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ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลนครลําปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

ก. ด้านรายรับ
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น
475,200,330 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้
หมวดภาษีอากร
273,020,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
11,281,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
12,601,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5,400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
9,632,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
163,265,830

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข. ด้านรายจ่าย
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น
475,195,000 บาท โดยจําแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง
30,722,380
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
209,739,340
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
157,121,480
หมวดค่าสาธารณูปโภค
11,391,600
หมวดรายจ่ายอื่น
260,000
หมวดเงินอุดหนุน
14,140,200
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
51,820,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
2.1 รายรับ
รับจริง
ปี 2554
ก. รายได้ภาษีอากร
(ยอดรวม) 275,673,128.10
1. หมวดภาษีอากร
(รวม) 275,673,128.10
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
44,740,022.85
- ภาษีบํารุงท้องที่
844,525.15
- ภาษีป้าย
10,756,007.60
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
126,012,215.29
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
18,573,463.77
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
420,529.12
- ภาษีสุรา
8,998,269.37
- ภาษีสรรพสามิต
21,688,594.28
- ค่าภาคหลวงแร่
7,512,542.35
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
494,267.83
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
35,632,690.49

ประมาณการ
ปี 2555
253,430,000
253,430,000
35,000,000
830,000
10,000,000
120,000,000
17,000,000
200,000
9,500,000
24,000,000
4,500,000
400,000

ประมาณการ
ปี 2556
273,020,000
273,020,000
44,000,000
830,000
10,000,000
126,000,000
18,500,000
400,000
8,900,000
21,500,000
7,400,000
490,000

32,000,000

35,000,000

30,927,621.51

32,497,500

38,914,500

14,274,815.87

16,869,000

11,281,000

39,435.35

35,000

35,000

2,000

2,000

3,020,000
100,000
2,400,000
252,000

3,020,000
200,000
2,400,000
252,000

รายรับ

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
(ยอดรวม)
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
(รวม)
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
จอดยานยนต์
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลฝอย
ู
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

3,129,380.00
984,426.00
2,400,000.00
231,000.00

รายรับ
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ
ฌาปนสถาน
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชย
ิ ์
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
- ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น
- ค่าปรับการผิดสัญญา
- ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
- ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
- ค่าใบอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง

รับจริง
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

392,400.00

350,000

350,000

58,700.00

60,000

60,000

978,690.00
17,600.00

600,000
11,000

800,000
12,000

176,700.00
19,930.00
1,064,413.12
2,783,500.00

100,000
15,000
10,000
900,000
7,000,000

100,000
16,000
20,000
950,000
1,000,000

249,445.00
6,911.40

160,000
200,000

200,000
210,000

5,000.00

5,000

5,000

10,000.00

5,000

5,000

1,587,500.00

1,500,000

1,500,000

105,000.00
16,000.00

111,000
18,000

111,000
18,000

18,785.00

15,000

15,000

รับจริง
ปี 2554
10,770,930.86
4,893,145.00
5,877,785.86
-

ประมาณการ
ปี 2555
9,501,500
5,000,000
4,500,000
1,500

ประมาณการ
ปี 2556
12,601,500
6,000,000
6,600,000
1,500

(รวม)

3,532,292.44
3,532,292.44

4,500,000
4,500,000

5,400,000
5,400,000

(รวม)

2,349,582.34
281,445.00
301,900.00
913,800.00
134,290.00
6,540.00
711,607.34

1,627,000
210,000
50,000
610,000
100,000
7,000
650,000

9,632,000
250,000
50,000
610,000
110,000
7,000
8,605,000

ค. เงินช่วยเหลือ
(ยอดรวม)
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(รวม)
- เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

71,933,944.00
71,933,944.00

83,694,800
83,694,800

163,265,830
163,265,830

71,933,944.00

83,694,800

163,265,830

รวมรายรับทั้งสิ้น

378,534,693.61

369,622,300

475,200,330

รายรับ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
- ดอกเบี้ย
- เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
- เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์
- ค่าจําหน่ายเศษของ
- ค่าขายแบบแปลน
- ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร
- ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

(รวม)

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน
จ่ายจริง
ปี 2554
67,390,850.62
53,658,882.02
13,731,968.60

งบประมาณ
ปี 2555
79,209,100
63,500,530
15,708,570

งบประมาณ
ปี 2556
96,867,080
79,382,990
17,484,090

ด้านบริการชุมชนและสังคม
(ยอดรวม) 209,610,741.90
1. แผนงานการศึกษา
48,976,815.70
2. แผนงานสาธารณสุข
17,643,478.96
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
3,283,840.97
4. แผนงานเคหะและชุมชน
109,869,021.93
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3,753,714.00
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
26,083,870.34

251,977,790
70,305,880
18,926,730
4,499,180
133,813,620
6,261,740

328,039,840
152,143,570
17,772,670
5,580,700
130,557,750
4,689,310

18,170,640

17,295,840

ด้าน/แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(ยอดรวม)

ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์

(ยอดรวม)

13,676,576.02
10,151,936.20
3,524,639.82

19,466,110
15,594,760
3,871,350

19,565,700
15,082,470
4,483,230

ด้านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

(ยอดรวม)

17,872,795.66
17,872,795.66

18,962,000
18,962,000

30,722,380
30,722,380

308,550,964.20

369,615,000

475,195,000

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
จ่ายจริง
ปี 2554

หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

17,872,795.66
109,008,445.13
121,373,630.60
12,755,752.06
60,000.00
14,319,134.98
33,161,205.77

18,962,000
118,067,430
154,345,970
11,107,600
360,000
14,962,200
51,809,800

30,722,380
209,739,340
157,121,480
11,391,600
260,000
14,140,200
51,820,000

308,550,964.20

369,615,000

475,195,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม
(รายจ่ายที่ไม่นําไปตั้งงบประมาณ)
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)
จ่ายจาก

รายการ

1. เงินอุดหนุน 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ทั่วไปที่ระบุ
1.1 งานกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์
2. เงินอุดหนุน 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เฉพาะกิจ
1.1 งานบริหารงานคลัง
2. แผนงานการศึกษา
2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
2.2 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
3. แผนงานเคหะและชุมชน
3.1 งานไฟฟ้าถนน

จ่ายจริง ปี 2554
(เป็นเงิน / บาท)
5,000.00

จ่ายจริง ปี 2555
(เป็นเงิน / บาท)
-

5,000.00

0.00

132,826.00

56,238.00

80,902,549.44
867,576.20

67,128,603.25
562,380.00

2,602,781.36

-

จ่ายจาก

รายการ
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
5. แผนงานงบกลาง
5.1 งานงบกลาง

3. เงินสะสม

รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1.3 งานบริหารงานคลัง
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
2.2 งานเทศกิจ
2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3. แผนงานการศึกษา
3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3.2 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
4. แผนงานสาธารณสุข
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
4.2 งานโรงพยาบาล
4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
4.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะและชุมชน
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
5.2 งานไฟฟ้าถนน
5.3 งานสวนสาธารณะ
5.4 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.5 งานบําบัดน้ําเสีย

จ่ายจริง ปี 2554
(เป็นเงิน / บาท)

จ่ายจริง ปี 2555
(เป็นเงิน / บาท)

2,843,845.00

2,220,646.50

71,709,728.86

63,184,379.25

159,059,306.86

133,152,247.00

1,204,067.35
359,478.50
3,146,790.28

808,124.50
3,684,681.00

657,682.75

216,957.00

90,570.00
-

-

498,592.18
7,925,000.00

-

67,088.00

63,024.00
4,073.00
1,735.00
33,089.00

43,642.00
1,455.00
403.50
2,656.00

6,240.00
7,947,061.75
2,060,421.00
125,828.50
71,823.00

484,000.00
4,530,832.00
12,261.50
-

จ่ายจาก

รายการ
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.1 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
8.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา
8.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
9. แผนงานงบกลาง
9.1 งานงบกลาง

