข

1,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

358,757.00
59,486.00
39,566.00
361,445.00
169,959.00
989,213.00
989,213.00

607,320.00
81,720.00
67,200.00
139,320.00
78,960.00
974,520.00
974,520.00

732,210.00
67,200.00
67,200.00
184,720.00
28,890.00
1,080,220.00
1,080,220.00

788,640
67,200
67,200
225,320
18,000
1,166,360
1,166,360

40,200.00
95,000.00
135,200.00

19,200.00
6,439.00
25,639.00

34,600.00
797.00
35,397.00

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

91.80
0.00
0.00
2.08
100.00
64.01
64.01

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%

1,512,580
67,200
67,200
230,010
36,000
1,912,990
1,912,990

15,000
28,800

0.00 %
0.00 %

15,000
28,800

43,800

0.00 %

43,800

รายการ

ปี 2554

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

137,708.81

229,663.61

240,507.61

-

118,038.00

-

รวมค่าใช้สอย

2,660.00
9,110.00
149,478.81

9,012.00
8,035.00
364,748.61

รวมค่าวัสดุ

60,454.50
12,450.00
72,904.50

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

11,314.26
7,967.91
2,953.20
22,235.37
379,818.68

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

300,000

0.00 %

300,000

10,956.00
25,120.00
276,583.61

70,000
30,000
400,000

-57.14 %
0.00 %
-10.00 %

30,000
30,000
360,000

15,664.50
5,000.00
28,929.00
49,593.50

8,903.00
15,197.00
24,100.00

20,000
20,000
8,000
30,000
78,000

0.00
0.00
0.00
-16.67
-6.41

%
%
%
%
%

20,000
20,000
8,000
25,000
73,000

16,601.86
18,931.56
2,953.20
38,486.62
478,467.73

24,081.02
13,962.32
2,953.20
40,996.54
377,077.15

100,000
36,000
18,000
154,000
675,800

-65.00
-30.56
-44.44
-54.55
-19.09

%
%
%
%
%

35,000
25,000
10,000
70,000
546,800

รายการ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โต๊ะทางาน ชนิดเหล็ก
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 50,000 บีทียู
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตัง้ ระบบควบคุมไฟฟ้า
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่นอ้ ยกว่า 14 ล้านพิกเซล
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ANSI Lumens
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
และรั้วบริเวณที่ดนิ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
ค่าปรับปรุงห้องทางานผูอ้ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

20,400.00
291,000.00

ปี 2557

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

12,000.00

-

-

-

6,990.00

-

-

55,290.00

-

323,400.00

62,280.00

-

76,400.00

-

-

47,000.00

-

-

-

100.00 %

18,000

16,000
16,000

-100.00 %
12.50 %

18,000

รายการ
ค่าปรับปรุงห้องน้า–ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
93,600.00

ปี 2557

46,700.00
170,100.00
493,500.00
1,862,531.68

1,457,297.15

93,600.00
155,880.00
1,608,867.73

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

-

16,000
1,858,160

12.50 %
33.35 %

18,000
2,477,790

รายการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ คนพิการ
ผูป้ ว่ ยเอดส์และครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
เทศบาลนครลาปาง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

894,852.00
15,660.00
910,512.00
910,512.00

491,340.00
9,300.00
53,400.00
36,600.00
590,640.00
590,640.00

597,380.00
597,380.00
597,380.00

40,300.00
47,569.50
87,869.50

15,000.00
96,680.00
111,680.00

46,800.00
35,600.00
82,400.00

2,000.00

-

12,313.50

37,752.00

-

-

166,150.00
80,000.00

9,311.36

-

-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

1,028,420

-31.63 %

703,140

1,028,420
1,028,420

-31.63 %
-31.63 %

703,140
703,140

100,000

-50.00 %

50,000

100,000

-50.00 %

50,000

35,000

-42.86 %

20,000

93,596.00

100,000

-100.00 %

-

93,524.00

200,000

-100.00 %

-

รายการ

ปี 2554

ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สาหรับผูส้ ูงอายุ
และครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ
และผูเ้ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ สตรี
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ คนพิการ
และครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ว่ ยเอดส์
และครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
268,450.00

ปี 2557
551,225.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
400,000
0.00 %

ปี 2559
400,000

190,000.00

59,360.00

238,463.00

100,000

-50.00 %

50,000

225,800.00

59,014.88

341,444.00

600,000

-33.33 %

400,000

122,050.00

49,874.00

61,935.00

130,000
-

-23.08 %
100.00 %

100,000
100,000

-

100.00 %

50,000

-

100.00 %

20,000

0.00 %
-26.32 %

50,000
1,190,000

13,332.00
837,084.00

446,010.24

18,136.00
1,410,636.50

50,000
1,615,000

94,900.25
61,075.00
7,035.00
40,200.00
15,198.00
218,408.25
1,143,361.75

25,463.00
8,269.00
8,162.00
4,756.00
46,650.00
604,340.24

10,510.00
15,864.00
26,374.00
1,519,410.50

65,000
10,000
30,000
30,000
100,000
235,000
1,950,000

-38.46
0.00
-66.67
-66.67

%
%
%
%

40,000
10,000
10,000
10,000

-80.00 %
-61.70 %
-31.79 %

20,000
90,000
1,330,000

รายการ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตัง้ ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ูงอายุ
และเครือข่ายของเทศบาลนครลาปาง
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนเอนกประสงค์
แก่ผสู้ ูงอายุ
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

-

ปี 2557

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

-

-

-

-

-

89,000.00

-

2,053,873.75
3,916,405.43

89,000.00
89,000.00
1,283,980.24
2,892,847.97

2,116,790.50
3,574,087.65

ปี 2559

90,000

-100.00 %

-

-

100.00 %

40,000

90,000

-55.56 %

40,000

90,000
3,068,420
4,926,580

-55.56 %
-32.44 %
-7.62 %

40,000
2,073,140
4,550,930

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

341,133.00
225.00
132,900.00
16,560.00
128,160.00
74,880.00
693,858.00
693,858.00

140,940.00
6,480.00
128,160.00
87,840.00
363,420.00
363,420.00

-

10,000.00
100,000.00
110,000.00

78,134.00
78,134.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายการ

ปี 2554

ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รวมค่าใช้สอย

1,600.00
1,600.00

1,150.00
1,150.00

-

รวมค่าวัสดุ

27,611.00
990.00
600.00
8,650.00
37,851.00

24,781.25
405.50
1,211.00
5,860.00
32,257.75

-

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

5,300.03
9,298.30
14,598.33
164,049.33
857,907.33

5,064.04
9,276.90
14,340.94
125,882.69
489,302.69

-

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายการ
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

4,516,512.00
136,400.00
3,936,312.00
35,730.00
3,808,932.00
1,354,122.74
13,788,008.74
13,788,008.74

4,422,784.00
134,400.00
4,052,106.00
24,480.00
3,784,177.00
1,449,225.00
13,867,172.00
13,867,172.00

4,576,766.32
137,020.00
3,699,554.00
11,940.00
5,547,715.00
454,755.00
14,427,750.32
14,427,750.32

5,605,450
134,400
3,786,110
10,620
6,138,390
144,900
15,819,870
15,819,870

222,000.00
82,650.00
103,171.00
249,996.25
657,817.25

251,200.00
69,000.00
126,188.00
250,000.00
696,388.00

390,400.00
71,000.00
136,337.00
46,177.50
643,914.50

1,722,521.44

2,395,007.43

189,077.54

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

8.45
0.00
9.54
-100.00
3.90
177.05
8.34
8.34

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%
%

6,079,040
134,400
4,147,470
6,377,680
401,440
17,140,030
17,140,030

383,000
95,400
274,740

-21.67 %
119.50 %
5.18 %

300,000
209,400
288,960

753,140

6.00 %

798,360

5,020,000

-2.25 %

4,907,200

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
97,000.00

97,400.00

90,095.00

100,000

-100.00 %

-

รวมค่าใช้สอย

106,338.00
84,801.00
2,010,660.44

75,266.85
76,917.00
2,644,591.28

144,168.00
67,218.60
490,559.14

380,000
112,000
5,612,000

-60.53 %
394.24 %
-0.02 %

150,000
553,550
5,610,750

รวมค่าวัสดุ

459,772.35
986,810.00
4,628.00
2,910,065.00
709,392.99
3,783,693.80
3,280.00
6,633.00
6,470.00
45,195.00
123,800.00
9,039,740.14

343,952.70
887,519.00
1,302.00
3,227,920.00
851,409.54
3,801,617.09
425.00
5,896.00
46,740.00
2,910.00
9,169,691.33

336,611.70
2,011,635.00
5,202.00
3,074,941.48
819,365.92
3,607,311.19
6,460.00
36,727.00
975.00
9,899,229.29

353,000
1,000,000
6,000
3,231,400
859,000
4,293,500
3,500
20,000
6,500
49,900
31,000
9,853,800

-29.18
0.00
0.00
-0.97
-6.87
-6.84
-100.00
-50.00
-23.08
-39.88
-67.74
-5.51

250,000
1,000,000
6,000
3,200,000
800,000
4,000,000
10,000
5,000
30,000
10,000
9,311,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
การจราจร วินยั จราจร และอาสาจราจร
ให้แก่นกั เรียนในเขตเทศบาล ผูน้ าชุมชน
และอาสาชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

รายการ

ปี 2554

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โต๊ะพับเหล็ก
ชุดรับแขก
ตูล้ ๊อคเกอร์เหล็ก
เก้าอีอ้ เนกประสงค์
เก้าอีพ้ ลาสติก
พัดลมไอเย็น ชนิดตัง้ พื้น
แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม)
อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนัง่
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าปรับปรุงสภาพรถกระเช้า
หมายเลขทะเบียน 80-8806
ค่าปรับปรุงสภาพรถเกรด
หมายเลขทะเบียน ต-0309
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง
เครื่องปัม๊ น้า

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
17,828.87
17,828.87
11,726,046.70

30,000.00
-

ปี 2557

23,385.89
23,385.89
12,534,056.50

15,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

11,033,702.93

-

-

-

-

139,364.29

-

-

301,012.40

-

-

10,000
10,000
16,228,940

0.00 %
0.00 %
-3.07 %

10,000
10,000
15,730,110

-

100.00 %
100.00 %

250,000
48,000

100.00
100.00
100.00
-100.00
100.00

%
%
%
%
%

17,500
120,000
80,000
22,000

100.00 %

5,000

64,000
-

99,500.00

-

-

ปี 2559

รายการ
ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
เครื่องตีเส้นจราจร
รอก
สว่านโรตารี่ 3 ระบบ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ
ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

7,200.00
10,900.00

247,000.00
-

-

-

65,000.00

195,000.00

ค่าติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ
ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด

-

292,500.00

292,500.00

ค่าติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ
ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด

-

-

260,000.00

199,000.00

-

-

199,000.00
85,800.00

-

-

85,800.00

-

-

83,800.00

-

-

53,900.00

-

-

ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้าพุสถานีรถไฟ
(น้าพุช้าง)
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้าพุไก่ขาว
ค่าปรับปรุงตูค้ วบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
แยกวัดศรีบญ
ุ โยง
ค่าปรับปรุงตูค้ วบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
แยกปศุสัตว์
ค่าปรับปรุงตูค้ วบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
แยกโรงเรียนมัธยมวิทยา
ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตูล้ าโพง
และอุปกรณ์

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

100.00 %

ปี 2559

98,000

รายการ
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
ชุดตัดเชือ่ มแก๊สพร้อมอุปกรณ์
สว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ
ชนิดปรับแรงปิดได้
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
กล้องระดับอัตโนมัติ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว้ )
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว้ )
เครื่องพิมพ์ (Printer) สาหรับงานสานักงาน
และงานพิมพ์แบบแปลน
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ครุภณ
ั ฑ์อนื่
ผ้าใบคลุมเต็นท์
โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ
หัวน้าพุทองเหลือง 3 ชัน้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

-

-

96,000.00
95,000.00
551,974.73
2,038,251.42

ปี 2557

49,000.00

99,000.00

1,423,023.61
2,190,523.61

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

100.00 %
100.00 %

40,000
23,000

-

100.00 %

23,000

-

100.00 %

30,000

-

100.00 %

3,100

-

100.00 %

220,000

300,000
364,000

-100.00 %
169.12 %

979,600

-

-

6,019,496.00
6,766,996.00

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าติดตัง้ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึง่ เป็นการติดตัง้
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
แยกประตูชัย
ค่าติดตัง้ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผูโ้ ดยสารหน้าโรงเรียน
ลาปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านปงสนุก
ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานและที่เก็บพัสดุ
บริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงห้องน้า-ส้วม
อาคารสานักการช่าง-กองคลัง
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบตั งิ าน ห้องเตรียมอาหาร
ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง
อาคารสานักการช่าง-กองคลัง ชัน้ 2
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 56
(หน้าสถานีตารวจภูธรเมืองลาปาง)

-

2,100,000.00

-

440,000.00

-

-

-

1,000,000.00

-

-

500,000.00

-

-

400,000.00

-

490,000.00

-

-

100.00 %

800,000

รายการ
ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณสวนสาธารณะ
พ่อเจ้าทิพย์ช้าง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
419,000.00

ปี 2557

ปี 2558

-

-

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 124
ถึงถนนนาก่วมใต้ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 5
(ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาก่วม)

440,420.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบุญโยง
ฝัง่ ตรงข้ามวัดศรีบญ
ุ โยง ตัง้ แต่สุดเขตรั้ว
สถานีตารวจภูธรเมืองลาปาง ถึงบริเวณ
ถนนจามเทวี

266,430.00

-

-

ค่าก่อสร้างถนนกาแพงเมือง
ซอยข้างบ้านเลขที่ 109/5
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง

653,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน
ฝัง่ ตรงข้ามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ตัง้ แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนย์ลาปาง ถึงถนนไปรษณีย์

3,330,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตัง้ แต่ถนน
บ้านต้าสามัคคี ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง

1,223,800.00

-

-

439,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที่ 59
ถึงบ้านเลขที่ 55/1

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
3,130,000.00

-

-

1,900,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/243
ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝัง่ ซ้าย

776,531.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5
และซอยข้างบ้านเลขที่ 6

440,998.00

-

-

1,270,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 25
ถึงบ้านเลขที่ 31

649,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110

458,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1
ซอยข้างบ้านเลขที่ 20

281,000.00

-

-

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนปงสาราญ ตัง้ แต่ถนนปงสนุก
ถึงถนนเจริญประเทศ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
สีแ่ ยกสวนสาธารณะประตูเวียง
(โรงฆ่าสัตว์เดิม)

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่
119-135 (ซอยหลังโค้วยูฮ่ ะ)

ปี 2554

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138
ถึงถนนตลาดเก่า ข้างบ้านเลขที่ 107

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
890,000.00

ปี 2557

ปี 2558

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 111-49
(ซอยข้างวัดป่าขาม)

585,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์บรู ณะ
ตัง้ แต่ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ถึงบริเวณถนน
ราษฎร์บรู ณะ ซอย 11

1,419,300.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนวังทาน ซอยข้างบ้านเลขที่ 2-14/4

360,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนนาก่วม ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 36
ถึงบ้านเลขที่ 66
ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนนฉัตรไชย

1,539,000.00

-

-

528,000.00
2,089,000.00

-

-

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4
ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์

-

3,270,000.00

-

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนลาปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2
ถึงบ้านเลขที่ 18

-

450,000.00

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนนาก่วม ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 44-35
(ซอยข้างวัดพระธาตุปา่ แดด)

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
1,145,000.00

ปี 2557

ปี 2558
-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5
ถึงบ้านเลขที่ 52

-

1,999,000.00

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109
ถึงบ้านเลขที่ 89

-

545,643.99

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนประตูมา้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132
ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมูบ่ า้ นฆ้องคา)

-

429,000.00

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนป่าไม้ ตัง้ แต่ถนนป่าไม้เขต ถึงถนนท่ามะโอ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนรัษฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49

-

2,170,000.00

-

-

354,000.00

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121
ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝัง่ ซ้าย

-

948,000.00

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52
ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝัง่ ซ้าย
ค่าก่อสร้างป้ายชือ่ ถนนในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

994,500.00

-

-

600,000.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

ปี 2557
490,633.36

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8
ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก.ลาปาง
ไพศาลก่อสร้าง)

-

-

149,161.39

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนนาก่วม
ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27

-

-

225,000.00

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตัง้ แต่
บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน

-

-

1,554,000.00

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 8
ถึงหนองน้าเกาะลอย

-

-

1,910,000.00

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนน
ลาปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7

-

-

807,000.00

-

-

514,500.00

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30
(ซอยสมประเสริฐ)

-

-

1,444,000.00

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนเจริญประเทศ ตัง้ แต่บริเวณทางแยก
โรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณร่องสามดวง

-

-

1,188,800.00

รายการ
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156
ถึงถนนประสานวิถี

ปี 2554

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

ปี 2557
278,002.32

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2
ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1

-

-

430,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน
ซอยวัดศรีปงชัย ตัง้ แต่ถนนพหลโยธิน
ถึงถนนบ้านศรีปงชัย

-

-

1,247,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง
ตัง้ แต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนไปรษณีย์
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48

-

-

3,801,000.00

-

-

187,610.12

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนเจริญเมือง ตัง้ แต่ถนนทิพย์ช้าง
ถึงถนนตลาดเก่า

-

-

713,979.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนท่าคราวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19

-

-

170,372.32

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนบ้านดง ซอย 1 ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 61
ถึงบ้านเลขที่ 81

-

-

1,180,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125
ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้าม
คลังน้ามันทหาร)

-

-

1,739,688.00

รายการ
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนตลาดเก่า ตัง้ แต่ถนนทิพย์วรรณ
ถึงถนนเจริญเมือง

ปี 2554

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

ปี 2557
310,875.35

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ซอย 6
ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1

-

-

366,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า
ถนนเลียบแม่น้าวังฝัง่ ซ้าย ตัง้ แต่บริเวณ
หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณ
ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ

-

-

874,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงพนังป้องกันตลิง่
แม่น้าวังฝัง่ ซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ
(เขือ่ นยาง)

-

-

838,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่ามะโอ ตัง้ แต่สะพาน
เขลางค์ถึงแยกถนนประตูมา้

-

-

5,150,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตัง้ แต่บริเวณ
หน้าบริษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ถึงบริเวณ
แยกถนนสวนดอก

-

-

2,600,000.00

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนบ้านดง ซอย 1 ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 137
ถึงบ้านเลขที่ 44

-

-

-

738,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้า
ถนนช่างแต้ม ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม
ถึงบ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ซอย 1

-

-

-

3,070,000

-100.00 %

-

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22
ถึงถนนเลียบแม่น้าวังฝัง่ ซ้าย

ปี 2554

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน
ฝัง่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตัง้ แต่
แยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตรั้ว
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

-

-

-

1,088,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ
ทั้งสองฝัง่ ตัง้ แต่แยกถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว
ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 146/2

-

-

-

2,485,000

-100.00 %

-

โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก บริเวณ
พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลาปาง
(กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานไมตรี
และถนนสุเรนทร์ (บริเวณวงเวียนน้าพุ
หน้าสถานีรถไฟนครลาปาง)

-

-

-

1,780,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า
ถนนประตูมา้ (ฝัง่ โรงงานไม้ประสาน)
ตัง้ แต่แยกถนนท่ามะโอ ถึงแยกถนนสุชาดา

-

-

-

883,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนป่าไม้ ตัง้ แต่แยกถนนท่านางลอย ซอย 2
ถึงถนนท่านางลอย ซอย 1

-

-

-

1,072,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนตลาดเก่า ซอยข้างบ้านเลขที่ 210
ถึงวัดเกาะวาลุการาม

-

-

-

224,000

-100.00 %

-

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนป่าไม้ ตัง้ แต่ถนนป่าไม้เขต ถึงบริเวณ
ข้างบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้

ปี 2554

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
425,000 -100.00 %

ปี 2559
-

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนริมน้า ตัง้ แต่ถนนนาก่วม ซอย 2
ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17

-

-

-

1,015,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนศรีหมวดเกล้า ตัง้ แต่ถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง

-

-

-

1,977,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนรอบเวียง ตัง้ แต่ถนนรอบเวียง ถึงบ้านเลขที่
431/91 (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขวา
ฝัง่ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตัง้ แต่บริเวณ
หน้าวัดดารงธรรม ถึงแยกถนนท่าคราวน้อย

-

-

-

1,682,000

-100.00 %

-

-

-

-

1,152,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนราษฎร์บรู ณะ ตัง้ แต่บริเวณ
แยกถนนราษฎร์บรู ณะ ซอย 9
ถึงสุดเขตเทศบาลนครลาปาง

-

-

-

2,375,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 164

-

-

-

1,025,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้า
พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระแก้ว
ตัง้ แต่บริเวณสระน้าดับเพลิง ลงแม่น้าวัง