4. เงินกู้

รวมจ่ายจากเงินสะสม
1. แผนงานการพาณิชย์
1.1 งานตลาดสด
รวมจ่ายจากเงินกู้

จ่ายจริง ปี 2554
(เป็นเงิน / บาท)
86,746.00

จ่ายจริง ปี 2555
(เป็นเงิน / บาท)
-

29,379.00
905,022.00
68,165.00

9,990.00
541,311.50
-

25,284,788.31

10,403,402.00

23,202,100.00

15,080,400.00

23,202,100.00

15,080,400.00

2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
รายรับ
รายรับ
1. รายได้
(รวม)
- ดอกเบี้ยรับจํานํา
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
2. เงินได้อื่น
(รวม)
กําไรสุทธิ
- เงินรางวัลประจําปี
- เงินบูรณะท้องถิ่น
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน
รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริง
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

18,693,111.12
16,663,811.25
19.87
2,029,280.00
11,774,308.14

17,250,500
16,000,000
500
1,250,000
15,000,000

21,800,500
20,400,000
500
1,400,000
18,000,000

1,766,146.22
3,532,292.44
6,475,869.48

2,250,000
4,500,000
8,250,000

2,700,000
5,400,000
9,900,000

30,467,419.26

32,250,500

39,800,500

รายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

จ่ายจริง
ปี 2554

งบประมาณ
ปี 2555

งบประมาณ
ปี 2556

1,303,476.46
2,142,510.00
1,104,062.36
74,862.56
11,856,408.14
41,700.00

3,034,600
2,388,160
1,724,260
159,000
15,092,600
52,000

5,881,600
2,440,440
1,767,100
189,000
18,104,800
89,700

16,523,019.52

22,450,620

28,472,640

2.6 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
รายรับ
รายรับ
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง
2. ค่าบริการห้องสุขา
3. ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า
4. ค่าป้ายโฆษณา
5. ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
7. รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายรับทั้งสิ้น

รับจริง
ปี 2554
1,847,010.00
559,200.00
1,026,000.00
80,000.00
9,000.00
94,839.03

ประมาณการ
ปี 2555
1,831,700
559,200
1,026,000
120,000
30,000

ประมาณการ
ปี 2556
1,864,000
559,200
1,026,000
10,000
40,000
5,000

3,616,049.03

3,566,900

3,504,200

จ่ายจริง
ปี 2554
40,887.00
414,874.65
1,060,873.88
373,133.54
395,219.00

งบประมาณ
ปี 2555
152,620
526,200
1,587,000
393,000
255,000

งบประมาณ
ปี 2556
164,800
648,000
1,517,000
403,000
100,000
655,000

2,284,988.07

2,913,820

3,487,800

รายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดรายจ่ายอื่น
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

3. ภาระผูกพันในการก่อหนีผ้ ูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1. เทศบาลนครลําปางได้กู้เงินจากสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จํานวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท
คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้
เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชําระเงินต้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลนครลําปางชําระเงินต้น จํานวน
742,000 บาท และดอกเบี้ย จํานวน 247,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 989,000 บาท เป็นการ
จ่ายชําระปีที่ 8
2. เทศบาลนครลําปางได้กู้เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน
2 รายการ ดังนี้
2.1 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฏา) ตามสัญญาเลขที่
1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกําหนดส่งใช้คนื
ภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการจ่ายชําระ
ปีที่ 9
2.2 ค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญา
เลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวนเงินกู้ทั้งสิน้ 77,439,000 บาท
โดยมีวงเงินทีผ่ ู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จํานวน 9,304,575.67 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลนครลําปางชําระเงินต้น
จํานวน 7,625,100 บาท และดอกเบี้ย จํานวน 279,140 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 7,904,240 บาท
เป็นการจ่ายชําระปีแรก
สําหรับรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้)
ที่

รายการ

จ่ายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายค้างจ่าย

213,138.65

213,138.65

-

2 ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายค้างจ่าย

1,100,000.00

1,100,000.00

-

การพาณิชย์

ตลาดสด

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

6,955.00

6,955.00

-

การพาณิชย์

ตลาดสด

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

13,000.00

13,000.00

-

การพาณิชย์

ตลาดสด

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

17,500.00

17,500.00

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

11,599.00

11,599.00

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

10,599.00

10,599.00

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

10,599.00

10,599.00

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

11,750.00

11,750.00

-

ประเภท

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

คงค้างอีก

บริเวณเขตทางถนนสายเชียงใหม่-ลําปาง
ช่วงบริเวณทางแยกถนนนาก่วม
3 ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอัศวิน)
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)
5 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)
6 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร
7 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน
(สนามกีฬาเทศบาลนครลําปาง)
8 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
9 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ตและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

ที่

รายการ

10 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย

จ่ายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

5,875.00

5,875.00

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

45,158.37

45,158.37

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

45,083.37

45,083.37

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

39,083.37

39,083.37

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

72,041.63

72,041.63

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

20,166.63

20,166.63

-

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

20,166.63

20,166.63

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

139,090.90

139,090.90

-

ประเภท

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

คงค้างอีก

บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (ข่วงนคร)
11 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ
ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา (เขื่อนยาง)
12 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ
ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน
(สนามกีฬาเทศบาลนครลําปาง)
13 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ
ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร
14 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
บริเวณถนนพหลโยธิน
15 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ
ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
16 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ
ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
และข่วงนคร
17 ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาไฟฟ้าถนนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 8 ตําบล

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

ที่

รายการ

18 ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

เคหะและชุมชน

กําจัดขยะมูลฝอย

ค่าใช้สอย

จ่ายจากเงิน
ประเภท
รายจ่ายค้างจ่าย

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

1,134,000.00

1,113,244.02

คงค้างอีก
20,755.98

และสิ่งปฏิกูล

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ
เหลือจ่าย
ตกเป็น
เงินสะสม

19 ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย

เคหะและชุมชน

กําจัดขยะมูลฝอย

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

1,965,000.00

1,950,419.70

14,580.30

และสิ่งปฏิกูล

เหลือจ่าย
ตกเป็น
เงินสะสม

20 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณ

เคหะและชุมชน

บําบัดน้ําเสีย

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

17,370.00

17,370.00

-

บริหารงานทั่วไป

วางแผนสถิติ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

86,000.00

86,000.00

-

ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา (บ่อบําบัดน้ําเสีย) และบริเวณ
สถานีสูบน้ําเสีย เชิงสะพานข้ามแม่น้ําวัง บ้านศรีปงชัย
21 ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล
22 ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

และวิชาการ
บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

8,300.00

8,300.00

-

23 ค่าจ้างเหมาดูแลทําความสะอาดอาคารสํานักงาน

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

86,449.00

86,449.00

-

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

15,300.00

15,300.00

-

25 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย

สังคมสงเคราะห์

สวัสดิการสังคม

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

200,000.00

200,000.00

-

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

9,500.00

9,500.00

-

สํานักงาน

ของราษฎร ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย

และสังคม

เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จํานวน 8 หลัง

สงเคราะห์

26 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน
อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา

สังคมสงเคราะห์

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ที่

รายการ

จ่ายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

27 ค่าวัสดุก่อสร้าง

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าวัสดุ

รายจ่ายค้างจ่าย

49,500.00

49,500.00

-

28 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายค้างจ่าย

30,000.00

30,000.00

-

การศึกษา

ศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

433,820.00

433,820.00

-

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

374,530.00

374,530.00

-

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

160,550.00

160,550.00

-

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

1,172,500.00

1,172,500.00

-

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

147,500.00

147,500.00

-

ประเภท

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

คงค้างอีก

พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
29 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 5 รายการ

ไม่กําหนดระดับ
30 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ

การศึกษา

ศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

31 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

การศึกษา

ศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

32 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

การศึกษา

ศึกษา
ไม่กําหนดระดับ

33 รถสามล้อแดง ชนิดด้านท้ายเป็นตัวถัง

เคหะและชุมชน

กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รถจักรยานยนต์ พร้อมเครื่องยนต์
34 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เคหะและชุมชน

บําบัดน้ําเสีย

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

147,779.84

147,779.84

-

35 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เคหะและชุมชน

บําบัดน้ําเสีย

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

149,275.70

149,275.70

-

36 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เคหะและชุมชน

บําบัดน้ําเสีย

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายค้างจ่าย

149,960.50

149,960.50

-

การศึกษา

ระดับก่อน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

350,000.00

350,000.00

-

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

249,300.00

249,300.00

-

37 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1

วัยเรียนฯ
38 ค่าก่อสร้างบ้านพักภารโรง โรงเรียนเทศบาล 7

การศึกษา

ระดับก่อน
วัยเรียนฯ

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

ที่

รายการ

39 ค่าก่อสร้างร้านถ่ายรูปจําลองในอาคารพิพิธภัณฑ์

งาน

หมวดรายจ่าย

การศึกษา

ศึกษา

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

90,290.00

90,290.00

-

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

300,000.00

300,000.00

-

เทศบาล
40 ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3

ประเภท

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

คงค้างอีก

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

ไม่กําหนดระดับ
สาธารณสุข

(สุขสวัสดิ์)
41 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ําวัง ฝั่งซ้าย

จ่ายจากเงิน

แผนงาน

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

50,000.00

50,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

1,820,000.00

1,820,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

750,000.00

750,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

749,000.00

749,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

1,120,000.00

1,112,332.28

บริเวณหลังตลาดนาก่วมใต้
42 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนท่ามะโอ
ซอย 1 ตั้งแต่ถนนท่ามะโอ ถึงถนนป่าไม้
43 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา พร้อมถนน
ทับหลังท่อ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 79 - 87
44 ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุเรนทร์ ซอยข้างบ้านเลขที่
31/14 - 17 ถึงบ้านเลขที่ 36 (ซอยข้างตลาดโชคชัย)
45 ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน

7,667.72

เหลือจ่าย

ข้างบ้านเลขที่ 83 ถึงถนนป่าขาม ข้างบ้านเลขที่

ตกเป็น

255/1 (ซอยข้างวิทยาลัยพยาบาลฯ)

เงินสะสม

46 ค่าก่อสร้างป้ายจารึกสดุดีวีรชนผู้กล้าเขลางค์นคร

เคหะและชุมชน

สวนสาธารณะ

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

400,000.00

377,722.00

22,278.00

เหลือจ่าย
ตกเป็น
เงินสะสม

47 ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยที่ 1 เทศบาลนครลําปาง

การรักษา

บริหารทั่วไป

ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

200,000.00

200,000.00

-

ที่

รายการ

48 ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยที่ 2 ปงสนุก

จ่ายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

การรักษา

บริหารทั่วไป

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

300,000.00

300,000.00

เงินอุดหนุน

รายจ่ายค้างจ่าย

418,911.49

418,911.35

ประเภท

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

คงค้างอีก

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

-

ความสงบภายใน เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

49 เงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

0.14

เหลือจ่าย
ตกเป็น
เงินสะสม

50 ค่าอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนเทศบาล

การศึกษา

5 โรงเรียน

ศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายค้างจ่าย

190,879.00

181,818.00

9,061.00

ไม่กําหนดระดับ

เหลือจ่าย
ตกเป็น
เงินสะสม

51 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน

การศึกษา

สังกัดเขตพื้นที่บริการ
52 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ระดับก่อน

ค่าวัสดุ

รายจ่ายค้างจ่าย

154,867.44

154,867.44

-

ค่าวัสดุ

รายจ่ายค้างจ่าย

95,435.34

95,435.34

-

วัยเรียนฯ
การศึกษา

ระดับก่อน
วัยเรียนฯ

53 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมถนนทับหลังท่อ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

1,199,800.00

1,199,800.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

532,000.00

532,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

2,400,000.00

2,400,000.00

-

ถนนประสานไมตรี ข้างบ้านเลขที่ 40 (ร้านหม่งง้วน)
54 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ตรอกศรีนวล
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขที่ 24 และ 26
(ข้างวัดศรีเกิด)
55 ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมถนนทับหลังท่อ
ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 16 และ 38

ที่

รายการ

56 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ถนนกําแพงเมือง

จ่ายจากเงิน

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

658,900.00

658,900.00

-

การศึกษา

ระดับก่อน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

150,000.00

150,000.00

-

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

188,000.00

188,000.00

-

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

605,800.00

605,800.00

-

ประเภท

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

คงค้างอีก

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90/1 ถึงถนนประตูม้า
57 ค่าปรับปรุงอาคารเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7

วัยเรียนฯ
58 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอาลัมภะกัปปะนคร

การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
59 ค่าปรับปรุงสนามหญ้าหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1

วัยเรียนฯ
การศึกษา

(บ้านแสนเมืองมูล)
60 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนนาก่วม

ระดับก่อน
ระดับก่อน
วัยเรียนฯ

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

322,900.00

322,900.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

1,330,000.00

1,330,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

564,000.00

564,000.00

-

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

157,600.00

154,520.00

ซอย 1 ข้างบ้านเลขที่ 45/1 (หลังวัดนาก่วมเหนือ)
61 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนปงสนุก
ซอย 1 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ถึงถนนสุรารัฐ
62 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนวังขวา
ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/225 - 28/36
63 ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนมนตรี

3,080.00

ซอยข้างบ้านเลขที่ 110/4 - 118

เหลือจ่าย
ตกเป็น
เงินสะสม

64 ค่าก่อสร้างปรับปรุงสุสานพระบาท

การศาสนา

ศาสนา

วัฒนธรรมฯ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าที่ดินฯ

รายจ่ายค้างจ่าย

13,000,000.00

9,750,000.00

3,250,000.00

ที่

รายการ

65 ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ํา

แผนงาน

งาน

หมวดรายจ่าย

เคหะและชุมชน

ไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินฯ

จ่ายจากเงิน
ประเภท
รายจ่ายค้างจ่าย

จํานวนเงิน

จ่ายไปแล้ว

1,200,000.00

1,020,000.00

คงค้างอีก

ผูกพันถึง
ปีงบประมาณ

180,000.00 ส่งคืนจังหวัด

ถนนพหลโยธิน ซอยบ้านเลขที่ 142/5
ถึงบ้านเลขที่ 136/5 ตําบลสบตุ๋ย
(ซอยลิ้มเกียรติไพรัตน์)

นายกเทศมนตรีนครลําปาง

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินทดแทนพนักงานจ้าง
เงินช่วยค่าทําศพ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
(15) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
(16) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ
(17) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

54,253,540
3,973,380
897,600
17,725,120
178,690
30,390,000
15,986,700
1,874,400
1,258,110
2,519,400
4,716,870
45,000
36,000
6,238,690

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

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิน้

2,000,000
500,000
104,840

บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

142,698,340

บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 29.81 ของรายจ่ายจํานวนทั้งสิ้น 478,682,800 บาท
(รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)

สําเนา

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
----------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม

507,155,440 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ยอดรวม

475,195,000 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

79,382,990 บาท
17,484,090 บาท

ประกอบด้วย

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

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

152,143,570
17,772,670
5,580,700
130,557,750
4,689,310
17,295,840

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

15,082,470 บาท
4,483,230 บาท

ยอดรวม

30,722,380 บาท

ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ยอดรวม
ยอดรวม
รวม
รวม
ยอดรวม
รวม
รวม

งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง
งบประมาณเฉพาะการสถานขน
ี ส่งผู้โดยสาร
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

31,960,440
28,472,640
22,591,040
5,881,600
3,487,800
3,323,000
164,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป
-----------------------------

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
----------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5
มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัด
ลําปาง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556"
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น
507,155,440 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
4.1 ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 79,382,990 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 17,484,090 บาท
4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 152,143,570 บาท
แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 17,772,670 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
5,580,700 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 130,557,750 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
4,689,310 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม 17,295,840 บาท
4.3 ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 15,082,470 บาท
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
4,483,230 บาท
4.4 ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 30,722,380 บาท

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ยอดรวม 28,472,640
แผนงานการพาณชย
ิ ์
รวม 22,591,040
แผนงานงบกลาง
รวม
5,881,600
5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ยอดรวม
3,487,800
แผนงานการพาณชย
ิ ์
รวม
3,323,000
แผนงานงบกลาง
รวม
164,800
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลําปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

(ลงนาม)

เห็นชอบ
(ลงนาม)

ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

สําเนาถูกต้อง
พัชนิดา สุวรรณจักร์
(นางพัชนิดา สุวรรณจักร์)
นักวิชาการคลัง 7 ว

นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลําปาง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
............................................