-

-

-

1,365,000

-100.00 %

-

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนวังขวา ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 25
ถึงถนนเลียบแม่น้าวัง ฝัง่ ซ้าย

ปี 2554

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
721,000 -100.00 %

ปี 2559
-

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

-

-

-

-

620,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 231/3
ถึงบ้านเลขที่ 231/6

-

-

-

245,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนสิริวิสาล ซอยข้างบ้านเลขที่ 9
ถึงบ้านเลขที่ 11

-

-

-

590,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/16
ถึงถนนมนตรี (ซอย บี ซี สนุกเกอร์)

-

-

-

485,000

-100.00 %

-

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า ถนนพระบาท
ซอย 3 ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 61
ก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วม ตัง้ แต่
ใต้สะพานดา ถึงแยกถนนนาก่วมเหนือ

-

-

-

1,400,000

-100.00 %

-

-

-

-

3,700,000

-100.00 %

-

โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก บริเวณ
พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลาปาง
(กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบแม่น้าวัง
ฝัง่ ซ้าย จานวน 3 แห่ง ตัง้ แต่บริเวณ
ใต้สะพานศรีบญ
ุ เรือง ถึงบริเวณสะพานดารถไฟ

-

-

-

953,000

-100.00 %

-

-

100.00 %

10,364,000

รายการ
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนประสานไมตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 134
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศิรินาวิน ตัง้ แต่
สุดเขตรั้วมูลนิธิธรรมสิน ถึงถนนท่าคราวน้อย

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ
ตัง้ แต่ถนนรัษฎาถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227

ปี 2554

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
357,000 -100.00 %

ปี 2559
-

รายการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ
ตัง้ แต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ ลาปาง-งาว
ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %

ปี 2559
3,185,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้าวัง ฝัง่ ซ้าย
ตัง้ แต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4

-

100.00 %

4,147,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์
ตัง้ แต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดีย่ ว
ถึงบริเวณลาห้วยแม่กระติบ๊

-

100.00 %

2,777,000

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้า
ถนนลาปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยบ้านเลขที่ 8

-

100.00 %

1,107,000

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝัง่ บ้านเลขที่ 81) ตัง้ แต่บริเวณ
ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 ถึงถนนลาปาง-แม่ทะ

-

100.00 %

1,669,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนภายในชุมชนสามดวงสามัคคี
ตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42

-

100.00 %

944,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 11

-

100.00 %

314,000

โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมซ้าซาก บริเวณ
พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลาปาง
บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กบั ถนนพหลโยธิน

-

100.00 %

2,177,000

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนประตูมา้ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3

-

100.00 %

361,000

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้า
ถนนสุรารัฐ ซอยข้างบ้านเลขที่ 38
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์
ตัง้ แต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึง่ เกีย่ วกับสิง่ ก่อสร้าง
หรือเพื่อให้ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง
ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซม
สะพานรัษฎาภิเศก
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น

35,096.00

107,785.40

142,400.00

-

400,000.00

-

24,052,575.00
26,090,826.42

17,412,929.39
19,603,453.00

28,312,021.86
35,079,017.86

-

-

1,498,670.00
1,498,670.00
1,498,670.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %

ปี 2559
342,000

-

100.00 %

31,100,000

-

100.00 %

1,883,300

414,400

-100.00 %

-

31,841,400
32,205,400

92.11 %
92.98 %

61,170,300
62,149,900

500,000 -100.00 %
500,000 -100.00 %
500,000 -100.00 %

-

รายการ

ปี 2554

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

16,795.73
16,795.73
16,795.73
51,621,677.59

1,456,041.14
1,456,041.14
1,456,041.14
47,460,722.64

ปี 2557

790,625.04
790,625.04
790,625.04
62,829,766.15

ปี 2558

558,000
558,000
558,000
65,312,210

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

356.63
356.63
356.63
49.39

%
%
%
%

ปี 2559

2,548,000
2,548,000
2,548,000
97,568,040

รายการ
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

607,280.00
323,076.00
1,593,397.00
752,168.00
3,275,921.00
3,275,921.00

603,054.00
161,538.00
1,596,982.00
862,238.00
3,223,812.00
3,223,812.00

664,902.00
166,740.00
2,241,090.00
250,440.00
3,323,172.00
3,323,172.00

718,180
178,470
2,493,650
56,400
3,446,700
3,446,700

81,800.00
14,367.00
49,604.50
145,771.50

108,900.00
3,639.00
40,000.00
152,539.00

197,200.00
3,404.00
110.00
200,714.00

4,294,470.56

4,783,061.96

9,120.00
9,220.00
4,312,810.56

8,840.00
36,144.00
4,828,045.96

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

9.82
16.73
-67.45
-7.66
-46.01
-46.01

ปี 2559

%
%
%
%
%
%

788,690
208,320
811,700
52,080
1,860,790
1,860,790

180,000
3,740

-44.44 %
323.53 %

100,000
15,840

183,740

-36.95 %

115,840

4,326,050.00

7,300,000

28.67 %

9,392,800

8,660.00
33,452.00
4,368,162.00

40,000
90,000
7,430,000

-75.00 %
122.22 %
29.24 %

10,000
200,000
9,602,800

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

รวมค่าวัสดุ

4,966.00
28,288.00
621,675.36
181,693.75
796,227.60
904,695.00
6,710.00
2,544,255.71

708.00
26,078.00
380,716.00
136,898.85
817,333.23
598,675.00
6,045.00
1,966,454.08

750.00
29,989.00
419,926.00
358,913.20
864,950.18
760,800.00
2,970.00
2,438,298.38

5,000
30,000
500,000
144,000
800,000
10,000
900,000
1,000
8,500
6,000
2,404,500

0.00
0.00
-30.00
-30.56
0.00
0.00
-11.11
-100.00
0.00
-100.00
-12.52

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5,000
30,000
350,000
100,000
800,000
10,000
800,000
8,500
2,103,500

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

2,234,770.89
289,670.76
1,219.80
2,525,661.45
9,528,499.22

2,549,823.19
540,720.93
1,219.80
3,091,763.92
10,038,802.96

2,359,655.79
485,688.27
1,219.80
2,846,563.86
9,853,738.24

2,458,650
460,000
4,500
2,923,150
12,941,390

-18.65
0.00
0.00
-15.69
10.39

%
%
%
%
%

2,000,000
460,000
4,500
2,464,500
14,286,640

-

-

88,500.00

-

100.00 %
100.00 %

180,000
12,000

รายการ

ปี 2554

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุอนื่ ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้า
เครื่องปัม๊ น้า

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

รายการ
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ค่าติดตัง้ เครื่องกรองน้า ระบบกรองใต้น้า
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
เลือ่ ยยนต์สาหรับตัดแต่งกิง่ ไม้ ต้นไม้
เลือ่ ยโซ่ยนต์
เลือ่ ยตัดกิง่ ไม้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้า-ส้วมใหม่ ทดแทน
อาคารเดิม บริเวณภายในสวนสาธารณะ
เขลางค์นคร ด้านทางทิศตะวันตก
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก และข่วงนคร
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

25,500.00
270,000.00

-

-

-

49,000.00
-

-

26,910.50
322,410.50

79,549.08
128,549.08

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

116,035.00
204,535.00

27,800
200,000
227,800

-100.00
100.00
-100.00
3.60

%
%
%
%

44,000
236,000

-

-

800,000

-100.00 %

-

-

2,000,000.00

-

322,410.50
13,126,830.72

2,000,000.00
2,128,549.08
15,391,164.04

204,535.00
13,381,445.24

58,000 -100.00 %
858,000 -100.00 %
1,085,800 -78.26 %
17,473,890
-6.24 %

236,000
16,383,430

รายการ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนขั บ้า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนครลาปาง
Big Cleaning Day

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

689,652.00
3,958,282.00
35,701.00
3,924,471.00
1,173,755.00
9,781,861.00
9,781,861.00

596,018.00
3,488,897.00
28,356.00
3,927,315.00
2,284,448.00
10,325,034.00
10,325,034.00

365,658.00
3,026,720.00
20,286.00
5,257,516.00
592,675.00
9,262,855.00
9,262,855.00

624,630
2,597,560
19,120
6,567,890
102,600
9,911,800
9,911,800

508,200.00
97,095.00
91,918.00
697,213.00

477,700.00
51,635.00
106,847.50
636,182.50

550,000.00
36,437.50
33,771.00
620,208.50

36,768,254.52

30,804,480.87

-

99,970.00
-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-31.39
6.20
0.00
-62.80
108.33
-40.85
-40.85

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%

428,550
2,758,680
19,120
2,443,070
213,750
5,863,170
5,863,170

559,000
24,870

-94.81 %
0.00 %

29,000
24,870

583,870

-90.77 %

53,870

31,366,200.00

31,601,700

23.49 %

39,023,510

-

200,000

-25.00 %

150,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนครลาปาง
ชุมชนสะอาด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
150,000 -100.00 %

-

-

-

16,204.00
73,776.10
36,858,234.62

6,334.00
6,244.00
30,917,028.87

20,370.00
74,300.30
31,460,870.30

70,000
110,000
32,131,700

2,304.00
2,710.00
33,590.00
8,430.00
368,650.30
956,069.07
2,850.00
12,220.00
2,390.00
1,389,213.37

36,516.00
4,845.00
102,212.59
66,962.00
490,312.23
909,808.08
8,700.00
64,955.00
465.00
1,684,775.90

52,113.64
450.00
87,965.00
38,930.00
321,467.80
996,106.93
1,500.00
63,920.00
2,960.00
1,565,413.37

30,000
10,000
125,000
19,000
340,000
1,026,000
28,000
6,400
3,000
48,000
6,000
4,000
1,645,400

86,795.01
86,795.01
39,031,456.00

154,772.49
154,772.49
33,392,759.76

97,921.76
97,921.76
33,744,413.93

170,000
170,000
34,530,970

-85.71 %
0.00 %
22.29 %
83.33
0.00
-28.00
-26.32
5.88
-2.53
-64.29
-53.13
-100.00
-83.33
-50.00
-100.00
-5.62

ปี 2559
10,000
110,000
39,293,510

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

55,000
10,000
90,000
14,000
360,000
1,000,000
10,000
3,000
8,000
3,000
1,553,000

-5.88 %
-5.88 %
18.91 %

160,000
160,000
41,060,380

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เลือ่ ยยนต์
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย
ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชัน้ บนสุด
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

8,400.00

-

-

29,100.00
37,820.00
75,320.00

140,908.00
140,908.00

55,200.00
110,064.00
165,264.00

75,320.00

1,999,160.20
300,000.00
2,299,160.20
2,440,068.20

3,000,000.00
3,000,000.00
3,165,264.00

500,000
500,000
568,000

100,000.00
100,000.00
100,000.00
48,988,637.00

46,157,861.96

46,172,532.93

45,010,770

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

68,000 -100.00 %
68,000 -100.00 %

0.00 %
0.00 %
-11.97 %

100.00
100.00
100.00
9.47

%
%
%
%

ปี 2559

-

500,000
500,000
500,000

1,850,000
1,850,000
1,850,000
49,273,550

รายการ
งานบาบัดนาเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1,038,432.00
514,224.00
1,851,639.00
643,348.16
4,047,643.16
4,047,643.16

654,258.00
517,356.00
1,741,254.00
632,666.00
3,545,534.00
3,545,534.00

575,931.00
514,920.00
2,327,460.00
196,455.00
3,614,766.00
3,614,766.00

1,254,130
552,180
2,599,990
60,300
4,466,600
4,466,600

56,200.00
23,400.00
31,625.00
29,852.00
141,077.00

26,700.00
11,700.00
36,425.00
25,450.00
100,275.00

31,300.00
4,212.50
7,638.00
43,150.50

503,300.00

1,989,006.00

6,080.00

-

22,851.00

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-46.94
-28.75
2.57
212.12
-12.37
-12.37

ปี 2559

%
%
%
%
%
%

665,500
393,450
2,666,730
188,210
3,913,890
3,913,890

100,000

-60.00 %

40,000

16,660

7.38 %

17,890

116,660

-50.38 %

57,890

1,320,000

-61.36 %

510,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เมืองและพัฒนาแม่น้าวัง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิง่ แวดล้อมเมือง
สูเ่ มืองคาร์บอนต่า (Low Carbon City)
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
รักษ์น้าวัง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้า
คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพื่อมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอนต่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-

-

ปี 2557
93,220.00

79,816.00

44,565.00

-

-

55,393.00

-

-

-

-

650,000

-23.08 %

500,000

49,510.00
28,288.30
660,914.30

7,016.00
18,192.00
2,137,023.00

6,792.00
16,174.00
122,266.00

112,120
150,000
2,232,120

-64.32 %
33.33 %
-44.00 %

40,000
200,000
1,250,000

5,181.00
24,603.00
19,400.00
654,043.00
339,602.42
1,061,695.21
56,884.00
24,170.00
235.00
5,700.00

24,088.50
4,963.00
880,430.00
266,455.76
1,000,551.30
91,500.00
3,120.00

10,351.00
29,459.00
6,010.00
754,211.00
155,981.90
934,617.93
60,100.00
18,450.00

25,000
45,000
10,000
940,000
270,000
926,200
100,000
15,000
40,000
20,000

-20.00
-44.44
0.00
-25.53
-25.93
7.97
-40.00
-66.67
-75.00
0.00

20,000
25,000
10,000
700,000
200,000
1,000,000
60,000
5,000
10,000
20,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ปี 2559

รายจ่ายจริง

รายการ

ปี 2554

รวมค่าวัสดุ

ปี 2555
1,400.00
2,850.00
2,195,763.63

ปี 2556
8,500.00
2,279,608.56

ปี 2557
9,420.00
1,978,600.83

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

119,427.86
29,209.57
1,485.70
150,123.13
3,147,878.06

177,555.72
16,268.48
139.10
193,963.30
4,710,869.86

8,651.50
3,899.08
7,575.60
20,126.18
2,164,143.51

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีต
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
ชุดเชือ่ มและตัดแก๊ส
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้า
บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า

17,500.00
130,240.14
147,740.14

126,258.30
126,258.30

123,694.00
123,694.00

-

-

1,200,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
10,000
0.00 %
20,000 -100.00 %
2,421,200 -14.92 %
50,000
5,000
4,000
16,000
75,000
4,844,980

-100.00
100.00
150.00
-37.50
-60.00
-29.87

ปี 2559
10,000
2,060,000

%
%
%
%
%
%

10,000
10,000
10,000
30,000
3,397,890

-

100.00 %

500,000

450,000
450,000

-11.11 %
100.00 %

400,000
900,000

รายการ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบาบัดนาเสีย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555
147,740.14
7,343,261.36
121,938,314.00

ปี 2556
28,890.00
28,890.00
155,148.30
8,411,552.16
117,910,603.49

ปี 2557
6,675.00
1,206,675.00
1,330,369.00
7,109,278.51
129,493,022.83

ปี 2558

450,000
9,761,580
137,558,450

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

100.00 %
-15.88 %
24.63 %

ปี 2559

900,000
8,211,780
171,436,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

586,991.00
120,690.00
64,080.00
37,440.00
809,201.00
809,201.00

637,747.33
102,592.67
192,240.00
131,760.00
1,064,340.00
1,064,340.00

905,785.00
205,236.00
29,634.00
1,140,655.00
1,140,655.00

74,000.00
15,500.00
8,923.00
50,000.00
148,423.00

29,200.00
19,200.00
9,538.00
92,993.00
150,931.00

9,900.00
30,600.00
7,038.00
5,070.00
52,608.00

2,980.00

11,801.50

24,041.00

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

1,327,530

-14.52 %

1,134,800

432,000
1,759,530
1,759,530

0.00
100.00
-8.23
-8.23

%
%
%
%

432,000
48,000
1,614,800
1,614,800

100,000
72,000
21,310

-50.00 %
0.00 %
6.52 %

50,000
72,000
22,700

193,310

-25.15 %

144,700

120,000

-50.00 %

60,000

รายการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยภายในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานธนาคารความดี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน
ของชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
และองค์กรภาคประชาชนในชุมชน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

-

68,908.00

-

-

-

84,000.00
418,312.00

476,266.00

-

-

52,202.00

209,050.00

143,862.00

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

43,935.00

90,570.00

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

207,068.00

-

-

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กบั ประชาชนและกลุม่ อาชีพในเขตเทศบาล
นครลาปาง

-

218,292.00

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลาปาง

103,078.00

214,987.00

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ในชุมชน

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

150,000

33.33 %

200,000

50,000

100.00 %

100,000

516,674.98

450,000

-44.44 %

250,000

257,899.00

200,000

-25.00 %

150,000

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
404,134.00

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

-

62,173.50

48,000.00

526,809.00

450,000

-44.44 %

250,000

-

209,235.50

15,074.50

20,000

-100.00 %

-

-

-

-

400,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสานึกและกระตุน้
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ในชุมชน

-

-

-

300,000

-66.67 %

100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชนและแกนนาองค์กรภาคประชาชน

-

-

-

800,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต้นแบบ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง

-

-

-

200,000

-100.00 %

-

-

100.00 %

20,000

-

100.00 %

580,000

-

100.00 %

120,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล
นครลาปาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลือ่ น
การจัดทาแผนชุมชนสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน
ที่หมดวาระและการจัดตัง้ ชุมชนใหม่
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้
ชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนและแกนนาองค์กรชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ในลานกีฬาอเนกประสงค์ประจาชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดาเนินงาน
ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุกฬี า
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียง ชนิดติดรถยนต์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
- 100.00 %

ปี 2559
100,000

-

100.00 %

50,000

-

100.00 %

100,000

1,307,901.50

14,364.00
1,038,573.00

7,092.00
2,084,334.48

200,000
3,340,000

-50.00 %
-34.73 %

100,000
2,180,000

36,132.00
1,125.00
37,257.00
1,493,581.50

48,584.00
454.00
49,038.00
1,238,542.00

16,930.00
765.00
17,695.00
2,154,637.48

30,000
5,000
5,000

0.00 %
0.00 %
0.00 %

30,000
5,000
5,000

40,000
3,573,310

0.00 %
-33.82 %

40,000
2,364,700

2,302,782.50
2,302,782.50

2,302,882.00
2,302,882.00

3,295,292.48
3,295,292.48

10,000 -100.00 %
10,000 -100.00 %
10,000 -100.00 %
5,342,840 -25.52 %
5,342,840 -25.52 %

3,979,500
3,979,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

497,780.00
28,600.00
274,432.00
143,246.00
944,058.00
944,058.00

516,480.00
56,220.00
265,023.00
164,460.00
1,002,183.00
1,002,183.00

637,477.00
290,259.00
32,940.00
960,676.00
960,676.00

9,179.00
9,179.00

19,200.00
19,200.00

21,200.00
21,200.00

-

1,000.00

19,800.00

ปี 2558

686,630
511,200
1,197,830
1,197,830

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

9.68 %
1.47
100.00
9.18
9.18

ปี 2559

753,070

%
%
%
%

518,700
36,000
1,307,770
1,307,770

10,000
36,000

0.00 %
0.00 %

10,000
36,000

46,000

0.00 %

46,000

25,000

-20.00 %

20,000

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุกฬี า
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการเกษตร
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
691,625.00
690,300.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
700,000 -57.14 %

ปี 2557
383,569.00

1,370,378.00

1,040,884.00

1,822,958.00

1,500,000

0.00 %

1,500,000

458,211.00

402,935.00

464,419.00

500,000

-20.00 %

400,000

15,460.00
24,800.00
2,560,474.00

17,560.00
24,600.00
2,177,279.00

2,300.00
2,693,046.00

20,000
25,000
2,770,000

-50.00 %
-20.00 %
-18.77 %

10,000
20,000
2,250,000

29,295.00
19,815.00
18,759.00
17,338.00
9,880.00
14,990.00
110,077.00

27,041.00
18,028.00
14,134.00
11,738.00
8,660.00
14,510.00
5,000.00
99,111.00

29,851.00
12,480.00
10,144.00
9,465.00
7,230.00
14,570.00
83,740.00

30,000
20,000
20,000
20,000
8,000
10,000
15,000
123,000

62,395.95
7,945.37
1,729.08
72,070.40
2,751,800.40

75,774.40
17,405.28
1,613.20
94,792.88
2,390,382.88

73,746.45
10,628.52
1,532.88
85,907.85
2,883,893.85

80,000
30,000
2,000
112,000
3,051,000

-16.67
0.00
-50.00
-50.00
-87.50
0.00
0.00

ปี 2559
300,000

%
%
%
%
%
%
%

25,000
20,000
10,000
10,000
1,000
10,000
15,000

-26.02 %

91,000

0.00
-33.33
0.00
-8.93
-18.42

%
%
%
%
%

80,000
20,000
2,000
102,000
2,489,000

รายการ
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิก๊ ซี ลาปาง)
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครลาปาง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

-

-

-

120,000.00

-

-

120,000.00
120,000.00
3,815,858.40

3,392,565.88

3,844,569.85

ปี 2559

-

100.00 %

20,000,000

4,248,830

100.00 %
100.00 %
460.08 %

20,000,000
20,000,000
23,796,770

รายการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวด
เทียนพรรษา และกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
(ล่องสะเปา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
(ปีใหม่เมืองลาปาง)
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร
ค่าใช้จ่ายในการทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยา
สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง
และพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

28,400.00
28,400.00

20,100.00
20,100.00

-

30,000
30,000

-66.67 %
-66.67 %

10,000
10,000

-

-

-

40,000

-50.00 %

20,000

215,464.00

192,936.00
-

252,130.00
-

300,000

0.00 %

300,000

1,538,800.00

2,806,192.29

3,105,985.99

3,000,000

0.00 %

3,000,000

2,336,827.00

2,413,707.70

2,266,933.00

2,500,000

0.00 %

2,500,000

39,560.00
19,920.00
178,460.00

37,780.00
20,000.00
173,204.00

39,350.00
15,170.00
179,832.00

50,000
30,000
260,000

0.00 %
0.00 %
-7.69 %

50,000
30,000
240,000

199,482.00

199,455.00

222,843.00

200,000

20.00 %

240,000

รายการ

ปี 2554

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนาและประเพณีอนื่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญ
ตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เขมโก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
85,300.00
570,380.00

ปี 2557
155,750.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
300,000
33.33 %

ปี 2559
400,000

-

100.00 %

30,000

50.00 %
2.09 %

30,000
6,840,000

รวมค่าใช้สอย

4,613,813.00

6,413,654.99

6,237,993.99

20,000
6,700,000

รวมค่าวัสดุ

7,488.00
52,898.00
4,779.00
496,300.00
2,850.00
564,315.00

1,475.00
4,416.00
800,800.00
1,500.00
808,191.00

3,404.00
4,107.00
655,360.00
662,871.00

20,000
5,000
5,000
660,000
15,000
2,000
3,000
710,000

-25.00
0.00
-100.00
0.00
-93.33
-100.00
0.00
-3.66

%
%
%
%
%
%
%
%

15,000
5,000
660,000
1,000
3,000
684,000

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

29,279.79
22,197.25
51,477.04
5,258,005.04

83,935.51
24,520.67
108,456.18
7,350,402.17

29,709.26
24,617.18
54,326.44
6,955,191.43

60,000
34,800
94,800
7,534,800

0.00
-13.79
-5.06
1.18

%
%
%
%

60,000
30,000
90,000
7,624,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เก้าอีเ้ หล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นงั่ ขาเหล็กคู่

-

100.00 %

84,000

รายการ
ครุภณ
ั ฑ์อนื่
ค่าจัดทาบุษบกสาหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้า-ส้วม
บริเวณสุสานประตูมา้
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
ค่าปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณสุสานพระบาท
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

ปี 2557

300,000.00
300,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

29,300.00
29,300.00

ปี 2559

-

100.00 %

84,000

-

100.00 %

1,000,000

399,000.00

-

-

399,000.00
399,000.00

46,700.00
46,700.00
346,700.00

29,300.00

-

100.00 %
100.00 %

1,000,000
1,084,000

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,657,005.04

7,697,102.17

6,984,491.43

7,534,800

15.57 %

8,708,000

รายการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เทศกาลปีใหม่นครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

142,560.00
75,240.00
34,253.00
252,053.00
252,053.00

189,720.00
8,880.00
74,877.00
28,322.00
301,799.00
301,799.00

269,610.00
630.00
270,240.00
270,240.00

40,400.00
400.00
40,800.00

31,850.00
7,236.00
4,492.00
43,578.00

16,050.00
5,557.00
21,607.00

3,140.00

8,440.00

2,909,179.84
-

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

297,270

12.25 %

333,700

117,320
18,000
432,590
432,590

4.00
33.33
10.89
10.89

%
%
%
%

122,010
24,000
479,710
479,710

50,000
5,110

0.00 %
0.00 %

50,000
5,110

55,110

0.00 %

55,110

5,094.50

27,000

-44.44 %

15,000

2,991,241.42

1,267,248.69

3,000,000

0.00 %

3,000,000

-

267,312.40

300,000

0.00 %

300,000

รายการ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
24,279.00

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

-

543,743.00

-

-

-

-

79,216.00

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แก่สารถีรถม้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

-

-

-

100,000

-100.00 %

-

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราลึกประวัตศิ าสตร์
รถไฟ รถม้า
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผูน้ าเที่ยวท้องถิน่
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลาปาง
เมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราลึกประวัตศิ าสตร์
รถไฟ รถม้า สะพานดา
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวกาดกองต้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

-

-

-

200,000

-100.00 %

-

-

-

-

-

100.00 %

50,000

-

-

-

-

100.00 %

200,000

-

-

-

-

100.00 %

200,000

-

-

-

-

100.00 %

500,000

14,325.00
4,975.00
3,499,641.84

6,908.00
1,090.00
3,007,679.42

8,750.00
1,600.00
1,629,221.59

74,000
5,000
3,706,000

-45.95 %
100.00 %
16.43 %

40,000
10,000
4,315,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลาปาง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราลึก
ประวัตศิ าสตร์สะพานรัษฎาภิเศก
ค่าใช้จ่ายในการจัดทายุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเทศบาลนครลาปาง

รายการ

ปี 2554

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลาปาง
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว
(ไทย อังกฤษ จีน)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว้ )
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

319,624.25
48.00
987.00
16,510.00
11,466.00
348,635.25
3,889,077.09

164,364.00
1,000.00
14,886.00
180,250.00
3,231,507.42

228,948.65
2,048.00
14,320.00
245,316.65
1,896,145.24

75,000.00

-

-

-

90,000.00

95,000.00

75,000.00

90,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

95,000.00

235,000 -14.89 %
3,000
0.00 %
3,000
0.00 %
5,000 1,800.00 %
22,000
0.00 %
5,000
0.00 %
273,000
20.15 %
4,034,110
16.46 %

ปี 2559
200,000
3,000
3,000
95,000
22,000
5,000
328,000
4,698,110

-

100.00 %

95,000

-

100.00 %

16,000

- 100.00 %
5,600 -100.00 %
5,600 1,937.50 %

3,100
114,100

รายการ

ปี 2554

ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยว
เทศบาลนครลาปาง อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
ค่าจัดทาป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)
ค่าจัดทาป้ายบอกทางไปสูแ่ หล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

-

299,000.00

-

-

-

-

-

100.00 %

300,000

-

-

-

-

100.00 %

500,000

-

-

-

-

100.00 %

300,000

รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

75,000.00

299,000.00
389,000.00

95,000.00

5,600

100.00 %
21,580.36 %

1,100,000
1,214,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

200,000.00
200,000.00
200,000.00
4,416,130.09
14,888,993.53

3,922,306.42
15,011,974.47

2,261,385.24
13,090,446.52

4,472,300
16,255,930

42.92 %
139.28 %

6,391,920
38,896,690

ค่าจัดทาป้ายภาพประวัตศิ าสตร์นครลาปาง
บริเวณทางเดินเท้าถนนพหลโยธิน
ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
และโรงเรียนลาปางกัลยาณี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

2,309,792.00
165,920.00
20,000.00
845,844.00
223,026.00
87,414.00
3,651,996.00
3,651,996.00

1,989,462.00
161,914.00
844,638.00
221,940.00
102,180.00
3,320,134.00
3,320,134.00

2,180,416.69
128,580.00
865,980.00
319,800.00
40,035.00
3,534,811.69
3,534,811.69

3,592,130
126,000
120,000
929,710
354,660
14,100
5,136,600
5,136,600

48,450.00

4,900.00

-

14,200.00
119,500.00

11,300.00
132,000.00

19,000.00
125,816.00

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-0.51
95.24
0.00
16.01
3.21
136.88
5.47
5.47

ปี 2559

%
%
%
%
%
%
%
%

3,573,730
246,000
120,000
1,078,520
366,030
33,400
5,417,680
5,417,680

150,000

-66.67 %

50,000

40,000
138,000

-37.50 %
11.30 %

25,000
153,600

รายการ

ปี 2554

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรด้านงานช่างแบบบูรณาการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
42,904.00
45,653.00
99,973.50
99,904.25
325,027.50
293,757.25

ปี 2557
40,480.00
7,260.00
192,556.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
77,520 -46.79 %

ปี 2559
41,250

405,520

-33.46 %

269,850

57,000

-47.37 %

30,000

7,000.00

33,300.00

15,782.50

-

287,955.00

-

12,960.00
13,070.00
33,030.00

7,844.00
9,250.00
338,349.00

9,216.00
2,400.00
27,398.50

80,000
20,000
157,000

0.00 %
0.00 %
-17.20 %

80,000
20,000
130,000

76,330.45
4,259.00
37,810.00
118,399.45
476,456.95

49,347.25
1,530.00
4,732.00
904.00
29,250.00
85,763.25
717,869.50

62,592.25
3,100.00
7,580.00
257.00
43,700.00
117,229.25
337,183.75

60,000
5,000
5,000
2,000
2,000
50,000
2,000
126,000
688,520

0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
-20.00
0.00
-5.56
-24.64

60,000
5,000
5,000
5,000
2,000
40,000
2,000
119,000
518,850

%
%
%
%
%
%
%
%
%

รายการ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

-

44,000.00

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

-

4,128,452.95

44,000.00
44,000.00
4,082,003.50

ปี 2559

3,871,995.44

10,000
10,000
10,000
5,835,120

100.00 %

20,000

%
%
%
%

20,000
20,000
5,956,530

-100.00
100.00
100.00
2.08

รายการ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดทาผังเมืองรวม
จังหวัดลาปาง (ต่อเนือ่ ง)

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

2,037,591.00
51,280.00
730,620.00
415,800.00
205,200.00
3,440,491.00
3,440,491.00

1,804,947.00
53,160.00
735,966.00
320,400.00
219,600.00
3,134,073.00
3,134,073.00

2,103,228.72
590.00
749,700.00
484,208.00
54,900.00
3,392,626.72
3,392,626.72

18,600.00
127,200.00
59,985.50
140,000.00
345,785.50

13,200.00
77,600.00
58,935.50
140,000.00
289,735.50

37,600.00
66,800.00
73,409.00
93,154.00
270,963.00

26,005.00

128,298.00

49,665.00

74,310.00

ปี 2558

3,362,660
803,780
678,660
14,100
4,859,200
4,859,200

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

-5.66 %
12.32
1.47
402.27
-0.50
-0.50

ปี 2559

3,172,430

%
%
%
%
%

902,820
688,610
70,820
4,834,680
4,834,680

60,000
87,600
101,970

-33.33 %
17.81 %
-0.85 %

40,000
103,200
101,100

249,570

-2.11 %

244,300

164,015.75

300,000

-32.00 %

204,000

89,850.00

100,000

-100.00 %

-

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนือ่ ง)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดาเนินงาน
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลาปาง
(ต่อเนือ่ ง)

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

-

-

-

-

ปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดทาผังเมืองรวม
เมืองลาปาง (ต่อเนือ่ ง)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลาปาง
(ถนนเขลางค์นคร) (ต่อเนือ่ ง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
100,000 -100.00 %

ปี 2559
-

100,000

0.00 %

100,000

-

100.00 %

100,000

-

100.00 %

100,000

58,212.00
109,645.10
243,527.10

33,712.00
88,236.54
324,556.54

138,102.00
77,576.98
469,544.73

290,000
215,000
1,105,000

-48.28 %
62.79 %
-9.14 %

150,000
350,000
1,004,000

110,027.50
888.00
10,860.00
435,153.45
1,955,631.60
6,300.00

53,951.25
3,500.00
5,150.00
482,289.60
1,807,993.63
4,980.00

63,461.00
3,900.00
1,451.00
1,406.00
395,610.25
1,436,664.83
1,620.00
4,958.00

121,000
4,000
4,000
10,000
500,000
2,065,000
5,500
7,000
5,000

-50.41
0.00
0.00
-50.00
-10.00
-27.36
0.00
0.00
0.00

60,000
4,000
4,000
5,000
450,000
1,500,000
5,500
7,000
5,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%

รายการ

ปี 2554

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอนื่ ๆ
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นงั่ เครื่องยนต์ดเี ซล
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
ปากกาจับชิน้ งาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิว้ )
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
37,884.00
68,550.00
2,556,744.55
2,426,414.48

ปี 2557
60,380.00
1,969,451.08

211,387.24
20,019.68
11,338.98
12,546.88
255,292.78
3,401,349.93

237,825.12
32,197.77
12,087.34
9,573.85
291,684.08
3,332,390.60

274,438.00
23,647.53
11,466.16
7,575.60
317,127.29
3,027,086.10

240,000
30,000
15,000
12,000
297,000
4,448,070

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-18.26

%
%
%
%
%
%

240,000
30,000
15,000
12,000
297,000
3,635,800

-

-

-

1,294,000

-100.00 %

-

-

-

-

10,000

-100.00 %

-

-

100.00 %

23,000

300,000
1,604,000

100.00 %
-100.00 %
-98.37 %

3,100
26,100

329,008.82
329,008.82

397,015.38
397,015.38

353,216.38
353,216.38

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2558
70,000 -28.57 %
5,000 -100.00 %
2,796,500 -25.25 %

ปี 2559
50,000
2,090,500

รายการ
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
ค่าบูรณะโบราณสถานกูเ่ จ้าย่าสุตา
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รวมรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

-

-

-

9,000,000

-100.00 %

-

997,276.00
997,276.00
1,326,284.82

397,015.38

353,216.38

9,000,000
10,604,000

-100.00 %
-99.75 %

26,100

8,168,125.75
12,296,578.70

6,863,478.98
10,945,482.48

6,772,929.20
10,644,924.64

300,000 -100.00 %
300,000 -100.00 %
300,000 -100.00 %
20,211,270 -57.96 %
26,046,390 -44.51 %

8,496,580
14,453,110

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
Market big cleaning day

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

1,019,392.00
560,438.00
1,579,830.00
1,579,830.00

275,160.00
1,003,920.00
688,080.00
1,967,160.00
1,967,160.00

318,865.00
1,454,559.00
164,700.00
1,938,124.00
1,938,124.00

343,190
1,728,000
2,071,190
2,071,190

133,500.00
133,500.00

197,400.00
8,000.00
9,814.00
215,214.00

181,900.00
4,000.00
950.00
186,850.00

424,171.11

1,089,105.00

809,961.50

-

-

50,000.00

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

10.21
-62.50
100.00
-46.98
-46.98

ปี 2559

%
%
%
%
%

378,220
648,000
72,000
1,098,220
1,098,220

200,000
22,000

-80.00 %
-100.00 %

40,000
-

222,000

-81.98 %

40,000

1,100,000

130.72 %

2,537,920

รายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของผูค้ า้ ในการบริหารจัดการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานร่วมแรงร่วมใจ
ใส่ใจตลาดเรา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใส
อาหารปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ ริโภค
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตลาดสดน่าซือ้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานร่วมแรงร่วมใจ
ล้างตลาดให้สะอาดสดใสอาหารปลอดภัย
ด้วยมือเรา
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสด
ตามเทศกาลและวันสาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวมค่าวัสดุ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
-

-

ปี 2557
58,060.00

24,189.00

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2558

ปี 2559

50,000
60,000

0.00 %
-100.00 %

50,000
-

-

100.00 %

30,000

6,500.00
454,860.11

10,996.00
1,130,101.00

47,373.90
965,395.40

15,000
50,000
1,275,000

-100.00 %
0.00 %
109.25 %

50,000
2,667,920

33,704.00
16,386.00
62,378.26
5,100.00
10,680.00
128,248.26

96,594.89
34,591.00
22,021.00
10,560.00
2,560.00
166,326.89

17,118.00
19,835.00
35,979.12
4,200.00
8,560.00
85,692.12

30,000
20,000
40,000
10,000
10,000
110,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,000
20,000
40,000
10,000
10,000
110,000

%
%
%
%
%
%

รายการ

ปี 2554

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ
เครื่องดูดฝุน่
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง
ค่าปรับปรุงอาคารตลาดรัษฎา
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานตลาดสด
รวมแผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

1,398,962.78
57,128.26
1,456,091.04
2,172,699.41

2,355,614.69
125,660.06
2,481,274.75
3,992,916.64

2,299,526.70
284,200.42
2,583,727.12
3,821,664.64

-

-

15,000.00

-

-

5,900.00
20,900.00

-

-

-

3,752,529.41
3,752,529.41

23,095.00
23,095.00
23,095.00
5,983,171.64
5,983,171.64

59,000.00
59,000.00
79,900.00
5,839,688.64
5,839,688.64

ปี 2558
2,898,000
220,800
3,118,800
4,725,800

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
3.52
72.10
8.38
31.15

ปี 2559

%
%
%
%

3,000,000
380,000
3,380,000
6,197,920

30,000 -100.00 %
60,000 -100.00 %
90,000 -100.00 %

-

569,000
415,000

-100.00 %
-100.00 %

-

100,000 -100.00 %
1,084,000 -100.00 %
1,174,000 -100.00 %
7,970,990
-8.47 %
7,970,990
-8.47 %

7,296,140
7,296,140

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
รายการ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนีเ้ งินต้น
ค่าชาระดอกเบีย้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน่
เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด
รวมงบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.)
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ ับบานาญ (ชคบ.)
ค่ารักษาพยาบาลผูร้ ับบานาญ

ปี 2554

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557

1,386,000.00
281,663.04
2,814,733.00
-

1,386,000.00
477,417.16
3,998,033.00
-

9,011,085.32
470,956.59
2,236,295.00
-

8,391,500
401,400
2,696,660
1,400,000

0.30
-17.41
-12.50
-100.00

%
%
%
%

8,416,600
331,500
2,359,500
-

273,500.00
656,699.31
2,102,035.00
151,888.00
7,666,518.35

276,000.00
4,047,253.28
436,275.00
1,854,500.00
12,475,478.44

291,000.00
3,602,053.33
470,190.00
16,081,580.24

300,000
2,000,000
5,237,800
436,000

2.00
0.00
1.14
0.00

%
%
%
%

306,000
2,000,000
5,297,400
436,000

20,863,360

-8.23 %

19,147,000

5,718,550.00

6,238,690.00

6,424,450.00

6,517,590

11.81 %

7,287,140

1,879,023.03
-

1,841,019.00
500,000.00

1,777,188.40
387,532.75

2,000,000

25.00 %

2,500,000

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2559

รายการ

ปี 2554

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูร้ ับบานาญ
รวมบาเหน็จ/บานาญ
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2555
ปี 2556
96,096.00
1,316,808.00
7,693,669.03
9,896,517.00
15,360,187.38 22,371,995.44
15,360,187.38 22,371,995.44
328,920,707.89

422,943,977.19

ปี 2557
3,000,243.00
61,301.50
11,650,715.65
27,732,295.89
27,732,295.89

ปี 2558
1,740,800
192,030
10,450,420
31,313,780
31,313,780

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
37.87 %
-54.26 %
17.46 %
0.35 %
0.35 %

441,038,532.29

519,406,000

9.98 %

ปี 2559
2,400,000
87,830
12,274,970
31,421,970
31,421,970
571,250,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 571,250,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
76,718,610

บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

47,192,780

บาท

งบบุคลากร

รวม

28,479,490

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 55,530 บาท
ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน
7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน
10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท
ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

9,857,040
2,132,280

บาท
บาท

480,000

บาท

480,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี
เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล
เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล
เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 9,485,240 บาท
งานตรวจสอบภายใน จํานวน 1,068,540 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน จํานวน 275,270 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เป็นรายเดือนของผู้บริหาร (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

966,240

บาท

จํานวน

5,798,520

บาท

รวม
จํานวน

18,622,450
10,829,050

บาท
บาท

จํานวน

388,800

บาท

จํานวน

388,800

บาท

งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,735,100 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 241,270 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจํา
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3,859,710 บาท
งานตรวจสอบภายใน จํานวน 108,000 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน จํานวน 624,080 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 374,150 บาท
งานตรวจสอบภายใน จํานวน 12,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 54,770 บาท)
งบดําเนินงาน

จํานวน

1,976,370

บาท

จํานวน

6,720

บาท

จํานวน

4,591,790

บาท

จํานวน

440,920

บาท

รวม

13,705,990

บาท

ค่าตอบแทน
รวม
จํานวน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
พนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศ
กําหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 และจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตามหนังสือ
จังหวัดลําปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)

1,202,190
30,000

บาท
บาท

งานบริหารทั่วไป

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น
ตําแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตําแหน่ง
กรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ข้อ 5 (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 450,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 100,000 บาท)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 399,600 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 31,200 บาท)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 144,260 บาท งานตรวจสอบภายใน จํานวน 17,130 บาท)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของ
อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง ค่าจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมารื้อถอนลําโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบ
ส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบโทรศัพท์
เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน
4,300,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จํานวน 10,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 70,000 บาท)