ก. รายได้ภาษีอากร

รวมทั้งสิน้ 273,020,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
รวม
273,020,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 44,000,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับ
ตามเกณฑ์คา้ งรับ
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 830,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ
1.3 ภาษีป้าย จํานวน 10,000,000 บาท โดยคํานวณประมาณการรับตามเกณฑ์คา้ งรับ
1.4 ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 126,000,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.5 ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 จํานวน 18,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
1.7 ภาษีสุรา จํานวน 8,900,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
1.8 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 21,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 7,400,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 490,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.11 ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น จํา นวน
35,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา

ข. รายได้ทมี่ ิใช่ภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น 38,914,500 บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวม
11,281,000 บาท แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 35,000 บาท โดยได้รับจัดสรร
จากสรรพสามิตอําเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท โดยได้รับจัดสรรจาก
เสมียนตราอําเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.3 ค่ า ธรรมเนีย มเกี่ ย วกั บ การจัด ระเบีย บจอดยานยนต์ จํา นวน 3,020,000 บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จํานวน 2,400,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามสัญญาจ้าง
1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ ปฏิกูล จํานวน 252,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกลู
1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
จํานวน 350,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 60,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน
800,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รบั ในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 12,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 16,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 20,000 บาท โดยประมาณการรับ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครลําปาง
1.14 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 950,000 บาท โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาด
บนทางเท้า ค่ารักษาความสะอาดส้วม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
1.15 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.16 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.17 ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 210,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.18 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามจํานวนผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง
1.19 ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามจํานวนผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในเขตเทศบาลนครลําปาง
1.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,500,000 บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 111,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
1.22 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 18,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
1.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 15,000 บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
รวม
12,601,500 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จํานวน 6,000,000 บาท โดยประมาณการรับตาม
สัญญาเช่า
2.2 ดอกเบี้ย จํานวน 6,600,000 บาท โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จํานวน 1,500 บาท โดยประมาณการรับตามเงินปันผล
ซึ่งได้รับจริง
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม
5,400,000 บาท แยกเป็น
3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 5,400,000 บาท โดยประมาณการรับ
ตามรายได้ที่ได้จากผลกําไรจากสถานธนานุบาล และจัดสรรให้เทศบาล จํานวนร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
9,632,000 บาท แยกเป็น
4.1 ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาล
และจําหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ
ในปีงบประมาณที่ผา่ นมา
4.2 ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 50,000 บาท โดยประมาณการรับจากการจําหน่ายเศษของ
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
4.3 ค่าขายแบบแปลน จํานวน 610,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบ
ประกวดราคาและสอบราคาในงานก่อสร้างของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะมีในปีงบประมาณนี้
4.4 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 110,000 บาท โดยประมาณการรับ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงทีไ่ ด้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
4.5 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 7,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
4.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 8,605,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถดําเนินการจัดเก็บจากรายได้ประโยชน์
ตอบแทนขัน้ ต่าํ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)

ค. เงินช่วยเหลือ

รวมทั้งสิ้น 163,265,830 บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
163,265,830 บาท แยกเป็น
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน
163,265,830 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รบั ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และ
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่
11 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2555

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………..
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้อง สามารถอํานวยความสะดวก
และรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน
3. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
ของทุกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่และให้บริการข่าวสารของเทศบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์
ที่ดีกับประชาชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนเป็นสื่อกลาง
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
5. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ ของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล

งานที่ทํา
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป
และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
3. การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ
4. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก
5. จัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
7. การขออนุมัตปิ รับปรุงตําแหน่งและอัตรากําลัง
8. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น

9. สวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
10. การลาพักผ่อนประจําปีและลาอืน่ ๆ
11. จัดทําทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร
12. ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท
13. จัดทําบัญชีผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
14. จัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
15. จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน
16. ตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชี การเงิน การจัดเก็บรายได้
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ
19. ตรวจสอบทรัพย์สนิ ของเทศบาล
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงิน
21. งานเผยแพร่ขา่ วสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
22. เผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
23. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล
24. งานสารนิเทศ
25. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาด้านการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานของ
เทศบาล และการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผน
26. จัดเตรียมเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
27. จัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา กําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจําปี
28. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบาย
ของทางราชการ
29. งานกําหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภายใน
เทศบาล
30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ เกี่ยวกับ
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดทํางบประมาณ
32. จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
33. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
35. จัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จา่ ย
37. จัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกีย่ วข้องทุกประเภท
38. จัดทําประกาศการยื่นแบบ
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพย์สิน

41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
43. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
44. งานเร่งรัดรายได้
45. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
46. งานสํารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
47. ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
49. การบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
50. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
51. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง

งบประมาณรวม 41,949,270 บาท
งบประมาณรวม 14,271,360 บาท
งบประมาณรวม 23,162,360 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

25,380,980
1,309,960
4,367,300
15,360,290

12,429,690
2,407,000
2,044,500
5,087,370

1,696,000
430,000
504,000
80,000

260,000
-

-

2,182,600
385,000
2,823,600
2,634,700

41,949,270
4,531,960
9,739,400
23,162,360

46,418,530

21,968,560

2,710,000

260,000

-

8,025,900

79,382,990

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองคลัง

00111
00111
00112
00113

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………..
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระงับหรือลดความเสียหาย
จากอันตรายและสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพือ่ ให้การดําเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการท้องถิ่น ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3. เพื่อให้การดําเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งที่เกีย่ วข้องกับเทศบาล ให้เป็นไป
โดยถูกต้อง

งานที่ทํา
1. งานป้องกันและระงับอัคคีภยั และสาธารณภัยอื่น ๆ
2. งานวิเคราะห์ และพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการด้านกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4. งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานฝึกซ้อมและดําเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
7. งานฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
12. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
13. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และคําสั่งที่เกีย่ วข้อง

14. งานจัดทํานิตกิ รรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินยั พนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ
17. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน

งบประมาณรวม 15,812,060 บาท
งบประมาณรวม 1,672,030 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

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

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

2,518,040
1,664,980
1,251,770

451,250
672,500
420,260

20,000
-

-

400,000
-

881,300
60,000
-

4,270,590
2,397,480
1,672,030

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองวิชาการฯ

00121
00122
00122

7,602,170

1,329,820

90,000

-

-

122,000

9,143,990

สํานักปลัดฯ

00123

13,036,960

2,873,830

110,000

-

400,000

1,063,300

17,484,090

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………….
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดําเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถให้บริการทีม่ ีคุณภาพ
สําหรับเด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแนะนํา แก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม และปัญหาด้านอื่น ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วไป ที่จะเป็นกําลังของชาติ

งานที่ทํา
1. งานธุรการ การเงิน และพัสดุของสํานักการศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสํานักการศึกษา
2. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดและ
ไม่สังกัดสถานศึกษา
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกําหนดตําแหน่งพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จํานวนโรงเรียน, จํานวนอาคาร, ครู และนักเรียน)
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
7. งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอปุ กรณ์ คู่มือครู สือ่ การเรียนการสอนแก่โรงเรียน
8. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิตา่ ง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
9. งานเผยแพร่ขา่ วสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของโรงเรียน
10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
12. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
13. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

งานสํารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
งานวิจัยทางการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร
งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คาํ ปรึกษาแนะนําปัญหาทางวิชาการ
งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
งานประสานงานการดําเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา
งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล
งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
งานจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
งานตรวจสอบสถานทีท่ ี่กําหนดไว้ในกฎหมาย
งานแนะนําตักเตือนห้ามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชา หรือ
นําตัวนักเรียนมาสอบสวน
งานการสํารวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาทีน่ อกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
งานรณรงค์เพือ่ การรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

45. งานอบรมผู้ปกครองดูแลแนะนําการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
46. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใ้ หญ่
47. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

งบประมาณรวม 152,143,570 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
3. งานระดับมัธยมศึกษา
4. งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน
-

5,331,200

1,095,200

20,000

-

79,829,110
611,710
1,673,680

31,659,360
603,000
3,805,210

2,330,000
335,000

-

87,445,700

37,162,770

2,685,000

-

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

410,500

6,856,900 สํานักการศึกษา

00211

11,276,200
-

10,012,800
3,150,600

135,107,470 สํานักการศึกษา
1,214,710 สํานักการศึกษา
8,964,490 สํานักการศึกษา

00212
00213
00214

11,276,200

13,573,900

152,143,570

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
…………………………….