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

550,000

บาท

จํานวน

430,800

บาท

จํานวน

161,390

บาท

รวม
จํานวน

8,635,000
4,380,000

บาท
บาท

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้
750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึง่ จําเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีม่ านิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2548
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลําปาง
ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548
(สํานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสําคัญ และงานพิธี จํานวน
รัฐพิธีต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา
ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมรัฐพิธี
งานพิธีต่าง ๆ ของรัฐ ค่าจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น ค่าจัดกิจกรรม
แม่ดีเด่น ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)

800,000

บาท

50,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน
การแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียง
พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทําสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ งานบริการ
เคลื่อนที่เชิงรุก เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตรผู้ทําคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าจัดพิธี
ทางศาสนาและพิธีพราหมณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลําปาง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครลําปาง และการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ค่าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ
ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เช่น ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่า
เวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้าง
ถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่
หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจําปี
การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครลําปาง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรม
เทศบาลพบสื่อมวลชน เพื่อสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างเทศบาลกับสื่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และ
ค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิต
รายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ
ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/
กรรมการ/พิธีกรและผู้ดําเนินรายการ ค่าเช่าเครื่องเสียง

300,000

บาท

70,000

บาท

1,000,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และศึกษาดูงาน เช่น
ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล
และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรูป้ ระชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งและออกเสียง
ประชามติ ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจปรับปรุงเลขหมายประจําบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมสํารวจ
ปรับปรุงเลขหมายประจําบ้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

1,000,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน
460,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จํานวน 40,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 10,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า
1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สําหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล
ต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบ
หรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบตั ิงาน
ให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล
2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
สําหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล
และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยือนบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย
เนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทําคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สําหรับจ่ายเป็น
ค่าชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาล
ก่อให้เกิดความเสียหาย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)
4) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ สําหรับจ่ายเป็น
ค่าต่อใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน
ทีใ่ ช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ในกิจการของเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 70,000 บาท
งานตรวจสอบภายใน จํานวน 5,000 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน จํานวน 100,000 บาท)

510,000

บาท

20,000

บาท

175,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิต
บัตรประจําตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ น้ําดื่ม
แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น
แผ่นพับของงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 378,800 บาท งานตรวจสอบภายใน จํานวน 20,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 30,000 บาท)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่อมหรือ
ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิ้ลและ
สายดรอปวายใช้ในการเดินสายแยกจุดลําโพงเสียงไร้สาย
ในชุมชนของเทศบาล ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน
30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 80,000 บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง
กระดาษชําระ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 45,000 บาท
งานตรวจสอบภายใน จํานวน 5,000 บาท)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน
ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 15,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จํานวน
10,000 บาท)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี วีดีทัศน์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน
จํานวน 5,000 บาท)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือ่ งพิมพ์คอมพิวเตอร์
กระดาษต่อเนื่อง น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

รวม
จํานวน

932,800
428,800

บาท
บาท

จํานวน

110,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

7,000

บาท

จํานวน

305,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 280,000 บาท งานตรวจสอบภายใน
จํานวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จํานวน
15,000 บาท)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล ห้องประชุม
สภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ําพุหน้าสํานักงานเทศบาล
สถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็คทรอนิคส์ (สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 2,000,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จํานวน
60,000 บาท)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์
ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอร์กับสํานักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน
26,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 250,000 บาท)
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ
ในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 30,000 บาท)

จํานวน

2,000

บาท

รวม
จํานวน

2,936,000
2,060,000

บาท
บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

276,000

บาท

จํานวน

350,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รวม

5,007,300

บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน
18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 28,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 60,000 เป็นเงิน 180,000 บาท
แต่ละชุดประกอบด้วย
1) เครื่องขยายเสียง ขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
ชนิดมี Line Output รองรับช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า
4 ตัว และมีช่องเสียบเครื่องเล่น DVD จํานวน 1 เครื่อง
2) ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาด 150 วัตต์ แบบมี Line Output
จํานวน 15 ชุด
3) เครื่องเล่น DVD
จํานวน 1 เครื่อง
4) ไมโครโฟน ชนิดมีสาย
จํานวน 1 ตัว
5) สายสัญญาณเสียง ชนิดดรอปวายน์
ขนาด 0.9 มิลลิเมตร x 200 เมตร/ม้วน จํานวน 4 ม้วน
6) อุปกรณ์อนื่ ๆ สําหรับประกอบการติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

707,300

บาท

18,000

บาท

28,000

บาท

180,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

สําหรับชุมชนช่างแต้ม
จํานวน 1 ชุด
สําหรับชุมชนท่าคราวน้อย จํานวน 1 ชุด
สําหรับชุมชนประตูม้า
จํานวน 1 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-183) (กองวิชาการและ
แผนงาน)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
65,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ํา
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สํานักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล
เป็นเงิน 150,000 บาท เพื่อจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลนครลําปาง เป็นข้อมูลสนับสนุนในการดําเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นระบบที่มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย
ระบบงานทะเบียนประวัติ เป็นระบบเพื่อรองรับในการบันทึก
รายละเอียดต่าง ๆ ของบุคลากร และรองรับข้อมูลสําคัญต่าง ๆ
เพื่อใช้ในระบบงาน เช่น ข้อมูลการปฏิบัติราชการ การลา
ประเภทต่าง ๆ ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประวัติการฝึกอบรม การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เป็นต้น ระบบอัตรากําลัง
เป็นระบบที่รองรับการจัดการในเรื่องโครงสร้างของหน่วยงาน
และอัตรากําลังในตําแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงสร้าง
หน่วยงาน กรอบอัตรากําลัง และระบบรายงานผลทีส่ ามารถ
ประมวลผลข้อมูล และรายงานข้อมูลของบุคลากรได้
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-188) (สํานักปลัดเทศบาล)

65,000

บาท

150,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม
เป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทํางานของศูนย์บริการร่วม
(One Stop Service) ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นระบบ
ที่มีคุณลักษณะที่สามารถเก็บฐานข้อมูลผูใ้ ช้บริการ แต่ละ
กระบวนงาน การรับเรื่อง-ส่งต่อ การอนุมัติ การอนุญาตงาน
ผ่านระบบฯ การออกรายงานสรุปผลทางสถิตขิ องผู้ใช้บริการ
ของแต่ละกระบวนงานตามคู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาล
นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-187)
(สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

90,000

บาท

46,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

30,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 3 เครือ่ ง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
- ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB จํานวน 1 หน่วย
4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth

51,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-198) (สํานักปลัดเทศบาล)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เป็นเงิน 32,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 128 MB
5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-198) (สํานักปลัดเทศบาล)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)

จํานวน

32,000

บาท

จํานวน

3,700

บาท

งานบริหารทั่วไป

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
2) มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
หรือ 10 ภาพต่อนาที
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 9,300 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190 และ หน้า 3-198)
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6,200 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน 3,100 บาท)
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม
อาคารต่าง ๆ
จํานวน
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํา สําหรับคนพิการและคนชรา
บริเวณด้านข้างอาคารสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลําปาง
โดยทําการก่อสร้างอาคารห้องน้ํา ค.ส.ล. จํานวน 1 หลัง
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
พื้นที่บริเวณโดยรอบ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-215) (สํานักปลัดเทศบาล)

4,300

บาท

9,300

บาท

4,300,000

บาท

200,000

บาท

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

8,126,100 บาท

รวม

5,651,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน
ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 วช
และ 8 วช (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(กองวิชาการและแผนงาน)
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

5,651,740 บาท
4,742,660 บาท

จํานวน

243,600 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

506,980 บาท

จํานวน

91,300 บาท

รวม

2,200,360 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษา (Maintenance)
เว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง www.lampangcity.go.th

รวม
จํานวน

317,360 บาท
100,000 บาท

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

49,360 บาท

รวม
จํานวน

1,233,000 บาท
600,000 บาท

งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall (กองวิชาการและ
แผนงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลภายนอกจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกรรมการผูแ้ ทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลหรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในการติดตามออกแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองวิชาการและแผนงาน)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลรางวัลพระปกเกล้า
จากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทําตัวชี้วัดประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง การตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสํานักงาน ก.พ.ร. และ
การตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น

200,000 บาท

120,000 บาท

50,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีเสวนา
การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทําประชาคม หรือ
การสํารวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการดําเนินงาน หรือการดําเนินโครงการพัฒนาเทศบาล
หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ
และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีคา่ ใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่
ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างสํารวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

63,000 บาท

รวม
จํานวน

200,000 บาท
90,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม (กองวิชาการและแผนงาน)
งบลงทุน

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

450,000 บาท
450,000 บาท

รวม

274,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

274,000 บาท
23,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz
จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มหี น่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

30,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
2) มีความละเอียดในการพิมพ์สไี ม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
หรือ 10 ภาพต่อนาที
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)

8,600 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครือ่ ง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 12,400 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ
และแผนงาน)
ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง 4 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง 4 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อพัฒนา
เว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง ที่แสดงข้อมูลภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางที่ 7.1 หน้า 3-231) (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

12,400 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

21,399,730

บาท

งบบุคลากร

รวม

16,951,420

บาท

รวม
จํานวน

16,951,420
8,755,730

บาท
บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

646,200

บาท

จํานวน

6,662,490

บาท

จํานวน

752,600

บาท

รวม

3,671,010

บาท

รวม
จํานวน

1,719,010
1,270,000

บาท
บาท

จํานวน

407,500

บาท

จํานวน

41,510

บาท

รวม
จํานวน

762,000
150,000

บาท
บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองคลัง)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (กองคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองคลัง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ

งานบริหารงานคลัง

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่ง
ข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูล การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การสํารวจข้อมูลภาคสนาม และการจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีในเขตเทศบาล
นครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี
ในเขตเทศบาลนครลําปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล (กองคลัง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา น้ําดื่ม ตั๋วตลาด ตั๋วรักษาความสะอาด ตั๋วค่าธรรมเนียม
จอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)

จํานวน

140,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

340,000

บาท

จํานวน

92,000

บาท

รวม
จํานวน

1,190,000
805,500

บาท
บาท

งานบริหารงานคลัง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาล้างมือ น้ํายาล้างจาน กระดาษชําระ ฯลฯ
(กองคลัง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์
สี ฯลฯ (กองคลัง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(กองคลัง)
งบลงทุน

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

45,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

314,500

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

777,300

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทยี ู
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทียู
จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-192) (กองคลัง)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า
13,000 บีทียู จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 23,000 บาท
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-193) (กองคลัง)

รวม

777,300

บาท

จํานวน

36,000

บาท

จํานวน

23,000

บาท

งานบริหารงานคลัง

ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบบัตรคิว จํานวน 1 ระบบ
เป็นเงิน 220,000 บาท ประกอบด้วย
1) เครื่องพิมพ์บัตร
จํานวน 1 เครื่อง
2) จอภาพแสดงผล LED ขนาด 42 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
3) ชุดควบคุมการแสดงผลและประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
4) ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทํางาน จํานวน 1 เครื่อง
5) ปุ่มกดเรียกคิว
จํานวน 6 ชุด
6) ชุดลําโพง
จํานวน 1 ชุด
7) อุปกรณ์อื่น ๆ
จํานวน 1 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-186) (กองคลัง)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
12 ล้านพิกเซล
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-192) (กองคลัง)
ครุภัณฑ์สํารวจ
เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 12,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องวัดระยะแบบมือถือ สามารถวัดระยะได้
โดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึมสะท้อนแสง
2) ความถูกต้องในการวัดระยะไม่เกิน + - 1 มิลลิเมตร
3) สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าสะท้อนไกล
4) สามารถแสดงค่าความละเอียดการวัดระยะได้
5) สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเมตริก (เมตร) และระบบอื่น ๆ ได้
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-196) (กองคลัง)

จํานวน

220,000

บาท

จํานวน

6,000

บาท

จํานวน

12,900

บาท

งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 120,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล
แบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ไม่น้อยกว่า 15 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS
หรือ SATA ที่มคี วามเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที
หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
6) มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
8) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
จํานวน 2 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-193) (กองคลัง)
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 7 ชุด ๆ ละ
23,000 บาท เป็นเงิน 161,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย

120,000

บาท

161,000

บาท

งานบริหารงานคลัง

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory
หรือ แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองคลัง)
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย

30,000

บาท

งานบริหารงานคลัง

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory
หรือ แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-195) (กองคลัง)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(30 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท
เป็นเงิน 29,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จํานวน

29,200

บาท

งานบริหารงานคลัง

6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองคลัง)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท
เป็นเงิน 38,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
5) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองคลัง)
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
เพื่อจ่ายค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
27 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า
1,920 x1,080 Pixel
3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-196) (กองคลัง)

จํานวน

38,000

บาท

จํานวน

9,900

บาท

งานบริหารงานคลัง

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
เพื่อจ่ายค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จํานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท เป็นเงิน 79,300 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-192) (กองคลัง)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
เพื่อจ่ายค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA
จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 12,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
2) มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
3) แรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า
4) สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-195) (กองคลัง)

จํานวน

79,300

บาท

จํานวน

12,000

บาท

งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา
ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

19,215,410

บาท

รวม

4,005,400

บาท

รวม

2,963,960

บาท

รวม
จํานวน

2,963,960
2,963,960

บาท
บาท

รวม

441,440

บาท

รวม
จํานวน

200,240
20,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

121,800

บาท

จํานวน

38,440

บาท

รวม
จํานวน

130,800
1,800

บาท
บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัย
ในเขตเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิง
เบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการ
เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน
ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในกิจการของเทศบาล ค่าต่อใบอนุญาต
และขอมีซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

44,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
น้ํายาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างทําความสะอาดห้องน้ํา ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี
ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ
กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ
(สํานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารห้องอาหารสําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

90,400
40,000

บาท
บาท

จํานวน

13,400

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

20,000
20,000

บาท
บาท

รวม

200,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โดยทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จํานวน 1 หลัง
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 3-215) (สํานักปลัดเทศบาล)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง
ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาล
นครลําปาง ที่ ม. 4/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-179) (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม

400,000

บาท

รวม
จํานวน

400,000
400,000

บาท
บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกร 8 วช
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของ
นิติกร 8 วช และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,356,950 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 108,000 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 153,400 บาท กองวิชาการและแผนงาน จํานวน
12,000 บาท)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน
ของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 3,000 บาท)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 10,000 บาท)

รวม

4,521,470

บาท

รวม

3,500,360

บาท

รวม
จํานวน

3,500,360
1,401,290

บาท
บาท

จํานวน

260,400

บาท

จํานวน

208,320

บาท

จํานวน

1,464,950

บาท

จํานวน

165,400

บาท

รวม

1,017,410

บาท

รวม
จํานวน

509,810
6,000

บาท
บาท

จํานวน

410,000

บาท

งานเทศกิจ

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดี
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6,100 บาท กองวิชาการและ
แผนงาน จํานวน 50,000 บาท)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น เงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้น
เขตผ่อนผัน ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 150,000 บาท)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 5,000 บาท)

จํานวน

78,000

บาท

จํานวน

15,810

บาท

รวม
จํานวน

334,100
56,100

บาท
บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

153,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

งานเทศกิจ

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม แผ่นป้ายจราจร
แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 16,000 บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ กุญแจล๊อคล้อรถยนต์สําหรับ
ล๊อคล้อรถยนต์ผู้กระทําผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
สําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ
ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้าํ มันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้าํ มันเครื่อง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 15,000 บาท)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
จํานวน

173,500
46,000

บาท
บาท

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

500

บาท

งานเทศกิจ

งบลงทุน

รวม

3,700

บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการและแผนงาน)

3,700

บาท

3,700

บาท

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 10,688,540

บาท

รวม

7,945,730

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
(สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)
จํานวน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินงาน
รวม

7,945,730
2,093,750

บาท
บาท

5,309,540

บาท

542,440

บาท

1,442,810

บาท

รวม
จํานวน

101,810
50,000

บาท
บาท

จํานวน

51,810

บาท

รวม
จํานวน

234,000
60,000

บาท
บาท

จํานวน

24,000

บาท

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น
แบตเตอรี่ ไส้กรองน้ํามันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ํากลัน่
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุดหรือ
หมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา
รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถยนต์
ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายา
และเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล
ปรอท น้ํายาฆ่าเชื้อโรค น้ํายาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการ
ผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง
สายส่งน้ําดับเพลิง ท่อดูดน้ํา ประเก็น ท่อส่งน้ํา น้ํายาเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

150,000

บาท

รวม
จํานวน

997,000
200,000

บาท
บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

90,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

รวม
จํานวน

110,000
60,000

บาท
บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน

จํานวน

50,000

บาท

รวม

1,300,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17
หมายเลขทะเบียน ลป ผ 6905 โดยทําการซ่อมปรับปรุง
ระบบขาหยั่ง ระบบยกบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าควบคุม
บันได ระบบน้ํามันไฮดรอลิคและหล่อลื่น และระบบอื่น ๆ
ที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม
จํานวน

1,300,000
1,300,000

บาท
บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน
ของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ และเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (สํานักการศึกษา)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (สํานักการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
(สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการศึกษา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

รวม

183,015,030

บาท

รวม

7,858,440

บาท

รวม

6,604,840

บาท

รวม
จํานวน

6,604,840
5,182,320

บาท
บาท

จํานวน

187,200

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

969,410

บาท

จํานวน

78,710

บาท

รวม

1,235,600

บาท

รวม
จํานวน

525,600
100,000

บาท
บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2) ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2558
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน
ของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลือ่ น
วิทยฐานะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่
20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมิน
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
(สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

345,600

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
จํานวน

422,000
100,000

บาท
บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา ฯลฯ สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล
และทางราชการ (สํานักการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตํารา มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา
น้ํายาทําความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่
อุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน
ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย
สีสเปรย์ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
จํานวน

283,000
176,000

บาท
บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สํานักการศึกษา)
งบลงทุน

จํานวน

80,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

รวม
จํานวน

5,000
5,000

บาท
บาท

รวม

18,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-205) (สํานักการศึกษา)

รวม

18,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

163,181,990

บาท

รวม

94,622,420

บาท

รวม
จํานวน

94,622,420
72,606,000

บาท
บาท

จํานวน

5,716,800

บาท

จํานวน

9,580,800

บาท

จํานวน

1,017,000

บาท

จํานวน

4,960,420

บาท

จํานวน

741,400

บาท

รวม

46,858,370

บาท

ค่าตอบแทน
รวม
จํานวน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน
ของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และ

174,300
124,300

บาท
บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและ
ระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานครู (สํานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่ข้าราชการครู
พนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล (สํานักการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตําแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
(สํานักการศึกษา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ลูกจ้างประจํา และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น)
(สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการศึกษา)
งบดําเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง
กําหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 (สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รวม
29,383,410 บาท
จํานวน
100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
จํานวน
80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง
นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทํา
ข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทําวุฒิบัตร
ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่าย
นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลําปาง ในการเตรียมตัว
ไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ
ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
ครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
จํานวน
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ
การดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรม
ประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ
องค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บูธ)
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม
เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
งานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 แห่ง) มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์
วุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติ
ของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครูนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ
นิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของ
นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียน

300,000

บาท

600,000

บาท

200,000

บาท
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การสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง
ครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน
ครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
ต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการ และการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนสําหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสําหรับครู
และนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และนักเรียนให้มีความรู้
บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้ การอบรมสร้างสื่อ
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทําวุฒิบัตร/
เกียรติบัตร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะ
สําหรับเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พัฒนางานศิลปะสําหรับเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร
ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

80,000

บาท

500,000

บาท

50,000

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขัน
ทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรื่องสัน้ ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือ
การละเล่น ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สํานักการศึกษา)

421,000

บาท

200,000

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าอุปกรณ์
การเรียน สื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจัดทําสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สํานักการศึกษา)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
1,180,000 บาท แยกเป็น
1.1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าหนังสือพิมพ์ประจําเดือน วารสาร ตํารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รบั จ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทัง้ 6 โรงเรียน เพือ่ ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสําคัญต่าง ๆ เช่น
วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ
โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ
โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลําปาง
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
เครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก
สําหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