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน
2. ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทํา
1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ
ภายในกอง
2. การวางแผนด้านสาธารณสุข
3. การจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัตงิ าน หรือรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุข
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัตงิ านสาธารณสุขประจําเดือนของเทศบาล
6. งานข้อมูลข่าวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
8. การนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
9. การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ
11. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. การป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุราํ คาญและมลภาวะ
13. งานสุขาภิบาลโรงเรียนและชีวอนามัย
14. งานเผยแพร่กจิ กรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
15. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
16. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
17. งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน
การโภชนาการสุขภาพจิต
18. การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน

19. การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค
20. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
21. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
22. การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
23. ให้บริการคลีนคิ ทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคําสั่งการรักษาของแพทย์
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
26. การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
27. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 17,772,670 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

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

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

2,021,920
5,381,340

1,250,000
1,852,000

20,000
5,000

-

430,000

1,133,400
4,445,010

158,000
377,000

89,000

-

-

12,981,670

3,637,000

114,000

-

430,000

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

540,000
40,000

3,831,920 กองสาธารณสุขฯ 00221
7,708,340 กองสาธารณสุขฯ 00222

15,000
15,000

1,306,400 กองสาธารณสุขฯ 00223
4,926,010 กองสาธารณสุขฯ 00224

610,000

17,772,670

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
…………………………….

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
2. เพือ่ ส่งเสริมการดําเนินงานด้านชุมชนไปสู่กระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน หรือสู่กระบวนการ
เข้มแข็งในชุมชน
3. เพื่อดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชน ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทํา
1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงาน
พัฒนาชุมชน
2. ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
3. งานสํารวจและรวบรวมข้อมูลของชุมชน เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
4. วางแผนการรวบรวมกลุ่ม ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา
5. วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ด้านการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
6. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
7. งานสงเคราะห์ประชาชนผูท้ ุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ทพี่ ึ่ง
8. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
9. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ในครอบครัว
11. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
12. งานสํารวจวิจยั สภาพปัญหาต่าง ๆ
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
15. งานให้คาํ ปรึกษาแนะนําในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนทีค่ รอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

17. งานให้ความรูช้ ่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
18. สงเคราะห์เด็กกําพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
19. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
20. ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
21. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 5,580,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
2. งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ
1,001,620

666,400

1,069,680

2,071,300

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

210,000

-

-

182,800

2,060,820

2,190,000

-

-

-

260,200

3,519,880

2,856,400

210,000

-

-

443,000

5,580,700

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

รหัสบัญชี

00231
00232

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
…………………………….
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานการสํารวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. เพือ่ ให้การดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําไม่ให้เกิดการเน่าเสียจนก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้

งานที่ทํา
1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัตงิ าน ในหน้าทีข่ องงานธุรการของแผนงานเคหะและ
ชุมชน และการประสานงานต่าง ๆ
2. ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ
3. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
4. งานให้คาํ ปรึกษาแนะนําและบริการทางด้านวิศวกรรม
5. ออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6. สํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
9. งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
10. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบํารุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
11. วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
12. ให้คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
13. งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน
14. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีตา่ ง ๆ
ประมาณราคาการบํารุงรักษาด้านสาธารณูปการอืน่ ๆ
งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ประมาณราคา การจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า
ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครือ่ งอุปกรณ์ต่าง ๆ
จัดสถานที่ ควบคุมดูแล และบํารุงรักษาสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ
งานก่อสร้าง ซ่อมบํารุงรักษา อาคารสถานทีเ่ กี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
ดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ พันธุไ์ ม้ต่าง ๆ
จัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชํา และขยายพันธุ์ไม้
ประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
งานประดับตกแต่งสถานทีเ่ กี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้
งานกําจัดมูลฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กําจัดมูลฝอย
การกวาดล้าง ทําความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถ่ายขยะมูลฝอย
ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามหลัก
วิชาการสุขาภิบาล
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ําทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน้าํ ฝน ฯลฯ
ควบคุมการก่อสร้างระบบบําบัดน้าํ เสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบําบัดน้าํ เสียให้มีคุณภาพ
มาตรฐานก่อนปล่อยน้ําทิ้ง
การจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกําจัดน้ําเสีย และการให้บริการข้อมูล ฯลฯ
ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้าํ เสียทําลายสภาพแวดล้อม
ของธรรมชาติ
งานรับเรื่องราวคําร้องขออนุญาตต่อท่อเชือ่ มน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง ตรวจสอบเอกสาร สํารวจทําผัง
แนวท่อ และประมาณการจํานวนผู้ขออนุญาต
ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้าํ เสีย-น้ําทิ้ง
ดูแลรักษาบ่อบําบัดน้ําเสีย
ทําความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ําเสีย น้ําฝน หรือน้ําทิ้ง
ตักขยะในบ่อสูบน้าํ เสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสียและแหล่งน้าํ ต่าง ๆ
ควบคุมการเติมคลอรีนจากบําบัดน้าํ เสียจากโรงบําบัดน้ําเสีย ในน้าํ เสียจากแหล่งอืน่ ๆ
ควบคุมการใช้สารเคมีตา่ ง ๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย

45. ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้าํ เสีย-น้ําทิ้ง จากสถานประกอบการในรายทีน่ ่าสงสัย หรือรายที่
ประชาชนร้องขอ
46. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักการช่าง
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 91,302,360 บาท
งบประมาณรวม 39,255,390 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน

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

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

733,100
15,041,120
3,431,490

157,100
13,450,650
9,081,950

17,100
30,000
2,726,500

-

5. งานบําบัดน้ําเสีย

10,437,390
796,770
3,954,230

28,597,000
8,199,800
4,205,650

100,000
912,000

-

รวม

34,394,100

63,692,150

3,785,600

-

หมวด
เงินอุดหนุน
1,834,000
1,834,000

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
21,867,500
2,257,000
121,000
2,300,000
306,400
26,851,900

รวม

907,300
52,223,270
17,496,940

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

00241
00242
00243

39,255,390 กองสาธารณสุขฯ 00244
11,296,570 สํานักการช่าง 00244
9,378,280 สํานักการช่าง 00245
130,557,750

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
…………………………….

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ ภายในชุมชนในเขตเทศบาล
2. เพือ่ ให้การดําเนินงานด้านชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. งานสํารวจจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
2. การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การอบรมอาชีพระยะสั้น การประชุม
ผู้นาํ ชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน ได้แก่ การประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
4. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ
สุขาภิบาล
5. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําบริการขัน้ พืน้ ฐานไปบริการชุมชน
6. งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
7. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 4,689,310 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,086,970

3,592,340

-

-

-

10,000

4,689,310

1,086,970

3,592,340

-

-

-

10,000

4,689,310

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
กองสวัสดิการ
สังคม

รหัสบัญชี

00252

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………….
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อดําเนินการและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
ส่งเสริมการศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างท้องถิ่นที่นา่ อยู่
เพื่อจัดการดูแลงานด้านฌาปนกิจในเขตเทศบาล
ดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว การบริการด้านการท่องเที่ยวภายใน
เขตเทศบาล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

งานที่ทํา
1. กําหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียน
เยาวชน และประชาชน
2. จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา
3. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
4. การดูแล บํารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
5. การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
6. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เช่น การทําบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เป็นต้น
7. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับ
งานประเพณีทอ้ งถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
8. การดํ า เนิ น กิ จ กรรม สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น เช่ น การจั ด งานรํ า ลึ ก
วันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลําปาง อุดหนุนการจัดงานวันรถม้าลําปาง เป็นต้น
9. งานฌาปนกิจ เช่น การดูแลฌาปนสถาน เป็นต้น
10. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
11. ควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น

12. การต้อนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวก และบริการนําเทีย่ ว รวมถึงการดําเนินการธุรกิจ
การท่องเที่ยว
13. ประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว
ภายในจังหวัดและเทศบาล
14. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพืน้ ฐาน
ทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มอี ยู่แล้ว
15. กําหนดกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล และให้คําแนะนําในการพัฒนา
การท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแบบแผน
16. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักการศึกษา
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม 11,581,830 บาท
งบประมาณรวม
717,000 บาท
งบประมาณรวม 4,997,010 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
1. งานกีฬาและนันทนาการ
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

1,089,630
-

3,232,200
6,848,000
612,000

112,000
55,000

-

-

300,000
50,000

4,433,830 สํานักการศึกษา 00262
7,148,000 สํานักการศึกษา 00263
717,000 กองสาธารณสุขฯ 00263

307,360

4,092,650

-

-

200,000

397,000

4,997,010

1,396,990

14,784,850

167,000

-

200,000

747,000

17,295,840

สํานักปลัดฯ

00264

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………..