50,000

บาท

26,192,410

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร
เรื่อง การจัดทําเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทําคูม่ ือ
การดําเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5) วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ
กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ
1.6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์
ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
1.7) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา น้ํายาทําความสะอาด
แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
1.8) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ
1.9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์
น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยน
น้ํายาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
1.10) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง
ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ
1.11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
1.12) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ
1.13) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ
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1.14) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง
2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
25,012,410 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น
2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 9,792,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลําปาง
2.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้
120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric
Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity :
WiFi ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้
600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตํารา
สําหรับห้องสมุด ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ทั้ง 6 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้
300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทําโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ตลอดจน
บุคลากรสํานักการศึกษา เข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
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2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและกระจายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน
และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่า
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.9) ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งไว้ 690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลําปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และสถานศึกษาดีเด่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด
การแข่งขัน หรือดําเนินการอืน่ ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้
694,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐาน
ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
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ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสําหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)
2.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 8,665,610 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เช่น
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด
ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.)
และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สํานักการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง
(สํานักการศึกษา)

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

13,870,660
50,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

13,769,060

บาท

จํานวน

31,600

บาท

รวม
จํานวน

3,430,000
2,000,000

บาท
บาท
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครลําปาง (สํานักการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง (สํานักการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง (สํานักการศึกษา)
งบลงทุน

จํานวน

1,000,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

รวม

2,765,200

บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาดประมาณ
152x76x75 เซนติเมตร มี 7 ลิ้นชัก มีกญ
ุ แจล๊อค มีกระจก
ปูหน้าโต๊ะ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-80)
(สํานักการศึกษา)
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร ปิดผิวด้วยโฟเมก้า
สีขาว เคลือบเงา โครงขาเหล็กสีดํา แบบตายตัว โต๊ะขนาด
ประมาณ 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ขนาดประมาณ
30x120x45 เซนติเมตร จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 70,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามราคา
ในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สํานักการศึกษา)
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับ
อนุบาลศึกษา จํานวน 36 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน
136,800 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 60x120x55 เซนติเมตร หน้าโฟเมก้า
สีขาว ขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 30x120x30 เซนติเมตร หน้าไม้ระแนง
ขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน 2 ตัว

1,365,200

บาท

8,500

บาท

70,000

บาท

136,800

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สํานักการศึกษา)
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับประถม
ศึกษา จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 60x120x75 เซนติเมตร หน้าโฟเมก้า
สีขาว ขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 30x120x39 เซนติเมตร หน้าไม้ระแนง
ขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน 2 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-80) (สํานักการศึกษา)
เก้าอี้ทํางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน
ปรับสูง-ต่ําได้ด้วยโช้คไฮโดรลิก จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน
3,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สํานักการศึกษา)
ตู้เหล็ก 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน ขนาดประมาณ 916x458x1,830
มิลลิเมตร จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1
หน้า 3-82) (สํานักการศึกษา)
ตู้เอกสาร 4 ลิน้ ชัก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาดประมาณ
470x620x1,320 มิลลิเมตร จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคา
ในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สํานักการศึกษา)
เครื่องขัดพื้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
20,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้
1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
2) ใช้ไฟฟ้า
3) ราคาพร้อมอุปกรณ์
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สํานักการศึกษา)

จํานวน

75,000

บาท

จํานวน

3,500

บาท

จํานวน

18,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท
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ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
2,000 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จํานวน 4 ใบ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เป็นเงิน 68,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1
หน้า 3-83) (สํานักการศึกษา)
พัดลม
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลม แบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82)
(สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา
จํานวน 36 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 60x120x50 เซนติเมตร หน้าโฟเมก้า
สีขาว ขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 30x120x30 เซนติเมตร หน้าไม้กระดาน
ขาเหล็กเหลี่ยม จํานวน 2 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สํานักการศึกษา)
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา
จํานวน 120 ชุด ๆ ละ 680 บาท เป็นเงิน 81,600 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ หน้ากว้าง 14x24 นิ้ว สูงจากพื้นถึงหน้าโต๊ะ 28 นิว้
จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ หน้ากว้าง 14x15 นิ้ว สูงจากพื้นถึงพนักพิง 29.5 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สํานักการศึกษา)
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับประถมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลีย่ ม
ระดับประถมศึกษา ขัดและเคลือบแล๊คเกอร์ใส โครงขาเหล็กกล่อง
ขนาดประมาณ 1x1 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร พ่นสีดํา

จํานวน

68,000

บาท

จํานวน

4,800

บาท

จํานวน

126,000

บาท

จํานวน

81,600

บาท

จํานวน

105,000

บาท
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จํานวน 70 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 40x60x65 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 38x40x39 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-83) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
16 ล้านพิกเซล
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 1 ตัว
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 1 ตัว
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-78) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 33,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ํา
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)

20,000

บาท

33,000

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม
150 นิ้ว จํานวน 1 จอ เป็นเงิน 20,000 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) จอม้วนเก็บในกล่องได้
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตช์
3) ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว
หรือ 93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตาแก๊ส
เพื่อจ่ายเป็นค่าเตาแก๊ส จํานวน 1 เตา เป็นเงิน 10,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้
1) ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
2) มีเตาอบในตัว
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01 แบบ 2 ท่อ
ขนาดประมาณ 5.5x8.0x2.6 เมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
เกรด A ประกอบด้วย สไลเดอร์ ท่อลอดคู่ ชิงช้า และปีนป่าย
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79)
(สํานักการศึกษา)
เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกปีนป่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกปีนป่าย ขนาดประมาณ
320x320x120 เซนติเมตร ผลิตจากเหล็กกลมขนาดใหญ่ พ่นสี
เคลือบกันสนิม นําไปพ่นและอบสีโพลีเอสเทอร์ ถักด้วยเชือก
ไนล่อนขนาดใหญ่ทุกด้าน รับน้ําหนักได้ดี สามารถยึดติดกับพื้น
ได้ทั้งพื้นหญ้าและพื้นปูน พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
50,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สํานักการศึกษา)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น
ขนาดประมาณ 269x379x192 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติก
LLDPE ชนิด Food Grade พลาสติกมีความแข็งแรง ทนทาน
รองรับแรงกระแทกได้ดี สามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 ประกอบด้วย
1) ชุดบ้านกระดานลื่น 2 ชัน้ จํานวน 1 ชุด
2) ชุดกระดานลื่น
จํานวน 1 ชุด
3) ชุดชิงช้าพร้อมเชือก
จํานวน 2 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย
จํานวน 1 ใบ เป็นเงิน 9,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
มีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวกลองทําด้วยไม้อย่างดี
2) ขอบกลองทําด้วยโลหะ
3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว
4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว
5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทําด้วยโลหะ จํานวน 8 หลัก
6) หนังกลองทาด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว
7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย
จํานวน 1 ใบ เป็นเงิน 9,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
มีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวกลองทําด้วยไม้อย่างดี
2) ขอบกลองทําด้วยโลหะ
3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 18 นิ้ว
4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว
5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทําด้วยโลหะ จํานวน 8 หลัก
6) หนังกลองทาด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว
7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)

50,000

บาท
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จํานวน
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย
จํานวน 1 ใบ เป็นเงิน 10,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
มีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวกลองทําด้วยไม้อย่างดี
2) ขอบกลองทําด้วยโลหะ
3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 20 นิ้ว
4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว
5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทําด้วยโลหะ จํานวน 8 หลัก
6) หนังกลองทาด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว
7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย
จํานวน 1 ใบ เป็นเงิน 10,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
มีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวกลองทําด้วยไม้อย่างดี
2) ขอบกลองทําด้วยโลหะ
3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 22 นิ้ว
4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว
5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทําด้วยโลหะ จํานวน 8 หลัก
6) หนังกลองทาด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว
7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
กลองสแนร์
เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองสแนร์ พร้อมชุดสะพาย จํานวน 1 ใบ
เป็นเงิน 7,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องดนตรีกลองสแนร์
2) ตัวกลองทําจากไม้อย่างหนา
3) ขอบกลองทําจากโลหะ
4) ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยหลักเกลียว
ยึดหนังกลอง ทําด้วยโลหะ จํานวน 6 หลัก
5) ขนาดกลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว
6) มีคันโยกสายสแนร์ สําหรับปิดเสียงสแนร์ได้
7) หนังกลองทาด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว
8) พร้อมชุดสะพายอย่างดี
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
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มาร์ชชิ่งเบล
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ามาร์ชชิ่งเบล พร้อมชุดสะพาย จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) ลูกระนาดทําจากวัสดุ Aluminum Alloy
2) ระดับเสียง A = 442 Hz
3) จํานวนลูกระนาด 30 ลูก
4) สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 2.5 ช่วงเสียง
5) ลูกระนาดสามารถเล่นได้อย่างคล่องตัวและมีเสียงดังกังวาน
6) พร้อมไม้ตี จํานวน 1 คู่
7) ใช้คู่กับชุดสะพาย
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ฉาบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าฉาบ ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 1 คู่ เป็นเงิน 3,500 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องดนตรีฉาบเดินแถว
2) ตัวฉาบทาด้วยโลหะทองเหลืองผสมอย่างดีไม่เกิดสนิม
เสียงดังกังวานเวลาที่กระทบกัน
3) เส้นผ่าศูนย์กลางของฉาบ 14 นิ้ว
4) มีหฉู าบทาจากหนังหรือวัสดุที่ทนทาน
5) ตัวฉาบถูกค้อนตีด้วยเครื่องจักร เป็นร่องเสียงโดยรอบ
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
เมโลเดียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเมโลเดียน 32 คีย์ จํานวน 22 ชุด ๆ ละ
1,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1
มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 32 คีย์
2) ตัวเครื่องประกอบจากพลาสติก เป็นเครื่องคีย์ C
3) ตัวแผ่นเสียงด้านในทําจากทองเหลือง
4) กล่องเก็บตัวเมโลเดียน ทําจากพลาสติกอย่างหนา
5) มีสายสําหรับเป่า และปากเป่าแบบมาร์ชชิ่งอย่างดี
พร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สํานักการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท เป็นเงิน
57,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 192 MB
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
7) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
8) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
9) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
10) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
11) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
12) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
13) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
14) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-78) (สํานักการศึกษา)
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน
ค่าปรับปรุงห้องน้ําอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย)
โดยทําการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ําบางส่วน ซ่อมแซมระบบ
ท่อประปา-สุขาภิบาล ทาสีผนังและฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-76) (สํานักการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 1,200,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ตามราคาในท้องถิน่ ) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1
หน้า 3-89) (สํานักการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
จํานวน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/97
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
2) โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04131.0175/598 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/233
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-86)
(สํานักการศึกษา)

1,200,000

บาท

18,936,000

บาท

18,936,000
18,936,000

บาท
บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

6,007,090

บาท

รวม

727,960

บาท

รวม
จํานวน

727,960
727,960

บาท
บาท

รวม

5,135,130

บาท

ค่าตอบแทน
รวม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
556,300 บาท แยกเป็น
1.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น
ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตํารา/คู่มอื ครู วัสดุการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ
ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9,000
9,000

บาท
บาท

5,126,130
10,000

บาท
บาท

5,116,130

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (สํานักการศึกษา)
งบดําเนินงาน

งานระดับมัธยมศึกษา

1.2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เช่น ค่าจ้างทําวิจัย
ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์ ค่าจ้างทําเครื่องมือ ค่าจ้าง
วิเคราะห์ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3) วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว
หมึกโรเนียว เทปติดสันหนังสือ กล่องแฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ฯลฯ
1.4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
1.5) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ํา น้ํายา
ทําความสะอาด ฯลฯ
1.6) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ
หิน ดิน ทราย ฯลฯ
1.7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัง้ ไว้ 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
เครื่องเวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล
อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
1.8) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้
ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ
1.9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
1.10) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแต่งกาย
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ
งานระดับมัธยมศึกษา

1.11) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
1.12) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง
2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
4,559,830 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น
2.1) ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้
549,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐาน
ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สําหรับ
นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลําปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 4,010,830 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง เช่น ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 120 ชุด ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ หน้ากว้าง 16x25 นิ้ว สูงจากพื้นถึงหน้าโต๊ะ 30 นิว้
จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ หน้ากว้าง 16x16 นิ้ว สูงจากพื้นถึงพนักพิง 31 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สํานักการศึกษา)

รวม

144,000

บาท

รวม

144,000

บาท

จํานวน

84,000

บาท

งานระดับมัธยมศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลีย่ ม
ระดับมัธยมศึกษา ขัดและเคลือบแล็คเกอร์ใส โครงขาเหล็กกล่อง
ขนาดประมาณ 1x1 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร พ่นสีดํา
จํานวน 40 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 40x60x75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 38x40x45 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-83) (สํานักการศึกษา)

60,000

บาท

งานระดับมัธยมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เป็นเงิน 684,740 บาท
2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน
180,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สํานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการศึกษา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าจ้างเหมา
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําของต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้
พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/
เกียรติบัตร ค่าบํารุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสํารวจและจัดอบรม
เด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ การศึกษาดูงาน เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก
ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ ค่าสือ่ สิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน)
โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดหา
เอกสารคู่มือและแบบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

20,000
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200,000

บาท
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บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงข้อตกลง
แนวทางในการทํางานและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้ จํานวน
นครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผูใ้ ช้บริการอุทยานการเรียนรู้
นครลําปาง การจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษาไม่กําหนดระดับ
การจัดประชุมเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกหรือคณะกรรมการ
อุทยานการเรียนรู้นครลําปาง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
การจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสําคัญ
ต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงาน
ถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา โต้วาที
กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าบํารุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล
โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง
ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และเวทีบริเวณงาน ค่าจ้างเหมา
การแสดงหรือการละเล่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

350,000

บาท

71,000

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สํานักการศึกษา)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สํานักการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือสําหรับอุทยาน
การเรียนรู้นครลําปาง สมุด กระดาษ สติ๊กเกอร์ติดสันปก
ตรายาง หมึก กระดาษไขดิจิตอล สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ
หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา น้ํายา
ทําความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอน
เด็กเล็ก อุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง และเด็กในสังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (สํานักการศึกษา)

จํานวน

784,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

รวม
จํานวน

1,414,300
523,000

บาท
บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

720,300

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน
ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ํายาเคมี
ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย
วัสดุเพาะชํา ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของ
เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลําปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (สํานักการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักการศึกษา)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ของอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สํานักการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่า
พื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สํานักการศึกษา)

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

35,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

335,000
200,000

บาท
บาท

จํานวน

75,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทยี ู
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท
สําหรับพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง (ตามราคามาตรฐาน)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-205) (สํานักการศึกษา)
ชั้นวางหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ ชั้นเหล็ก สีครีม มีชั้นวางหนังสือ
5 ชั้น ขนาดประมาณ 915x457x1,830 เซนติเมตร จํานวน
5 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท สําหรับ
อุทยานการเรียนรู้นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สํานักการศึกษา)
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้สําหรับอ่านหนังสือ
จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 13,350 บาท เป็นเงิน 66,750 บาท
สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 80x120x75 เซนติเมตร โครงและขา
ทําจากเหล็กพ่นสี พื้นผิวหน้าโต๊ะทําจากไม้อัดปิดผิวลามิเนต
พ่นสี จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 46x50x85 เซนติเมตร คละสี
พนักพิงทําจากพลาสติก pp คุณภาพสูง ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว
ไม่มีรอยต่อ โครงขาเหล็ก ชุบโครเมียมหนา จํานวน 4 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สํานักการศึกษา)
โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สําหรับอุทยานการเรียนรู้
นครลําปาง แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะกลาง ส่วนโครงและขอบบุด้วยผ้ากํามะหยี่ ส่วนกลางโต๊ะ
เป็นกระจกใส จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาด 2 ที่นั่ง บุนวมหุ้มด้วยผ้ากํามะหยี่ จํานวน 1 ตัว
3) เก้าอี้ ขนาด 1 ที่นั่ง บุนวมหุ้มด้วยผ้ากํามะหยี่ จํานวน 2 ตัว

รวม

402,750

บาท

รวม

402,750

บาท

จํานวน

56,000

บาท

จํานวน

45,000

บาท

จํานวน

66,750

บาท

จํานวน

32,000

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สํานักการศึกษา)
ตู้ล๊อคเกอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล๊อคเกอร์ ตู้เหล็ก สีเทา ขนาดประมาณ
914x457x1,830 เซนติเมตร มี 18 ช่อง พร้อมกุญแจทุกช่อง
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 100 แอมป์
240/415 โวลต์ 24 ช่อง พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน
15,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สํานักการศึกษา)
ชุดเครื่องเสียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 32,300 บาท
สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง มีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องขยายเสียง แบบภาคขยาย 5.1 แชนแนล
2) มีพอร์ตรองรับ DVD ระบบดิจิตอล/VCD/CD/TV/AUX
3) มีภาครับวิทยุ FM/AM สามารถตั้งสถานีล่วงหน้าได้
4) มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
5) มีชุดลําโพงตู้ไม่น้อยกว่า 5 ตัว เพื่อรองรับเครื่องขยายเสียง
แบบภาคขยาย 5.1 แชนแนล
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2)
(สํานักการศึกษา)
เครื่องเล่นดีวีดี
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นดีวีดี สามารถรองรับแผ่น DVD/VCD/MP3
และพอร์ต USB ได้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท
สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน

18,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

32,300

บาท

จํานวน

5,500

บาท

จํานวน

46,000

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครือ่ ง
เป็นเงิน 46,000 บาท สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920x1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา 55 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2)
(สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้
เป็นเงิน 9,400 บาท สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-205) (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ตู้น้ําเย็น/น้ําร้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้น้ําเย็น/น้ําร้อน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท
เป็นเงิน 13,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดกว้างประมาณ 305 มิลลิเมตร สูงประมาณ
997 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 380 มิลลิเมตร
2) มีระบบนิรภัยที่หัวจ่ายน้ําร้อน
3) มีไฟแสดงสถานะการทํางานน้ําเย็น/น้ําร้อน
4) รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
5) ตัวตู้ทําจากพลาสติกคุณภาพดี

9,400

บาท

13,800

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
จํานวน 1 ตู้
สําหรับพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง
จํานวน 1 ตู้
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สํานักการศึกษา)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน
เครื่องพิมพ์บัตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์บัตร จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
63,000 บาท สําหรับอุทยานการเรียนรู้นครลําปาง
มีรายละเอียดดังนี้
1) ความเร็วในการพิมพ์ 40 วินาที/ใบ
2) ความละเอียด 300 dpi
3) ใช้ได้กับพลาสติก PVC, PET ความหนาประมาณ
0.50-0.76 มิลลิเมตร
4) ขนาดบัตรประมาณ 5.40x8.56 เซนติเมตร
5) ป้อนบัตรได้ครั้งละ 100 ใบ ถาดรองรับบัตรที่พิมพ์
ออกมาได้ 10 ใบ
6) ใช้งานร่วมกับวินโดว์ 7 และ XP
7) เชื่อมต่อโดยสาย USB
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2)
(สํานักการศึกษา)

63,000

บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม

20,265,810 บาท

รวม

3,515,730 บาท

รวม

2,711,630 บาท

รวม
จํานวน

2,711,630 บาท
1,857,230 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

648,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

รวม

778,000 บาท

รวม
จํานวน

62,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ๋นถิ่นเหนือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่
ค่าจ้างทําซุ้มอาหาร ค่าจ้างคนทําความสะอาดโต๊ะอาหาร
ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้าง
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเช่ารถแห่
ค่าจ้างผลิตสปอตโฆษณา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ําดื่ม
แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
จํานวน

386,000 บาท
61,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม
จํานวน

310,000 บาท
130,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา
น้ํายาทําความสะอาด แปรง ถุงดํา กระดาษชําระ
ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสํานักงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม

26,100 บาท

รวม

26,100 บาท

จํานวน

23,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-204) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-204) (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

3,100 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

รวม

9,145,870 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,339,210 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

6,339,210 บาท
4,088,360 บาท

จํานวน

732,000 บาท

จํานวน

1,378,650 บาท

จํานวน

140,200 บาท

รวม

2,484,160 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลําปาง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําใบประกาศ

รวม
จํานวน

205,160 บาท
110,000 บาท

จํานวน

95,160 บาท

รวม
จํานวน

1,799,000 บาท
9,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

งานโรงพยาบาล

เกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุน
การจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานของ อสม. เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเกียรติบัตร
โล่รางวัล เงินรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ค่าหมวกประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าทรายกําจัดลูกน้ํา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

1,100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

งานโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร
วารสาร ค่าจัดทําป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา
น้ํายาทําความสะอาด แปรง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในการพ่นสารเคมี
กําจัดยุง และใช้ผสมน้ํายาเคมีกาํ จัดยุงและแมลง เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สารเคมีกําจัดยุงลาย กําจัดลูกน้ํา น้ํายาเคมีกําจัดแมลง ยาเบื่อหนู
ถุงยางอนามัย น้ํายาในการวินิจฉัย ชันสูตร วัสดุทันตกรรม ยาและ
เวชภัณฑ์ในงานอนามัยโรงเรียน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
กระเป๋าพยาบาล ปรอท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