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปด้านช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และควบคุมการใช้
ประโยชน์ของที่ดินและทางสาธารณะ
4. เพื่อการจัดหา ควบคุม และดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยวดยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
3. งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
4. งานให้คาํ ปรึกษาแนะนําด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
6. งานสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรม
10. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11. งานตรวจสอบกําหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารทีข่ ออนุญาต
12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
13. งานรองรับระวังแนวเขตที่ดนิ
14. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
16. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

งานอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมทางบกและทางน้ํา
งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
จัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
สํารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
งานให้คาํ ปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดิน
ควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
ตรวจสอบซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
งานควบคุมพัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
งานตรวจสอบซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการช่าง

งบประมาณรวม 15,082,470 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

00311
00312

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

4,704,740
4,259,150

1,217,010
4,166,570

290,000

-

-

45,000
400,000

5,966,750
9,115,720

รวม

8,963,890

5,383,580

290,000

-

-

445,000

15,082,470

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………..

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
2. เพือ่ ดูแลควบคุมสัตว์ และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทัง้ กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด
ควบคุมกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพในตลาดสด
ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
ควบคุมและรับผิดชอบโรคทีเ่ กิดจากสัตว์เลีย้ ง หรือสัตว์ปา่ ที่นาํ มาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยูอ่ าศัย
ตามธรรมชาติ
6. ระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
7. การควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
8. การควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
9. ป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว์
10. งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม 4,483,230 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย์

งาน
1. งานตลาดสด

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

1,943,230

1,170,000

1,320,000

-

-

50,000

4,483,230 กองสาธารณสุขฯ 00333

1,943,230

1,170,000

1,320,000

-

-

50,000

4,483,230

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
……………………………..

รายจ่ายงบกลาง
ด้าน การดําเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็น
หน้าทีข่ องหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจําเป็น
เร่งด่วนให้สามารถดําเนินการได้

งานที่ทํา
1. งานงบกลาง
1.1 ค่าชําระหนีเ้ งินต้น
1.2 ค่าชําระดอกเบี้ย
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.4 เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยโรคเอดส์
1.5 สํารองจ่าย
1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร
- เงินทดแทนพนักงานจ้าง
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี
1.7 เงินช่วยพิเศษ
- เงินช่วยค่าทําศพ
- เงินสงเคราะห์
1.8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
1.9 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
1.10 ค่ารักษาพยาบาลผูร้ บั บํานาญ
1.11 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
ฯลฯ

งบประมาณรวม 30,722,380 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน การดําเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

งาน
1. งานงบกลาง

รวม

หมวดเงินเดือน
หมวดค่า
และค่าจ้าง
ตอบแทน
ประจํา
ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวด
เงินอุดหนุน

หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

รวม

-

-

-

-

-

-

30,722,380

-

-

-

-

-

-

30,722,380

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี
00411

รายจ่ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายงบกลาง
----------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 30,722,380 บาท แยกเป็น
รายจ่ายงบกลาง
ตั้งไว้รวม 30,722,380 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 30,002,710 บาท แยกเป็น
1. ค่าชําระหนีเ้ งินต้น ตั้งไว้ 9,011,100 บาท แยกเป็น
1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้นให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค)
ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 742,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท
คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม
2545 – 31 พฤษภาคม 2548) มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี เริ่มชําระเงินต้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก
1.2 ค่าชําระหนีเ้ งินต้นให้แก่สาํ นักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 8,269,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ชําระหนีเ้ งินต้นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) ตั้งไว้
644,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จํานวนเงินกู้ทั้งสิน้
6,440,000 บาท มีกําหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการจ่ายชําระปีที่ 9
2) ชําระหนีเ้ งินต้นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 7,625,100 บาท ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวนเงินกู้
ทั้งสิน้ 77,439,000 บาท มีกําหนดส่งใช้คนื ภายใน 10 ปี เริ่มชําระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป็นปีแรก จํานวน 7,625,085.32 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน 7,625,100 บาท
2. ค่าชําระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 526,140 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคาร
ออมสิน ตั้งไว้ 247,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สาํ นักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ตามสัญญา
เลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี
2.2 ค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 279,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย้ ให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผใู้ ห้กู้คิดดอกเบี้ย จํานวน
9,304,575.67 บาท คํานวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ย จํานวน 279,137.27 บาท
จึงตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน 279,140 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 4,652,070 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้ง
เงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ชําระ
ค่าเบีย้ ประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สําหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0893.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
และสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตําแหน่ง
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กาํ หนดตําแหน่งให้) และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งทดแทน
ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าทีใ่ นสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
4. สํารองจ่าย ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2
ข้อ 19 ซึ่งคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,583,870 บาท แยกเป็น
5.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบํารุง หรือค่าหน่วยกิต
แล้วแต่กรณี ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และรวมค่าเอกสารการเรียน จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
5.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่ สําหรับเทศบาลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,732,500 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภท
ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทําความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จํานวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลอีก จํานวน 732,500 บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิน้ 1,732,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมาย
จราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง
เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอืน่ ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนทีล่ บเลือน
และอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีช่ ํารุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น
แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งนูน
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร

5.4 เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ของเทศบาล กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานให้ราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
5.5 ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 1,376,260 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดังนี้
1) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ค้างจ่าย) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจําปีทผี่ ่านมาของสมาชิก
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทัง้ นี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
จํานวน 235,122,184.15 บาท คํานวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 392,654.05 บาท
2) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ค้างจ่าย) โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจําปีทผี่ ่านมาของสมาชิก
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทัง้ นี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
จํานวน 282,381,043.24 บาท คํานวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 471,576.34 บาท
3) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน
306,600,749.61 บาท คํานวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 512,023.25 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 1,376,253.64 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน 1,376,260 บาท
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548
หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม
พ.ศ. 2555
5.6 เงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งไว้ 50,110 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าปรับ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอทุ กภัย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1312 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ประกอบ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิโรจน์ศศิธร รายการค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน 26,655.20 บาท
และรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน
23,450 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 50,105.20 บาท จึงตัง้ จ่ายเป็นจํานวนเงิน 50,110 บาท
6. เงินช่วยพิเศษ ตั้งไว้ 386,000 บาท แยกเป็น
6.1 เงินช่วยค่าทําศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ ในกรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

6.2 เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ สําหรับประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัย
ทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2529 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2547) หรือให้ทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554)
7. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ตั้งไว้ 6,238,690 บาท
โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจําปี ทุกหมวด ทุกประเภท
เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มผี อู้ ุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ
รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 475,200,330 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จํานวน
163,265,830 บาท คงเหลือ 311,934,500 บาท คํานวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นจํานวนเงิน
6,238,690 บาท
8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ บั บํานาญ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพผูร้ บั บํานาญ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่
9. ค่ารักษาพยาบาลผู้รบั บํานาญ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้รับบํานาญทีเ่ กษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
10. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 104,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม
719,670 บาท แยกเป็น
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ร้อยละ 5 สําหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0893.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตําแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กําหนด
ตําแหน่งให้) และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าทีใ่ นสถานศึกษาที่ได้
ยุบเลิกตําแหน่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
2. เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
สําหรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผปู้ ่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/
เดือน/คน จํานวน 50 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่
14 มิถุนายน 2554