475,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

งานโรงพยาบาล

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี
เสื้อคลุม รองเท้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันสารพิษ
ถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสํานักงานโรงพัสดุ
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบเงินอุดหนุน

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม

322,500 บาท

เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 43 กลุม่ ๆ ละ 7,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน ได้มีส่วนร่วมดําเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ ของประชาชน แกนนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม
การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบํารุงรักษา และ
การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้
1. ชุมชนสามดวงสามัคคี หนังสือที่ อสม. 22/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
2. ชุมชนนาก่วมเหนือ หนังสือที่ นกน (พิเศษ) 10/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
3. ชุมชนถาวรสุข หนังสือที่ อสม. 16/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
4. ชุมชนศรีชุม หนังสือที่ อสม. 24/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
5. ชุมชนประตูต้นผึ้ง หนังสือที่ 02/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
6. ชุมชนหัวเวียง หนังสือที่ อสม. 5/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
7. ชุมชนการเคหะนครลําปาง หนังสือที่ อสม. 08/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

322,500 บาท
322,500 บาท

งานโรงพยาบาล

8. ชุมชนพระบาท-หนองหมู หนังสือที่ พบ./2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
9. ชุมชนบ้านดงไชย หนังสือที่ บ้านดงไชย 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
10. ชุมชนรถไฟนครลําปาง หนังสือที่ อสม. รฟ. 3/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
11. ชุมชนช่างแต้ม หนังสือที่ อสม. 9/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
12. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ ตฟ 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
13. ชุมชนป่าขาม 1 หนังสือที่ 3/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
14. ชุมชนพระแก้วหัวข่วง หนังสือที่ หข. อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
15. ชุมชนนาก่วมใต้ หนังสือที่ นก/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
16. ชุมชนบ้านปงสนุก หนังสือที่ 003/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
17. ชุมชนศรีปงชัย หนังสือที่ ศป 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
18. ชุมชนท่าคราวน้อย หนังสือที่ อสม. 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
19. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี หนังสือที่ อสม. 24/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
20. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง หนังสือที่ อสม. 8/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
21. ชุมชนสิงห์ชัย หนังสือที่ สช 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
22. ชุมชนจามเทวี หนังสือที่ อสม. จท 003/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
23. ชุมชนศรีบุญโยง หนังสือที่ ศบย. อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
24. ชุมชนกําแพงเมือง หนังสือที่ กพม อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
25. ชุมชนท่ามะโอ หนังสือที่ ทอ. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
26. ชุมชนชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ หนังสือที่ 3/2558 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
27. ชุมชนเจริญสุข หนังสือที่ อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
28. ชุมชนประตูตาล หนังสือที่ อสม. 6/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
29. ชุมชนบ้านสนามบิน หนังสือที่ อสม. ชนบ. 6/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
30. ชุมชนแจ่งหัวริน หนังสือที่ 33/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
31. ชุมชนศรีลอ้ ม-แสงเมืองมา หนังสือที่ ศล 0003/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
32. ชุมชนหลังมัธยมวิทยา หนังสือที่ อสม. 12/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
33. ชุมชนเทศบาล 4 หนังสือที่ ท.4 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
34. ชุมชนสุขสวัสดิ์ หนังสือที่ อสม. 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
35. ชุมชนเจริญประเทศ หนังสือที่ 9/2558 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
36. ชุมชนป่าขาม 2 หนังสือที่ ปข. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
37. ชุมชนศรีเกิด หนังสือที่ อสม. ศก. 18/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
38. ชุมชนศรีบุญเรือง หนังสือที่ อสม. 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
39. ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า หนังสือที่ บม/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
40. ชุมชนกาดกองต้าใต้ หนังสือที่ กตต. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
41. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ หนังสือที่ 3/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
42. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ 8/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
43. ชุมชนบ้านหน้าค่าย หนังสือ อสม. 12/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 2.1 หน้า 3-56) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน
ของพนักงานเทศบาล 8 ว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร
ในเขตเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําป้าย
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย
(Clean Food Good Taste) และร้านอาหารสะอาด
เทศบาลเชิญชิม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนําสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าเอกสารคูม่ ือ
แนะนํา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

รวม

1,514,640 บาท

รวม

1,362,640 บาท

รวม
จํานวน

1,362,640 บาท
1,278,640 บาท

จํานวน

84,000 บาท

รวม

152,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
จํานวน

132,000 บาท
7,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนําด้านสุขาภิบาลสถานบริการ
ในเขตเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภคอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําป้ายและแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
รวม
จํานวน
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค น้ํายาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น
(SI-2) ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ํา ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบ
คุณภาพน้ําดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

10,000 บาท

30,000 บาท

10,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท
10,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม

6,089,570 บาท

รวม

5,365,070 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

5,365,070 บาท
4,339,070 บาท

จํานวน

786,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม

724,500 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทําโครงการ
เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ

รวม
จํานวน

49,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท

รวม
จํานวน

451,000 บาท
11,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งบบุคลากร

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุข
ให้ประชาชนเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจัดทําป้าย ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2
และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2
และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2
และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

110,000 บาท
110,000 บาท

รวม
จํานวน

114,500 บาท
80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

14,500 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม

4,550,930

บาท

รวม

2,477,790

บาท

รวม

1,912,990

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เป็นรายเดือนของผู้บริหาร (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

1,912,990
1,512,580

บาท
บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

230,010

บาท

จํานวน

36,000

บาท

รวม

546,800

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จํานวน

43,800
15,000

บาท
บาท

จํานวน

28,800

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รบั คําสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการของเทศบาล
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ
กระดาษ น้ําดื่ม แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง
กระดาษชําระ น้ํายาล้างจาน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จํานวน

360,000
300,000

บาท
บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
จํานวน

73,000
20,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

8,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
และศูนย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาล
นครลําปาง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
และศูนย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาล
นครลําปาง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
ราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
(กองสวัสดิการสังคม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน
18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-196)
(กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จํานวน

70,000
35,000

บาท
บาท

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

18,000

บาท

รวม

18,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองสวัสดิการสังคม)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สําหรับผู้สูงอายุและครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะน่ารู้
การจัดเสวนาธรรมะกับชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานภารกิจด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก
ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวด การแสดงศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี

รวม

2,073,140 บาท

รวม

703,140 บาท

รวม
จํานวน

703,140 บาท
703,140 บาท

รวม

1,330,000 บาท

รวม
จํานวน

50,000 บาท
50,000 บาท

รวม
จํานวน

1,190,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด-ปิด
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้
เรื่องสิทธิตามกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลําปาง
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย
การจัดกิจกรรมนันทนาการ การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ
(อผส.) การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สงู อายุ
การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น
ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมา
การแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องจิตสํานึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ
การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว การให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายที่สตรีควรรู้ กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายกลุ่มสตรี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ

400,000 บาท

100,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การเสวนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าเครื่องสักการะ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การเสวนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างเหมาจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า ค่าจัดทําเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ เช่น ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

100,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสัง่ ให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ลวดเสียบกระดาษ น้ําดื่ม กระเป๋า
หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์
แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผูเ้ ดือดร้อนประเภทต่าง ๆ
และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่
มุ้ง หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ขันน้ํา กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผูเ้ ดือดร้อน
ประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม นม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์
แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผูเ้ ดือดร้อนประเภทต่าง ๆ
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง
สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบ
สาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน
ประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

90,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

รวม

40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน
ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่าย
ของเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และเครือข่ายของเทศบาลนครลําปาง เป็นเงิน 40,000 บาท
เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดงรายงานรายละเอียดผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ และเครือข่ายของเทศบาลนครลําปางตามกลุ่มเป้าหมาย
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-187)
(กองสวัสดิการสังคม)

40,000 บาท
40,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

171,436,800 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

97,568,040 บาท

งบบุคลากร

รวม

17,140,030 บาท

รวม
จํานวน

17,140,030 บาท
6,079,040 บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

4,147,470 บาท

จํานวน

6,377,680 บาท

จํานวน

401,440 บาท

รวม

15,730,110 บาท

รวม
จํานวน

798,360 บาท
300,000 บาท

จํานวน

209,400 บาท

จํานวน

288,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
เป็นรายเดือนของวิศวกรโยธา 8 วช และเงินเพิ่มค่าวิชา
(พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธา 8 วช (สํานักการช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการช่าง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)

งานไฟฟ้าถนน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการ
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต ค่าจ้างแรงงานซ่อมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าในอาคารสํานักงานเทศบาลนครลําปาง และสัญญาณไฟฟ้า/
เครื่องหมายจราจร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลง เครือ่ งวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล (สํานักการช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักการช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่ง
ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
โคมไฟ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก
น้ํายาทําความสะอาด ถังน้ํา ฯลฯ (สํานักการช่าง)

รวม
จํานวน

5,610,750 บาท
4,907,200 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

553,550 บาท

รวม
จํานวน

9,311,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย
ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้าํ มันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทําวีดีทัศน์ การทําสไลด์ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง
ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักการช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ (สํานักการช่าง)
งบลงทุน

จํานวน

3,200,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

4,000,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

รวม

62,149,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะพับเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับเหล็ก ขนาดประมาณ 0.70x1.10 เมตร
สีเทา จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)

รวม

979,600 บาท

จํานวน

250,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

ชุดรับแขก
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก แบบโซฟา ขาชุบโครเมียม
ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
แต่ละชุด ประกอบด้วย
1) โต๊ะกลาง
จํานวน 1 ตัว
2) เก้าอี้ ขนาด 3 ที่นั่ง
จํานวน 1 ตัว
3) เก้าอี้ ขนาด 1 ที่นั่ง
จํานวน 4 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-201) (สํานักการช่าง)
เก้าอี้อเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ ขาเหล็กชุบโครเมียม
ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม จํานวน 50 ตัว
ตัวละ 350 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)
เก้าอี้พลาสติก
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง ผลิตจากพลาสติก
ชนิดหนาอย่างดี จํานวน 480 ตัว ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน
120,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203)
(สํานักการช่าง)
พัดลมไอเย็น ชนิดตั้งพื้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมไอเย็น ชนิดตั้งพื้น กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
400 วัตต์ ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทคอนโทรล มีความเร็ว
3 Speed ระบายความเย็นด้วยน้ํา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ
จํานวน 4 เครือ่ ง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)
อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง ขนาดประมาณ
0.55x0.55 เมตร ตัวพนักพิง กว้างประมาณ 0.47 เมตร
สูงประมาณ 0.72 เมตร จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท
เป็นเงิน 22,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

17,500 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง ความจุไม่น้อยกว่า
25 ลิตร ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12V พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด
จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ
หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ
ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) 4 ชุด จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 49,000 บาท
เป็นเงิน 98,000 บาท สําหรับติดตั้ง
- แยกถนนตัดใหม่ชุมชนศรีบุญเรือง
- แยกถนนมนตรีกับถนนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-111) (สํานักการช่าง)
ครุภัณฑ์โรงงาน
ชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 40,000 บาท ประกอบด้วย
1) หัวตัดเชื่อมแก๊ส
จํานวน 1 ชุด
2) ถังแก๊ส
จํานวน 1 ถัง
3) ถังออกซิเจน
จํานวน 1 ถัง
4) เกจวัดแรงดันลม เกจวัดแรงดันแก๊ส จํานวน 1 ชุด
5) สายลม สายแก๊ส พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จํานวน 1 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-201) (สํานักการช่าง)
สว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิดได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าสว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิดได้
สามารถเจาะคอนกรีต เจาะเหล็ก และเจาะไม้ได้ไม่น้อยกว่า
12 มิลลิเมตร ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลท์ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

98,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)

จํานวน

23,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
8 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มหี น่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-200) (สํานักการช่าง)

จํานวน

30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)
ครุภัณฑ์อื่น
โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ จํานวน 10 หลัง
หลังละ 22,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาดประมาณ 4x8 เมตร
2) โครงเหล็กเป็นรูปโค้ง คลุมด้วยผ้าใบสีขาว ขนาดเสาโครงเต็นท์
เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1 ¼ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
3) พ่นสีตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ “เทศบาลนครลําปาง”
ตามแบบที่กําหนดให้
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-201) (สํานักการช่าง)
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต
โดยทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในอาคารบริเวณโรงเก็บพัสดุ
เคนเน็ต ส่วนการโยธา สํานักการช่าง ขนาดกําลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งบนหลังคาอาคารศูนย์เครื่องจักรกล โรงพัสดุเคนเน็ต
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4
หน้า 3-155) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎาถึงบริเวณ
บ้านเลขที่ 227

จํานวน

3,100 บาท

จํานวน

220,000 บาท

รวม

61,170,300 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

10,364,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
4.50-10.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความยาวประมาณ 2,150.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-111) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์
ลําปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน
โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
8.00-15.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความยาวประมาณ 512.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-112) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ําวัง ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณ
ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4
โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
5.50-10.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความยาวประมาณ 1,395.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-113) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหาร
ตาลเดี่ยวถึงบริเวณลําห้วยแม่กระติ๊บ
โดยทําการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
6.00-8.50 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ความยาวประมาณ 587.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-114) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง-แม่ทะ ซอย 5
ซอยบ้านเลขที่ 8
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
4.80-5.80 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร
ความยาวประมาณ 163.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 163.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-114) (สํานักการช่าง)

จํานวน

3,185,000 บาท

จํานวน

4,147,000 บาท

จํานวน

2,777,000 บาท

จํานวน

1,107,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนสุขสวัสดิ์ 4
(ฝั่งบ้านเลขที่ 81) ตั้งแต่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11
ถึงถนนลําปาง-แม่ทะ
โดยทําการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 350.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ
1.15 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
รวมประมาณ 350.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-115) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนนภายในชุมชน
สามดวงสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
6.00-7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร
ความยาวประมาณ 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
110.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-115) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนนพระบาท ซอย 5
ซอยข้างบ้านเลขที่ 11
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
3.70-4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร
ความยาวประมาณ 54.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
54.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-116) (สํานักการช่าง)
โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครลําปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับถนนพหลโยธิน
โดยทําการวางท่อ PE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 94.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ
2.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 94.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-116) (สํานักการช่าง)

จํานวน

1,669,000 บาท

จํานวน

944,000 บาท

จํานวน

314,000 บาท

จํานวน

2,177,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนนประตูม้า ซอย 1
ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3
โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
4.70-4.90 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร
ความยาวประมาณ 57.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
57.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-120) (สํานักการช่าง)
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนนสุรารัฐ
ซอยข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34
โดยทําก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.90-2.50 เมตร
หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ
63.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 63.00 เมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3) (สํานักการช่าง)
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
ถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก
โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ความยาวประมาณ
1,460.00 เมตร และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการ
ระหว่างเทศบาลนครลําปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยเทศบาลนครลําปางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานโยธา
ทั้งหมดตลอดโครงการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121) (สํานักการช่าง)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล 1
(ตลาดหลักเมือง) ให้กับบริษัท ลิงค์อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/8723
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,883,256.43 บาท จึงตั้งจ่าย
เป็นจํานวนเงิน 1,883,300 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121)
(สํานักการช่าง)

จํานวน

361,000 บาท

จํานวน

342,000 บาท

จํานวน

31,100,000 บาท

จํานวน

1,883,300 บาท

งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับ
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็นเงิน
1,674,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-107) (สํานักการช่าง)
2) เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง
ในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลําปาง
เป็นเงิน 874,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-110) (สํานักการช่าง)

รวม

2,548,000 บาท

รวม
จํานวน

2,548,000 บาท
2,548,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

รวม

16,383,430 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,860,790 บาท

รวม
จํานวน

1,860,790 บาท
788,690 บาท

จํานวน

208,320 บาท

จํานวน

811,700 บาท

จํานวน

52,080 บาท

รวม

14,286,640 บาท

ค่าตอบแทน
รวม
จํานวน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สํานักการช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(สํานักการช่าง)
ค่าใช้สอย
รวม
จํานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
สวนสาธารณะ ค่าจ้างแรงงานดูแลสวนหย่อม
เกาะกลางถนน และภูมิทศั น์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมา
ดูแลตรวจเช็คระบบน้ําพุของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา
ฯลฯ (สํานักการช่าง)

115,840 บาท
100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการช่าง)
งบดําเนินงาน

15,840 บาท

9,602,800 บาท
9,392,800 บาท

งานสวนสาธารณะ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับ
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สํานักการช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สํานักการช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้าํ มันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
คลอรีน สารกําจัดตะไคร่น้ํา ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
(สํานักการช่าง)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
จํานวน

2,103,500 บาท
5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

800,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ
รองเท้าบู๊ทยาง ฯลฯ (สํานักการช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ
และน้ําพุตามแยกต่าง ๆ (สํานักการช่าง)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับรดน้ําต้นไม้
ในสวนสาธารณะต่าง ๆ (สํานักการช่าง)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ
รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล
ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (สํานักการช่าง)
งบลงทุน

จํานวน

8,500 บาท

รวม
จํานวน

2,464,500 บาท
2,000,000 บาท

จํานวน

460,000 บาท

จํานวน

4,500 บาท

รวม

236,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์การเกษตร
จํานวน
เครื่องสูบน้ําบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ําบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
380 โวลท์ สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ที่ระดับความสูง 50 เมตร พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 180,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)
เครื่องปั๊มน้ํา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ํา (ปั๊มแช่ ปั๊มจุม่ ) ขนาด 2 นิ้ว
กําลังไฟฟ้า 400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 3-201) (สํานักการช่าง)

236,000 บาท
180,000 บาท

12,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยตัดกิ่งไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยตัดกิ่งไม้ ใบเลื่อยยาว 22 นิ้ว
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 24.5 ซีซี จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 3-201) (สํานักการช่าง)

จํานวน

44,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รวม

49,273,550 บาท

รวม

5,863,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจํา และเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจํา (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน
1,967,610 บาท สํานักการช่าง จํานวน 475,460 บาท)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 169,780 บาท
สํานักการช่าง จํานวน 43,970 บาท)
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

5,863,170 บาท
428,550 บาท

จํานวน

2,758,680 บาท

จํานวน

19,120 บาท

จํานวน

2,443,070 บาท

จํานวน

213,750 บาท

รวม

41,060,380 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนั ก งานเทศบาลและลู กจ้า ง ที่มาปฏิบัติ ง าน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท สํานักการช่าง
จํานวน 9,000 บาท)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม
จํานวน

53,870 บาท
29,000 บาท

จํานวน

24,870 บาท

งบบุคลากร

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมา
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมา
หน่วยงานในภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ค่าจ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลัก
สุขาภิบาลในทีด่ ินของเทศบาลนครลําปาง ค่าจ้างแรงงาน
ทําความสะอาดถนน ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 31,050,110 บาท
สํานักการช่าง จํานวน 7,973,400 บาท)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนครลําปาง Big Cleaning Day
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทําความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สํานักการช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน
100,000 บาท สํานักการช่าง จํานวน 10,000 บาท)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา น้ําดื่ม สายดูดสิ่งปฏิกูล สายส่งน้ําทีใ่ ช้ในการล้าง
ถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

รวม
จํานวน

39,293,510 บาท
39,023,510 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

รวม
จํานวน

1,553,000 บาท
55,000 บาท
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หรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์การ
กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 50,000 บาท สํานักการช่าง จํานวน 5,000 บาท)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
สํานักการช่าง จํานวน 5,000 บาท)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา
น้ํายาล้างจาน แปรง น้ํายาทําความสะอาด ถุงดํา เข่ง
ที่ตักขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน
40,000 บาท สํานักการช่าง จํานวน 50,000 บาท)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน
ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 9,000 บาท
สํานักการช่าง จํานวน 5,000 บาท)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์
ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 300,000 บาท
สํานักการช่าง จํานวน 60,000 บาท)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 800,000 บาท สํานักการช่าง จํานวน 200,000 บาท)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
น้ํายาเคมีทําความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์
EM น้ํายาขับไล่นก น้ํายากําจัดกลิ่น น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
กากน้ําตาล น้ําส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

360,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ
เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุย๋ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า
เสื้อกันฝน เสื้อสําหรับใส่ปฏิบตั ิงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ
รองเท้าบู๊ท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 5,000 บาท สํานักการช่าง จํานวน 3,000 บาท)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน
รักษาความสะอาด บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด
โดยทําการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด
ขนาดกว้างประมาณ 68.00 เมตร ความยาวประมาณ
100.00 เมตร พร้อมระบบระบายน้ําฝน และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4
หน้า 3-152) (สํานักการช่าง)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานทดแทน

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

รวม
จํานวน

160,000 บาท
160,000 บาท

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม

1,850,000 บาท

รวม
จํานวน

1,850,000 บาท
1,850,000 บาท
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ในรูปแบบ RDF (Refuse Derived Fuel) ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล รายละเอียดตามข้อกําหนด
ของเทศบาลนครลําปาง (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 4.4 หน้า 4) (สํานักการช่าง)
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งานบําบัดน้ําเสีย

รวม

8,211,780 บาท

งบบุคลากร

รวม

3,913,890 บาท

รวม
จํานวน

3,913,890 บาท
665,500 บาท

จํานวน

393,450 บาท

จํานวน

2,666,730 บาท

จํานวน

188,210 บาท

รวม

3,397,890 บาท

ค่าตอบแทน
รวม
จํานวน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สํานักการช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)
ค่าใช้สอย
รวม
จํานวน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์หรือเอกชนในการขุดลอก
ล้างท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา ลําเหมือง ลําธารสาธารณะ
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ
ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา สถานีสูบน้ําเสีย และโรงเก็บพัสดุ
ส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กําจัดผักตบชวา และกําจัดวัชพืช
ภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง
เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ (สํานักการช่าง)

57,890 บาท
40,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการช่าง)
งบดําเนินงาน

17,890 บาท

1,250,000 บาท
510,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ํา คูคลอง
และอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ํา
คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา (Low Carbon City)
การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างเสริม
ศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ด้านการจัดการ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ํา คู คลอง พื้นที่
ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ําอื่น หรือพื้นที่เสี่ยง
ที่จะถูกน้ํากัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสํานึก
โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนําร่อง การปรับปรุง
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ การติดตาม
ประเมินผล และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าจัดทําสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล (สํานักการช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สํานักการช่าง)

500,000 บาท

40,000 บาท

200,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน
หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา
น้ํายาล้างจาน แปรง น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน
ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิม
ที่ชํารุดและเสือ่ มสภาพของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้าํ มันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์
หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ําตาล ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงบรรจุทรายกันน้ําท่วมขัง และวัสดุ
ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)

รวม

2,060,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เทปบันทึกเสียง
การจัดทําวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท
เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ
(บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา
(บ่อบําบัดน้ําเสีย) และสถานีสูบน้ําเสีย (สํานักการช่าง)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล
ที่ใช้ในศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา (บ่อบําบัดน้ําเสีย)
(สํานักการช่าง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ (สํานักการช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีต
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเจาะคอนกรีต แบบกระแทก
ระบบไฮดรอลิค เคลื่อนที่ได้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
500,000 บาท ประกอบด้วย
1) ชุดต้นกําลังระบบไฮดรอลิค ใช้เครื่องยนต์
เป็นต้นกําลังขับปั๊มไฮดรอลิค มีขนาดไม่น้อยกว่า
9 แรงม้า จํานวน 1 ชุด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

900,000 บาท

รวม

900,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย

2) ชุดเจาะสกัด ระบบไฮดรอลิค พร้อมก้านเจาะ
จํานวน 1 ชุด
3) ก้านสกัดปลายแหลม
จํานวน 1 ชุด
4) ก้านปลายสกัด
จํานวน 1 ชุด
5) ก้านตัดยางมะตอย
จํานวน 1 ชุด
6) ก้านขุดตัด
จํานวน 1 ชุด
7) ก้านสกัดปลายลิ่ม
จํานวน 1 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5
หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ลป ต 1051 เป็นเงิน
300,000 บาท โดยทําการปรับตั้งระบบเครื่องล่าง
ซ่อมเปลี่ยนใบแทรค และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้อง
ทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สํานักการช่าง)
2) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน
หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778 เป็นเงิน 100,000 บาท
โดยทําการซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเครื่องมือสําหรับ
การเปิดฝาบ่อพัก และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องทํางาน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) (สํานักการช่าง)

400,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

3,979,500

บาท

รวม

3,979,500

บาท

รวม

1,614,800

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

1,614,800
1,134,800

บาท
บาท

จํานวน

432,000

บาท

จํานวน

48,000

บาท

รวม

2,364,700

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จํานวน

144,700
50,000

บาท
บาท

จํานวน

72,000

บาท

จํานวน

22,700

บาท

รวม
จํานวน

2,180,000
60,000

บาท
บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานธนาคารความดี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเสวนาแนวทางการทําความดี
จัดมหกรรมความดี จัดประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
ธนาคารความดี สาขาเทศบาลนครลําปาง และคณะกรรมการ
ธนาคารความดี สาขาโรงเรียนและชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าพาหนะ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําสมุดบัญชีเงินฝาก-ถอน ค่าจัดทํา
แบบฟอร์มในการดําเนินงานธนาคารความดี ค่าจัดทํา
สติ๊กเกอร์ความดี ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าจ้างเหมา
การแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธมหกรรมความดี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างดนตรี ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน
นครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง การจัดตั้ง
และพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การอบรมและศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ การขับเคลื่อน
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มใหม่ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํา
ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร

200,000 บาท

100,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
อาชีพ และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล
นครลําปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ได้แก่ การฝึกอบรม การอบรม
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษา และการดูงาน
ของคณะกรรมการและคณะทํางานของ ศป.ปส.ทน.ลป.
การอบรม/ศึกษาให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) การจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE
เทศบาลนครลําปาง การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้
ของชมรม TO BE NUMBER ONE การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน/
การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตเทศบาลนครลําปางใหม่
และพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
และคณะทํางานของ ศป.ปส.ทน.ลป. ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด การประชาคมชุมชน สนับสนุน
กิจกรรมการบําบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนกิจกรรมอืน่ ๆ ตามหนังสือ

250,000 บาท

150,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

สั่งการของศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดลําปาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายและ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่ารางวัลการประกวด ค่าเช่าอุปกรณ์
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าทําความสะอาด
สถานที่ ค่าจัดทําคู่มือในการอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชน
สู่การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน การประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชน การประชาคม การฝึกอบรม
สัมมนา การบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2557-2559
การสํารวจข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ในชุมชน การฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทํา
ขอบเขตแผนทีช่ ุมชน ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดเก็บและสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
(เขตเมือง) ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําใบรับรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าของรางวัล โล่รางวัล ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าจ้างสํารวจข้อมูลชุมชน
และจัดทํารูปเล่มแผนชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

250,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสํานึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม จํานวน
ในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึกอบรม เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
รณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน เพื่อลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดปริมาณน้ําเสียในครัวเรือน การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
(Low Carbon City) การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าพาหนะ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ จอบ
เสียม กระถาง ค่าปุ๋ย ค่าดิน ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหา จํานวน
คณะกรรมการชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชนและการสรรหา
คณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทําเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการ
ปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทําความสะอาดสถานที่
ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทําใบประกาศ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตํารวจ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

100,000 บาท

20,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนํา จํานวน
องค์กรชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และแกนนําองค์กรชุมชน โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน
การสร้างสังคมชุมชนสมานฉันท์ และการศึกษาดูงานท้องถิน่ อื่น
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าพาหนะ
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก
ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําใบรับรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทํารูปเล่ม
คู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
พึ่งตนเอง การอบรม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน
ท้องถิ่นอื่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือ
ในการจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาล
นครลําปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทําใบรับรอง/

580,000 บาท

120,000 บาท

100,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเก็บข้อมูลการจัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในลานกีฬา
อเนกประสงค์ประจําชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ในลานกีฬาอเนกประสงค์ประจําชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ําดื่ม
ค่าน้ําแข็ง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทํารูปเล่ม
คู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
เทศบาลนครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลําปาง
จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้ และศึกษาดูงาน
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดง
ค่าของทีร่ ะลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์
และเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและดนตรี ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสายเมนบริการปลีกไฟฟ้า ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

50,000 บาท

100,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสัง่ ให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ
น้ําดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

40,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการศึกษา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการศึกษา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและ
ออกกําลังกายต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)

รวม

38,896,690

บาท

รวม

23,796,770

บาท

รวม

1,307,770

บาท

รวม
จํานวน

1,307,770
753,070

บาท
บาท

จํานวน

518,700

บาท

จํานวน

36,000

บาท

รวม

2,489,000

บาท

รวม
จํานวน

46,000
10,000

บาท
บาท

จํานวน

36,000

บาท

รวม
จํานวน

2,250,000
20,000

บาท
บาท

งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล
นครลําปาง ระหว่างเทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชน
กับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทําป้าย ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล
เงินบํารุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม
น้ําแข็ง น้ําอัดลม ค่าจ้างทําสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาการแสดง
ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก
ค่าเสื้อเอี๊ยม ค่าเสื้อสํารอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นันทนาการ การแข่งขันเต้นแอโรบิก และกิจกรรมอื่น ๆ
ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาล
นครลําปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วม
การแข่งขันในจังหวัดลําปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขัน
กับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
นานาชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ทีส่ ่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน
การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ
ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล
ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบํารุงทีม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้าํ อัดลม ค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตดั สิน ค่าจ้างเหมา
การแสดง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร/
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)

300,000

บาท

1,500,000

บาท

งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน
เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากําแพงเมืองเก่า กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรม
ที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชน
ข่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน รวมทัง้ การแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล
ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผูฝ้ ึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร
ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักการศึกษา)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์
หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)

จํานวน

400,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
จํานวน

91,000
25,000

บาท
บาท

งานกีฬาและนันทนาการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ํา
น้ํายาทําความสะอาด แปรง ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน
ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์
เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ
(สํานักการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน (สํานักการศึกษา)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารศูนย์เยาวชน
(สํานักการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ของศูนย์เยาวชน (สํานักการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4
(ตรงข้ามบิ๊กซี ลําปาง)

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม
จํานวน

102,000
80,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน
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งานกีฬาและนันทนาการ

โดยทําการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จํานวน 1 หลัง ขนาดพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 3-104) (สํานักการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

8,708,000

บาท

รวม

7,624,000

บาท

ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สํานักการศึกษา จํานวน
10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดําเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวาย
เทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวด
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ค่าแผ่นขี้ผึ้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวทีสถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าวุฒิบัตร/
เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวาย
พระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทําพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม น้ําดืม่ น้ําแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าของทีร่ ะลึก
กรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําขบวนแห่เทียน
ของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)

10,000
10,000

บาท
บาท

6,840,000
20,000

บาท
บาท

300,000

บาท

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ค่าดําเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ
ค่าสนับสนุนผูส้ ่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ
และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้าํ
ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ
ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการ
ตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ํา ค่าวัสดุในการทําแพลอยน้ํา
ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาการแสดง
ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม
น้ําแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทําบัตรเชิญ
ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี
ค่าจ้างจัดทําแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ
ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน
ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม–แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่
ธิดานพมาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุน
การจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที
การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม
ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวงาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ําดําหัว การอัญเชิญ
องค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง (งานสลุงหลวง กลองใหญ่
ปีใหม่เมืองนครลําปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล
โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุง ค่าเช่าชุดแต่งกาย
ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม–แต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าตอบแทน
การแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ
ค่าจ้างทําขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก
ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่สลุงหลวง
และขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

3,000,000

บาท

2,500,000

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าจ้างรถรับ–ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดําเนินการ
จัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง–เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่
ค่าตอบแทนการเดินประกวด การประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล
ค่าของที่ระลึก ค่าขันสลุง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร
ตํารวจ และผู้รว่ มการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่
เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมา ติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย
ค่าผ้าเทปทําเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน
ค่าเงินบํารุงวัด ค่าตอบแทนคณะซอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรี
พื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขก
ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม
ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่
ไม้ค้ําศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผล
การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร
เงินรางวัลการประกวดค่าว จ้อย ซอ ฮ่ํา หรือการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสําหรับผู้เข้าร่วมการประกวด
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าจ้างการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์
และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์
ค่าตอบแทนอาจารย์ทําพิธีทางศาสนา ค่าจ้างพราหมณ์
กล่าวคําบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
การประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม
ค่าตอบแทนอาจารย์ทําพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)

50,000

บาท

30,000

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม
(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง
ค่าจ้างผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย
พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้าํ อัดลม ค่าใช้จา่ ย
ในการรับรองผูร้ ่วมงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตา
เมืองลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ
ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์และ
พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อ
เกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง
พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี่
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร
ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม แก้วน้ํา
พลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชาตาเมือง ค่าดอกไม้
ค่าน้ําอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทน
ขบวนแห่บายศรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง
พื้นบ้าน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าผ้าตกแต่งสถานที่ และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
จํานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ
ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ
กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก
งานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น

240,000

บาท

240,000

บาท

400,000

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเครื่องไทยธรรม
ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ
ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อเกษม เขมโก
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ
ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ
ให้ความรู้ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกษม เขมโก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ
ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้
ธูปเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์
หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารสุสานของเทศบาล
นครลําปาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ (สํานักการศึกษา)

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
จํานวน

684,000
15,000

บาท
บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

660,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สํานักการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลําปาง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาล
นครลําปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน

จํานวน

3,000

บาท

รวม
จํานวน

90,000
60,000

บาท
บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม

1,084,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่
ขนาดประมาณ 213x68x80 เซนติเมตร จํานวน 12 ชุด
ชุดละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-204) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ํา-ส้วม บริเวณสุสานประตูม้า
จํานวน
โดยทําการก่อสร้างอาคารห้องน้ํา-ส้วม ค.ส.ล. จํานวน 1 หลัง
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 3-65) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

84,000

บาท

84,000

บาท

1,000,000

บาท

1,000,000

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักปลัดเทศบาล)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่จัดงาน และเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า
บริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล
ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาประดับประดาไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณข่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รวม

6,391,920

บาท

รวม

479,710

บาท

รวม
จํานวน

479,710
333,700

บาท
บาท

จํานวน

122,010

บาท

จํานวน

24,000

บาท

รวม

4,698,110

บาท

รวม
จํานวน

55,110
50,000

บาท
บาท

จํานวน

5,110

บาท

รวม
จํานวน

4,315,000
15,000

บาท
บาท

จํานวน

3,000,000

บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดงานและ
กํากับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทําพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/
เต็นท์จําหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสํารวจและ
ประมวลผลการดําเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม
พื้นเมือง เช่น ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมอื อาหาร
งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
การประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างสํารวจและประเมินผลการดําเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นําเที่ยวท้องถิ่นเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นําเที่ยวท้องถิ่น
หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าจัดทําคู่มือเอกสารประกอบการอบรม
ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลําปางเมืองแห่งจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดทํา
เอกสารคู่มือท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน ค่าจัดทําสื่อมัลติมีเดีย
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําสัญลักษณ์และตกแต่งสถานที่
ตามเส้นทางจักรยาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งไฟฟ้า
สถานที่ ซุ้ม เวที จุดถ่ายภาพ ดอกไม้ โคมไฟ รถม้า
ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว ค่าจ้างสํารวจ
และประเมินผลการดําเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดนิทรรศการ
อาทิ ภาพถ่าย ศิลปะ สถานทีท่ ่องเที่ยว เป็นต้น ค่าจัดกิจกรรม
พื้นเมือง ค่าสนับสนุนกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์งานฝีมอื
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เช่น ซุ้ม เวที จุดภาพถ่าย ดอกไม้
โคม ธง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ําดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว
คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นทีส่ นใจของนักท่องเที่ยว
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

328,000
200,000

บาท
บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง น้ํายาล้างจาน ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี การทําวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

95,000

บาท

จํานวน

22,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

1,214,100

บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)
เป็นเงิน 95,000 บาท เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว
เทศบาลนครลําปางในรูปแบบมุมมองบนมือถือ และ Tablet
การปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถรองรับระบบ QR Code
สถานที่ท่องเทีย่ ว การพัฒนาฟังก์ชั่นการแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวในรูปแบบเสียง (ไทย อังกฤษ จีน) การเพิ่มเติม
สื่อวีดีโอแนะนําการท่องเที่ยว การแปลภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนเพิ่มเติม (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 หน้า 3-230)
(สํานักปลัดเทศบาล)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
จํานวน
18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

114,100

บาท

95,000

บาท

16,000

บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
6) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สํานักปลัดเทศบาล)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 3,100 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-198) (สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าจัดทําป้ายข้อมูลสถานทีท่ อ่ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)
โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง
3.00 เมตร พร้อมหลังคาคลุมป้าย จํานวน 6 ป้าย และ
งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3
หน้า 3-234) (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

3,100

บาท

รวม

1,100,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่าจัดทําป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(ไทย อังกฤษ จีน)
โดยทําการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความสูง
3.00 เมตร จํานวน 16 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 9)
(สํานักปลัดเทศบาล)
ค่าจัดทําป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลําปาง บริเวณทางเดินเท้า
ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียน
ลําปางกัลยาณี
โดยทําการติดตั้งป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลําปาง
ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง 2.00 เมตร
จํานวน 30 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-235) (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน
ของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
(สํานักการช่าง)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (สํานักการช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการช่าง)
งบดําเนินงาน

รวม

14,453,110 บาท

รวม

5,956,530 บาท

รวม

5,417,680 บาท

รวม
จํานวน

5,417,680 บาท
3,573,730 บาท

จํานวน

246,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

1,078,520

บาท

จํานวน

366,030

บาท

จํานวน

33,400

บาท

รวม

518,850 บาท

ค่าตอบแทน
รวม
จํานวน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือ
การจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (สํานักการช่าง)

269,850 บาท
50,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักการช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักการช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

153,600

บาท

จํานวน

41,250

บาท

รวม
จํานวน

130,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

80,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม
จํานวน
จํานวน

119,000 บาท
60,000 บาท
5,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก
น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ
(สํานักการช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
(สํานักการช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
3) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า
8 ppm
4) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000

บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี (สํานักการช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (สํานักการช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักการช่าง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (สํานักการช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สํานักการช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เขียนแบบโครงการทีม่ ีความจําเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทําการสํารวจ
พื้นที่ กําหนดแนวถนน สํารวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทําปักหมุด
หลักแนวเขตกําแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
(สํานักการช่าง)

รวม

8,496,580

บาท

รวม

4,834,680

บาท

รวม
จํานวน

4,834,680
3,172,430

บาท
บาท

จํานวน

902,820

บาท

จํานวน

688,610

บาท

จํานวน

70,820

บาท

รวม

3,635,800

บาท

รวม
จํานวน

244,300
40,000

บาท
บาท

จํานวน

103,200

บาท

จํานวน

101,100

บาท

รวม
จํานวน

1,004,000
204,000

บาท
บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดําเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่านครลําปาง (ต่อเนื่อง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลําปาง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
(สํานักการช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมเมืองลําปาง (ต่อเนื่อง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดลําปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างเขียน
โปรแกรมสําเร็จรูป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอปุ กรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สํานักการช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลนครลําปาง (ถนนเขลางค์นคร) (ต่อเนื่อง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอปุ กรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2548 (สํานักการช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สํานักการช่าง)

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (สํานักการช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
โคมไฟ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก
น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี
หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง
รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (สํานักการช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สํานักการช่าง)

จํานวน

350,000

บาท

รวม
จํานวน

2,090,500
60,000

บาท
บาท

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

1,500,000

บาท

จํานวน

5,500

บาท

จํานวน

7,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์
(สํานักการช่าง)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในโรงพัสดุเคนเน็ต (สํานักการช่าง)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ
รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล
ที่ใช้ในโรงพัสดุเคนเน็ต (สํานักการช่าง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ (สํานักการช่าง)
งบลงทุน

รวม
จํานวน

297,000
240,000

บาท
บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

12,000

บาท

รวม

26,100

บาท

ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory
หรือ แบบ Smart Cache Memory
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีม่ ีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

26,100

บาท

23,000

บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สํานักการช่าง)

จํานวน

3,100

บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานการพาณิชย์

รวม

7,296,140 บาท

งานตลาดสด

รวม

7,296,140 บาท

รวม

1,098,220 บาท

รวม
จํานวน

1,098,220 บาท
378,220 บาท

จํานวน

648,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท

รวม

6,197,920 บาท

รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท

รวม
จํานวน

2,667,920 บาท
2,537,920 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่สถานีรถไฟลําปาง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแล
ความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างแรงงาน
ทําความสะอาดตลาด ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ํา
ตลาดเทศบาล 1 ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานตลาดสด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลาดสดน่าซื้อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสําคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทําความสะอาดตลาด
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ
ถังน้ํา น้ํายาทําความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์
สีตีเส้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ํายาเคมี
คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ําสกัดชีวภาพ (EM) ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อหรือชุดปฏิบัติงาน
รองเท้า เสื้อกันฝน ถุงมือ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

110,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งานตลาดสด

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลําปาง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
จํานวน
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล
นครลําปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3,380,000 บาท
3,000,000 บาท
380,000 บาท

งานตลาดสด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
แผนงานงบกลาง

รวม

31,421,970

บาท

งานงบกลาง

รวม

31,421,970

บาท

รวม
จํานวน

19,147,000
8,416,600

บาท
บาท

331,500

บาท

งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าชําระหนี้เงินต้นให้แก่สาํ นักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นเงิน 742,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545
จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี
ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2548) มีกําหนด
ส่งใช้คืนภายใน 15 ปี เริ่มชําระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
เป็นปีแรก

2) ค่าชําระหนี้เงินต้นให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เป็นเงิน 7,674,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
(ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่
732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการจ่ายชําระปีที่ 3 จํานวน
7,674,514.37 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน 7,674,600 บาท
จํานวน
ค่าชําระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นเงิน 101,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม
(กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้าง
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญาเลขที่
11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น
9,264,554 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี

งานงบกลาง

2) ค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เป็นเงิน 229,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญา
เลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จํานวน
9,304,575.67 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
คิดเป็นดอกเบี้ย จํานวน 229,708.22 บาท จึงตั้งจ่าย
เป็นจํานวนเงิน 229,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตาม
กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคม
ในส่วนของนายจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สําหรับครูอาสา
สอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
และสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ในโรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจํา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) และ
พนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1207 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19
ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ตั้งไว้ 1,533,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการ

จํานวน

2,359,500

บาท

จํานวน

306,000

บาท

จํานวน

2,000,000

บาท

จํานวน

5,297,400

บาท

งานงบกลาง

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
สําหรับเทศบาลนคร สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,800,000 บาท
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทําความผิด
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้
ของเทศบาลอีก จํานวน 800,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้น
เครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร
เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยง
ห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และ
เครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่ชํารุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร
เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร
สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งนูน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร
3) เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
4) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้
618,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167)
ของรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน
370,527,343.16 บาท คํานวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6
(0.00167) คิดเป็น 618,780.66 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน
618,800 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
งานงบกลาง

5) เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เทศบาลนครลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้องค์การ
จัดการน้ําเสีย ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครลําปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ําเสียดําเนินการ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครลําปาง
ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
6) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เงินช่วยพิเศษ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินช่วยค่าทําศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ
3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างถึงแก่กรรมในตําแหน่ง
2) เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น
การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ สําหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผูป้ ระสบ
สาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พงึ่
พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556)
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม
จํานวน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็น
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2

436,000

บาท

12,274,970
7,287,140

บาท
บาท

งานงบกลาง

ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปี
ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ
รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 572,057,000 บาท หัก เงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาล จํานวน 207,700,000 บาท คงเหลือ
364,357,000 บาท คํานวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่าย
เป็นจํานวนเงิน 7,287,140 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญที่เกษียณอายุ
ราชการที่เทศบาลนครลําปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบํานาญ
ที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

2,500,000

บาท

2,400,000

บาท

87,830

บาท

งานงบกลาง

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

ตารางรวมประมาณการรายจ่าย
แยกตามแผนงาน
***************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

บาเหน็จ/
บานาญ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

การศึกษา

สังคม
สงเคราะห์

สาธารณสุข

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

งบกลาง

รวม

ค่าชาระหนี้เงินต้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,416,600

8,416,600

ค่าชาระดอกเบี้ย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

331,500

331,500

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,359,500

2,359,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

306,000

306,000

สารองจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000,000

2,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,297,400

5,297,400

เงินช่วยพิเศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

436,000

436,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,287,140

7,287,140

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รบั บานาญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

(ชคบ.)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,400,000

2,400,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รบั บานาญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,830

87,830

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห์

การศึกษา

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

งบกลาง

รวม

2,132,280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,132,280

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/

480,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,000

รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

480,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

966,240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

966,240

นายกเทศมนตรีฯ
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา

5,798,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,798,520

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือนพนักงาน

24,327,440

4,365,250

78,767,540

11,563,300

2,215,720

7,961,780

1,134,800

1,086,770

6,746,160

378,220

-

138,546,980

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

699,600

260,400

5,904,000

1,669,200

67,200

134,400

-

-

246,000

-

-

8,980,800

เงินประจาตาแหน่ง

523,200

-

120,000

67,200

67,200

-

-

-

120,000

-

-

897,600

-

-

9,648,000

-

-

-

-

-

-

-

-

9,648,000

2,622,570

2,302,070

1,744,960

-

-

7,507,920

-

-

1,981,340

-

-

16,158,860

6,720

-

-

-

-

19,120

-

-

-

-

-

25,840

11,761,260

6,774,490

6,794,570

2,242,650

230,010

12,299,180

432,000

640,710

1,054,640

648,000

-

42,877,510

1,284,820

707,840

844,110

236,200

36,000

855,480

48,000

60,000

104,220

72,000

-

4,248,670

เงินวิทยฐานะ
เงินเดือน
(ฝ่ายประจา) ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบกลาง

รวม

26,000

224,300

-

-

-

-

-

50,000

-

-

330,300

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลา

1,920,000

480,000

120,000

145,000

65,000

469,000

50,000

70,000

65,000

40,000

-

3,424,000

ราชการ
ค่าเช่าบ้าน

1,006,300

199,800

459,600

42,000

28,800

209,400

72,000

36,000

256,800

-

-

2,310,700

252,260

106,060

47,500

139,160

-

347,560

22,700

5,110

142,350

-

-

1,062,700

5,130,000

117,900

410,000

88,000

320,000

53,833,510

60,000

55,000

234,000

2,537,920

-

62,786,330

800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000

4,370,000

396,000

36,216,540

2,620,000

1,200,000

860,000

2,120,000

13,290,000

530,000

80,000

-

61,682,540

330,000

185,000

110,000

60,000

30,000

1,063,550

-

60,000

370,000

50,000

-

2,258,550

1,324,300

86,000

749,000

200,000

60,000

330,000

30,000

240,000

120,000

-

-

3,139,300

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

120,000

13,400

85,000

15,000

-

1,035,000

5,000

28,000

9,000

30,000

-

1,340,400

วัสดุงานบ้านงานครัว

102,000

11,000

45,000

40,000

30,000

136,000

-

13,000

9,000

20,000

-

406,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

-

-

14,489,360

-

10,000

-

-

-

-

-

-

14,499,360

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุ

การศึกษา

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

30,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

งบดาเนินงาน

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
วัสดุก่อสร้าง

การศึกษา

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

งบกลาง

รวม

15,000

13,000

20,000

10,000

4,264,000

5,000

10,000

10,000

40,000

-

4,420,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-

220,000

-

15,000

-

1,460,000

-

-

450,000

-

-

2,145,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

580,000

-

150,000

-

6,800,000

-

660,000

1,500,000

-

-

9,690,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

-

4,000

10,000

320,000

-

80,000

-

-

5,500

10,000

-

429,500

5,000

-

15,000

6,000

-

808,000

-

-

-

-

-

834,000

12,000

3,000

2,000

4,000

8,000

20,000

-

97,000

9,000

-

-

155,000

วัสดุเครือ่ งแต่งกาย

-

90,000

-

20,000

-

41,500

-

-

5,000

10,000

-

166,500

วัสดุกีฬา

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

10,000

719,500

35,000

146,600

80,000

25,000

43,000

-

40,000

90,000

-

-

1,179,100

วัสดุการศึกษา

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

วัสดุเครือ่ งดับเพลิง

-

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

7,000

3,500

3,000

35,000

20,000

10,000

-

5,000

2,000

-

-

85,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุ
(ต่อ)

สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห์

33,000

วัสดุการเกษตร

งบ
ดาเนินงาน
(ต่อ)

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุอื่น ๆ

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าไฟฟ้า

งบลงทุน

สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห์

การศึกษา

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

งบกลาง

รวม

2,060,000

60,000

2,200,000

80,000

35,000

2,170,000

-

140,000

240,000

3,000,000

-

9,985,000

200,000

50,000

1,075,000

45,000

25,000

470,000

-

50,000

30,000

380,000

-

2,325,000

ค่าบริการโทรศัพท์
ค่า
สาธารณูปโภค

276,000

20,000

50,000

14,500

10,000

14,500

-

2,000

15,000

-

-

402,000

ค่าบริการไปรษณีย์

350,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

500,000

-

445,000

-

-

10,000

-

-

12,000

-

-

967,000

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

325,000

-

660,350

-

18,000

537,500

-

84,000

-

-

-

1,624,850

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

-

-

456,600

-

-

-

-

-

-

-

-

456,600

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

-

-

-

-

-

197,000

-

-

-

-

-

197,000

ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

500,000

180,000

-

52,800

-

-

98,000

-

-

-

-

-

330,800

71,000

-

119,000

-

-

-

-

-

-

-

-

190,000

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

-

-

33,200

-

-

-

-

-

-

-

-

33,200

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

-

-

-

-

-

107,000

-

-

-

-

-

107,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
งบ
ดาเนินงาน
(ต่อ)

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

งบกลาง

รวม

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000

12,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,900

-

-

88,000

-

-

-

-

-

-

-

-

88,000

1,169,700

3,700

120,000

26,100

40,000

56,100

-

114,100

46,100

-

-

1,575,800

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

-

-

-

-

-

220,000

-

-

-

-

-

220,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

-

1,300,000

-

-

-

400,000

-

-

-

-

-

1,700,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯ

-

-

-

-

-

800,000

-

-

-

-

-

800,000

200,000

200,000

-

-

-

-

-

21,000,000

-

-

-

21,400,000

800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000

3,000,000

-

-

-

-

60,870,300

-

1,100,000

-

-

-

64,970,300

300,000

-

1,400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,700,000

-

-

-

-

-

1,850,000

-

-

-

-

-

1,850,000

ค่าครุภณ
ั ฑ์
(ต่อ)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

อาคารต่าง ๆ
ค่าที่ดนิ และ ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
สิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ

รายจ่ายอื่น

การศึกษา

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

-

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

งบ
รายจ่ายอื่น

สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห์

-

ครุภณ
ั ฑ์สารวจ

งบลงทุน
(ต่อ)

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

และสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบ
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

บริหาร
งานทัว่ ไป

สังคม
สาธารณสุข
สงเคราะห์

การศึกษา

การศาสนา
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
และ
การพาณิชย์
และ
การโยธา
นันทนาการ

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

เคหะและ
ชุมชน

งบกลาง

รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-

-

18,936,000

-

-

2,548,000

-

-

-

-

-

21,484,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น

-

400,000

-

322,500

-

-

-

-

-

-

-

722,500

76,718,610 19,215,410

183,015,030

20,265,810

4,550,930 171,436,800

3,979,500

38,896,690

14,453,110

7,296,140 31,421,970

571,250,000

สาธารณประโยชน์

รวม

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หมวด
รายได้
ดอกเบีย้ รับจานา
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
หมวดเงินได้อื่น
กาไรสุทธิ
เงินทานุบารุงท้องถิ่น
ทุนดาเนินการ
เงินบาเหน็จรางวัล
รวมรายรับ

ปี 2555
21,622,002.29
20,148,239.25
18.04
1,473,745.00
14,216,279.91
14,216,279.91
4,264,883.97
7,818,953.95
2,132,441.99

รายรับจริง
ปี 2556
23,565,325.03
22,015,840.25
34.78
1,549,450.00
15,728,785.49
15,728,785.49
4,718,635.65
8,650,832.02
2,359,317.82

ปี 2557
24,339,392.26
21,696,764.25
33.01
2,642,595.00
17,083,933.28
17,083,933.28
5,125,179.98
8,541,966.64
3,416,786.66

35,838,282.20

39,294,110.52

41,423,325.54

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบ

ปี 2555
2,685,700.84
2,271,120.00

รายจ่ายจริง
ปี 2556
3,278,125.14
2,321,340.00

ปี 2557
3,077,978.23
2,247,620.00

งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

1,157,300.43

1,229,070.73

1,222,580.81

50,000.00
14,308,879.91

47,900.00
15,833,585.49

17,196,333.28

รวมรายจ่าย

20,473,001.18

22,710,021.36

23,744,512.32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้

45,700,200

บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้
1.1 ดอกเบี้ยรับจํานํา
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นเกณฑ์
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นเกณฑ์
1.3 กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
2. หมวดเงินได้อนื่

รวม
จํานวน

24,700,200
22,500,000

บาท
บาท

จํานวน

200

บาท

จํานวน

2,200,000

บาท

รวม

21,000,000

บาท

รวม

21,000,000

บาท

- เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ

จํานวน

6,300,000

บาท

- ทุนดําเนินการ

50% ของกําไรสุทธิ

จํานวน

10,500,000

บาท

- เงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ

จํานวน

4,200,000

บาท

กําไรสุทธิ ปี 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,244,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น
งบกลาง

รวม

8,538,800

บาท

งบกลาง
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการทําสัญญาเงินกู้
เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายให้สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทลี่ ว่ งมา
ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
งบบุคลากร

รวม
จํานวน

8,538,800
563,600

บาท
บาท

จํานวน

7,500,000

บาท

จํานวน

475,200

บาท

รวม

2,541,900

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี
เงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
ประจําภาค ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งเดือนละ 7,000 บาท
และตําแหน่งผูช้ ่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

รวม
จํานวน

2,541,900
2,395,900

บาท
บาท

จํานวน

114,000

บาท

งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงาน
สถานธนานุบาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มสี ิทธิเบิกเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลได้ ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2
(กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณี
หนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของตําแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มสี ิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16
กันยายน 2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มสี ิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มสี ิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ

32,000

บาท

2,937,500

บาท

รวม
จํานวน

1,470,500
68,000

บาท
บาท

จํานวน

116,500

บาท

จํานวน

108,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตําแหน่งที่ว่าง
ของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล
พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานําและ
พนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจําหน่าย
ทรัพย์หลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/
ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์
รับจํานําคงเหลือ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/
ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่
15 มกราคม 2550
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10%
ของค่าจ้างประจํา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
ค่าเบี้ยประกัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล
ค่ารับวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากําจัดปลวก ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ
เครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

24,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

84,000

บาท

จํานวน

250,000

บาท

รวม

712,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

11,000

บาท

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่สํานักงานเทศบาล
นครลําปาง ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง
ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544
ค่าสอบบัญชี
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล
โดยกําหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาล
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ค่าปรับปรุงโปรแกรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2546
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล
ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการ
ทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับแขกผู้มีเกียรติ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สถานธนานุบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล
และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
ของสถานธนานุบาล

จํานวน

6,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

320,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานสถานธนานุบาล
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาด
ของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี
แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของ
รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุด
หรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของ
สถานธนานุบาล เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการ
สถานธนานุบาล
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

รวม
จํานวน

505,000
100,000

บาท
บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
จํานวน

250,000
200,000

บาท
บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ
ของสถานธนานุบาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
เชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษา
โปรแกรม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ํา
(ตามราคามาตรฐาน)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 44,000 บาท
เป็นเงิน 88,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ
เพื่อจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี
รายจ่ายจากกําไรสุทธิ ปี 2558
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ทุนดําเนินการ
50% ของกําไรสุทธิ
เงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

106,000

บาท

รวม

106,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

จํานวน

88,000

บาท

รวม

21,119,800

บาท

รวม
จํานวน

21,119,800
119,800

บาท
บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,300,000
10,500,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท

งานกิจการสถานธนานุบาล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

แผนงาน
ค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้ กบท.
ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าจ้างประจา
เงินเพิม่ เงินประจาตาแหน่ง
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าอาหาร
ค่าเบีย้ เลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง
563,600
7,500,000
475,200

รวม

2,395,900
114,000
32,000
68,000

563,600
7,500,000
475,200
2,395,900
114,000
32,000
68,000

116,500

116,500

108,000
20,000
300,000
300,000
24,000
200,000
84,000
250,000

108,000
20,000
300,000
300,000
24,000
200,000
84,000
250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
(ต่อ)

แผนงาน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน
ค่ารับวารสาร
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ค่าสอบบัญชี
ค่าปรับปรุงโปรแกรม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
ค่าวันทีร่ ะลึกสถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

รวม

1,000
11,000
4,000
60,000
6,000
60,000
5,000

1,000
11,000
4,000
60,000
6,000
60,000
5,000

10,000
60,000

10,000
60,000

320,000

320,000

50,000
100,000
25,000

50,000
100,000
25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
(ต่อ)

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

แผนงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ๆ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอานวยการ
รายจ่ายจากกาไรสุทธิ ปี 2558
เงินทานุบารุงท้องถิ่น 30% ของกาไรสุทธิ
ทุนดาเนินการ
50% ของกาไรสุทธิ
เงินบาเหน็จรางวัล 20% ของกาไรสุทธิ

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

รวม

100,000
20,000
20,000
100,000
10,000
5,000
20,000
200,000
30,000
200,000
10,000
30,000
5,000
5,000
106,000
119,800

100,000
20,000
20,000
100,000
10,000
5,000
20,000
200,000
30,000
200,000
10,000
30,000
5,000
5,000
106,000
119,800

6,300,000
10,500,000
4,200,000

6,300,000
10,500,000
4,200,000

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลนครลาปาง
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าบริการสถานีขนส่ง
ค่าบริการห้องสุขา
ค่าบริการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า
ค่าป้ายโฆษณา
ดอกเบีย้
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

ปี 2555
1,857,162.00
559,200.00
1,026,000.00
71,501.00
20,265.49
13,501.60

รายรับจริง
ปี 2556
1,963,264.00
118,768.00
1,026,000.00
66,767.51
80,500.00

ปี 2557
1,951,620.00
326,200.00
855,000.00
37,627.48
288,340.00

รวมรายรับ

3,547,630.09

3,255,299.51

3,458,787.48

ประเภท

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

ปี 2555
34,243.00
540,414.00

รายจ่ายจริง
ปี 2556
57,326.00
648,000.00

ปี 2557
31,950.00
649,320.00

1,753,279.03

2,049,488.42

2,283,464.32

192,230.00
-

280,000.00
80,000.00

394,000.00
-

รวมรายจ่าย

2,520,166.03

3,114,814.42

3,358,734.32

งบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้

3,486,000

บาท แยกเป็น

ค่าบริการสถานีขนส่ง

จํานวน

1,850,800

บาท

ค่าบริการห้องสุขา

จํานวน

559,200

บาท

ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า

จํานวน

1,026,000

บาท

ค่าป้ายโฆษณา

จํานวน

10,000

บาท

ดอกเบี้ย

จํานวน

35,000

บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

จํานวน

5,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,486,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง แยกเป็น
งบกลาง

รวม

150,900

บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19
บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
งบบุคลากร

รวม
จํานวน

81,100
31,100

บาท
บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม
จํานวน

69,800
69,800

บาท
บาท

รวม

621,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
งบดําเนินงาน

รวม
จํานวน

621,400
549,400

บาท
บาท

จํานวน

72,000

บาท

รวม

2,636,700

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจชั้นประทวน
และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและ
รักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง)

รวม
จํานวน

555,000
200,000

บาท
บาท

งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการ
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ
1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดทํา
ป้ายบอกทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

350,000

บาท

รวม
จํานวน

1,126,100
981,100

บาท
บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี
หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกทีม่ าเยือนสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
หรือให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ําดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่อมหรือ
ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกน้ํา ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับ
รถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้าํ มันเครื่อง ฯลฯ

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม
จํานวน

247,000
120,000

บาท
บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

2,500

บาท

จํานวน

2,500

บาท

งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง)
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ
รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ
ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

708,600
650,000

บาท
บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

7,000

บาท

จํานวน

1,600

บาท

จํานวน

20,000

บาท

งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 77,000 บาท ประกอบด้วย
1) กล้องวงจรปิด ชนิด IP ดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
จํานวน 11 กล้อง
2) Power supply 12 โวลท์ 20 แอมป์ จํานวน 1 ชุด
3) สายสัญญาณ และระบบจ่ายไฟ พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-207)

รวม

77,000

บาท

รวม

77,000

บาท

จํานวน

77,000

บาท

งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สารองจ่าย
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดลาปาง (เทศบาลนครลาปาง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง
31,100
50,000
69,800

รวม
31,100
50,000
69,800

549,400
72,000
200,000

549,400
72,000
200,000

5,000
350,000
981,100
5,000

5,000
350,000
981,100
5,000

50,000

50,000

30,000
10,000
50,000

30,000
10,000
50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
(ต่อ)

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ๆ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการพาณิชย์
120,000
50,000
10,000
20,000
2,500
2,500
10,000
2,000
20,000
10,000
650,000
30,000
7,000
1,600
20,000
77,000

แผนงานงบกลาง

รวม
120,000
50,000
10,000
20,000
2,500
2,500
10,000
2,000
20,000
10,000
650,000
30,000
7,000
1,600
20,000
77,000