3. เงินช่วยพิเศษ ตั้งไว้ 340,470 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีขา้ ราชการครู
พนักงานครู พนักงานจ้าง และข้าราชการบํานาญ (ครู) พนักงานบํานาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
-------------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิน้ 62,758,340 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 59,115,440 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 37,473,530 บาท แยกเป็น
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ตั้งไว้
9,790,320 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 2,132,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 คน เดือนละ 55,530 บาท รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 30,540 บาท ต่อเดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 4 คน ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 899,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 19,440 บาท
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน ๆ ละ 13,880 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,798,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ 30,540 บาท
รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ 24,990 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน
22 คน ๆ ละ 19,440 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
27,683,210 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,974,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
8,308,460 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 2,482,820 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 182,920 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 540,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ ริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ
เงินทีป่ รับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป 489,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,220 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
16,440 บาท)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 388,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ
ผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 5,319,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
2,636,100 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 354,760 บาท งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 2,328,650 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 61,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 49,260 บาท
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,100 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 7,440 บาท)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,015,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,733,120 บาท แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 812,520 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,391,200 บาท
และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
78,360 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,383,040 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป 985,920 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 492,600 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,874,880 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 29,640 บาท)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 18,975,910 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
2,249,410 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหล
ในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกําหนด
ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ที่เป็นผู้ดาํ เนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้สามารถ
เบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับ
การสอบ พ.ศ. 2534 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาํ เนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือก ให้เบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 (ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) และจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 3,000 บาท)
- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาล
แต่งตั้งขึ้น ตําแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตําแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท
ต่อคน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,060,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 560,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท
งานเทศกิจ 400,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 464,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
364,200 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 100,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 332,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 204,490 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 71,650 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
51,820 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 4,650 บาท)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 299,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 215,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)
ตั้งไว้
14,183,000 บาท แยกเป็น
2.2 ค่าใช้สอย
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,643,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สนิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานรายเดือน
ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง และค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
สถานทีร่ าชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,580,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท
งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 18,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000 บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ 950,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจําเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินที่มผี ู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ที่ มท 0867.4/
ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 10,405,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตั้งไว้ 400,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป)
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลําปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียม
ในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน การจัดทําสื่อมัลติมเี ดียเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นต้น
โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลําปาง เช่น
ค่าฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก
ค่าจัดทําแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
5. ค่าใช้จ่ายในการประกวดสํานักทะเบียนดีเด่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสํานักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น
ค่าจัดทําวีดิทัศน์ ค่าจัดทําคู่มอื /แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสําคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ
ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุม่ ทอง
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
นครลําปาง ตั้งไว้ 4,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บญ
ั ชีรายชื่อผู้มสี ิทธิ
เลือกตั้ง/ผูเ้ สียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทําสําเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด คู่มือเกีย่ วกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ ค่าจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และ
คูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และ
เครื่องใช้สํานักงาน ค่าจัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การรักษาความสงบภายใน)
9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล
นครลําปาง ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้คา้ หาบเร่แผงลอย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าทีส่ ารวัตรทหาร
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จา่ ย
ในการทาสีตเี ส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรําลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 96 ปี
ตั้งไว้ 600,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพานรัษฎาภิเศก
นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมตกแต่งสะพานรัษฎาภิเศกย้อนประวัตศิ าสตร์ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร
ประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ซุ้มและเวที ค่าจัดดอกไม้
ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าํ ประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทํา
สื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สะพาน

รัษฎาภิเศก ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา
ในการทําบุญสะพาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสํารวจและประมวลผลการดําเนินงาน เงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
12. ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลําปาง ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร
ประกอบแสง สี เสียง ค่าของทีร่ ะลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จดั งานและเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้
บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานทีเ่ ฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข่วงนคร
และหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจัตุรสั ใจกลางเมือง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา เป็นต้น
ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายมัลติมีเดีย
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผูเ้ ชีย่ วชาญบริหารจัดงาน
กํากับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทําพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และวันคริสต์มาส ค่าจัดการแสดง
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธจําหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมายามดูแล
รักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวันขึ้นปีใหม่ และในวันคริสต์มาส
กิจกรรมประกวดการแสดงดนตรี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสํารวจและประมวลผลการดําเนินงาน
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตาํ รวจผูป้ ฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,045,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รบั คําสัง่ ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
ที่จําเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป 925,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 60,000 บาท)
14. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือ
แลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้
แก่เทศบาล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับใช้ในงานพิธตี ่าง ๆ
ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะ หรือเยี่ยมเยือนบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานให้แก่เทศบาล

หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทําคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาล
ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ค่าต่อใบอนุญาตและขอมีซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 185,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 45,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท
งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 120,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
2,543,500 บาท แยกเป็น
- วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 835,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
โรเนียว หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ วัสดุในการใช้ผลิต
บัตรประจําตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม แผ่นป้าย
จราจร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 430,000 บาท แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท งานเทศกิจ
20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 300,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
ซึ่งนํามาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ ไป 52,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท
งานเทศกิจ 2,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 8,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สีสําหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 18,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์
และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชํารุดหรือหมดสภาพไป
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 250,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ ต่าง ๆ สําหรับรถยนต์ รถยนต์ดบั เพลิง รถยนต์บรรทุกน้าํ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ
ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้าํ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 80,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 470,000 บาท)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย สไลด์ วีดิทศั น์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)
- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัตกิ ารผจญเพลิง หมวก รองเท้า
ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 477,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้าํ ยาล้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 420,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท
งานเทศกิจ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 22,000 บาท)
- วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น
สายส่งน้าํ ดับเพลิง ท่อดูดน้ํา ประเก็น ท่อส่งน้ํา อัดน้ํายาเคมีดบั เพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 11,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 500 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
4,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม 1,806,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตัง้ ไว้ 1,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล
ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ําพุหน้าสํานักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,400,000 บาท
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท)
- ค่าน้าํ ประปา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ รวมทัง้ โทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ และโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์
กับสํานักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 26,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)
- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงิน
โดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ
และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการใช้บริการ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
4. หมวดรายจ่ายอื่น
ตั้งไว้รวม
260,000 บาท แยกเป็น
รายจ่ายอืน่
ตั้งไว้
260,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันทีเ่ ป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รบั บริการ และจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการจ้างองค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคล
เพื่อเป็นที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาเทศบาลนครลําปางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
600,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
600,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้
600,000 บาท แยกเป็น
1. อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลําปาง ที่ ม 09/2555 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2555 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา การให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 5-74)

2. อุดหนุนสมาคมรถม้า จังหวัดลําปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สมาคมรถม้า จังหวัดลําปาง ในการพัฒนาเสริมสร้างเอกลักษณ์รถม้านครลําปาง ตามหนังสือสมาคมรถม้า
จังหวัดลําปาง ที่ ลป.สม. 28/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทํานุบาํ รุง และธํารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่านครลําปาง หน้า 5-86)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 3,642,900 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 319,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 319,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 207,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
207,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 207,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
30,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท
2. ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 112,000 บาท แยกเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
112,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 3,323,900 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 3,323,900 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 568,200 บาท แยกเป็น
1.1 ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
ตั้งไว้
40,000 บาท แยกเป็น
- เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) สามารถส่งเอกสารได้ต่อเนือ่ งไม่น้อยกว่า 20 แผ่น กระดาษขนาด A4
3) สามารถส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง 3 วินาที/แผ่น หรือดีกว่า
4) สามารถรับ-ส่งเอกสาร ไว้ในหน่วยความจําได้ไม่น้อยกว่า 346 แผ่น
5) พิมพ์เอกสารด้วยระบบเลเซอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 14 แผ่น/นาที
6) สามารถถ่ายสําเนาได้โดยตรง หรือถ่ายจากหน่วยความจําได้
7) มี Interface แบบ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน
30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีหัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Optical และมีหน้าสัมผัสเป็นกระจกคริสตอล ทนทาน
ต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน รับประกันอย่างน้อย 1 ปี
2) มีเมนูสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

3) มีตัวเครื่องและ Adaptor รับประกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (ค่าแรงและค่าอะไหล่)
4) สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลายนิ้วมือ และเก็บบันทึก
การเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
5) มีความละเอียดและความไวในการสแกนนิว้ ไม่เกิน 2 วินาที
6) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ อย่างน้อยต้องมีระบบการเชื่อมต่อเป็น USB PORT
หรือเชื่อมต่อ Network (TCP/IP) เพื่อดึงข้อมูลเพื่อออกรายงาน การเข้า-ออก
สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง เมื่อเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
7) มีโปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทํางานของบุคลากร สามารถดูรายงานบุคลากร
บันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร ดูรายงานมาสาย ออกก่อนเวลา หรือขาดงานได้
และสามารถตัง้ ระบบดึงบันทึกการลงเวลาการทํางานอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการได้
8) มีระบบทํางานแบบ Standalone โดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ขณะลงเวลา
9) ใช้ลงทะเบียนได้ทั้งลายนิ้วมือ และ Password
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)
1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
18,000 บาท แยกเป็น
- ไฟสัญญาณวาบวับ ติดตั้งบนเสาท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ้ว
สูงประมาณ 44 นิ้ว มีขาตั้ง 3 ขา สามารถพับเก็บได้ พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 70 แอมป์ 12 โวล์ท
1 ลูก พร้อมสายไฟและหัวคีบ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-63)
1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
30,000 บาท แยกเป็น
- กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จํานวน 2 กล้อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
1) หน่วยความจําในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 8 GB
2) ภายนอก SD Card 16 GB
3) จอแอลซีดี ระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
4) ไมโครโฟนสเตอริโอ
5) เลนส์ 32 x ออปติคอลซูม (51xซูมเข้าขึ้นสูง)
6) ระบบป้องกันภาพอิเล็กทรอนิคส์
7) ระบบออโต้โฟกัส ใบหน้า AF, โฟกัส TOUCH
8) ภาพนิ่งเซ็นเซอร์รับภาพ HD CMOS ประมาณ 3.28 ล้านพิกเซล
9) บันทึกวิดีโอ AVCHD (Ac-3/H264 มาตรฐาน) HD 1920x1080
10) MP 4 (AAC/H264) HD 1280x720 ประมาณ 2.07 ล้านพิกเซล 1920x1030
11) โหมดการถ่ายภาพ Smart Auto, บุคคล, กีฬา, ชายหาด, กลางคืน, ไฟต่ํา,
สปอตไลท์, ดอกไม้ไฟ
12) คุณสมบัติการบันทึกภาพ การ์ดหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC สูงสุด 64 GB
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (แผนพัฒนาสามปี
หน้า 5-62)

1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน
ตั้งไว้
92,000 บาท แยกเป็น
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์ไม่ต่ํากว่า 30 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 50,000 บาท
- เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์ไม่ต่ํากว่า 12 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ จํานวน 3 เครือ่ ง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-64)
1.5 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ตั้งไว้
141,300 บาท แยกเป็น
- ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง ทําด้วยผ้า NOMAX ประกอบด้วย หมวก เสื้อ เข็มขัด
กางเกง ถุงมือ รองเท้า ตามมาตรฐานสากล จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 47,100 บาท เป็นเงิน 141,300 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-64)
1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
246,900 บาท แยกเป็น
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว)
จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือ
มี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
5) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้

7)
8)
9)
10)
11)
12)

มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา
สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 20,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
2) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
4) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่นอ้ ยกว่ากระดาษขนาด A4
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท มีคณ
ุ ลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)
- ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภาเทศบาลนครลําปาง เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดทําเว็บไซต์
สภาเทศบาลนครลําปาง สําหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการดําเนินงานของสภาเทศบาล
นครลําปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 5-72)
- ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดทํา
ระบบการประเมินผลความพึงพอใจงานด้านบริการของเทศบาลนครลําปาง แบบออนไลน์ สามารถ
ประเมินผลบนจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส (iPad) ได้ (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนากระบวนการเพือ่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ หน้า 5-38)

- ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเทีย่ วนครลําปาง เป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อจัดทําเว็บไซต์
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลําปาง และจังหวัดลําปาง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สําหรับการเผยแพร่
ข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม/ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทํานุบาํ รุง และธํารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนา
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนฐานสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 5-93)
2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 2,755,700 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
2,755,700 บาท แยกเป็น
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
1. ค่าปรับปรุงห้องทํางานปลัดเทศบาล ชั้น 3 อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ตัง้ ไว้
300,000 บาท โดยทําการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งตู้เก็บเอกสารชนิดติดกับที่
ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)
2. ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ตัง้ ไว้ 405,700 บาท
โดยทําการปรับปรุงผนังกั้นห้องเตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียงภายใน
ห้องประชุม พร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องอัดเทป จัดทําตูเ้ ก็บวัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งเสียง และ
งานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-67)
3. ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลนครลําปาง ชัน้ 2 อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง
ตั้งไว้ 150,000 บาท โดยทําการกั้นผนังห้อง พร้อมชัน้ เก็บเอกสาร ทาสีผนัง ฝ้าเพดาน พร้อมโต๊ะ
บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)
4. ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง ตัง้ ไว้ 1,000,000 บาท โดยทําการ
รื้อผนัง ทางเข้า-ออก ติดตั้งผนังและประตูกระจกนิรภัย ปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เคาน์เตอร์ทํางาน พร้อมตกแต่งผนังด้านหน้า และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-58)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5. ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัง้ ไว้ 600,000 บาท โดยทําการ
ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบท่อสุขาภิบาล เปลี่ยนบานประตู-หน้าต่าง
พร้อมอุปกรณ์ และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)
6. ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลนครลําปาง อาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทําการปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคา ขยายพืน้ ที่ห้องทํางาน
ติดตั้งบอร์ดข้อมูลศูนย์บริการท่องเที่ยว ทําชั้นเก็บเอกสาร พร้อมทาสีภายนอกและภายในอาคาร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
----------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิน้ 15,943,390 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 12,734,790 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 6,929,030 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
6,929,030 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,704,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 151,630 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,576,740 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
976,010 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 477,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช และนิติกร 8 วช
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินทีป่ รับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,960 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ
273,120 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 167,760 บาท)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 547,350 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 15,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 792,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 390,480 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ
337,560 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,080 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 324,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
167,760 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 112,680 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 43,920 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 4,871,760 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
702,700 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 197,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 122,500 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
5,000 บาท)
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 256,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
23,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 168,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 64,800 บาท)
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 40,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 6,000 บาท)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึง่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)
2.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
3,662,060 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 660,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมารื้อถอนลําโพง
ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาระบบโทรศัพท์ การบํารุงรักษา
(Maintenance) เว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง www.lampangcity.go.th การต่ออายุการใช้งานโปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Filewall ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 454,000 บาท และ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
2,911,460 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง และการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทํา
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่าเวลา

สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว สื่อมัลติมีเดีย สปอตวิทยุ
สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจําปี การแถลงข่าว การจัดงานแสดงผลงาน/
นิทรรศการ กิจกรรมเดินรณรงค์ จัดทําสัญลักษณ์ (Mascot) กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และค่าจ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/
นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกรและผู้ดําเนิน
รายการ ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ตัง้ ไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธกี ร ค่าเช่าเครือ่ งเสียง
พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือ
บุคคลภายนอกจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของทีร่ ะลึก
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
5. ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

7. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมหรือการสํารวจข้อมูล สอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงาน หรือการดําเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างสํารวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ)
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผล
จากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดําเนินงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทํา
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
การให้บริการจากสํานักงาน ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพิธเี ปิด-ปิด ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/
ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดของเด็กและ
เยาวชนตามกฎหมาย ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ ตั้งไว้
80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 281,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ 61,460 บาท)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท งานวางแผน
สถิติและวิชาการ 10,000 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
507,000 บาท แยกเป็น
- วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 185,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษโรเนียว
หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม โต๊ะ เก้าอี้
ชั้นวางเอกสาร ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 150,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
15,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 23,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด
ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ วีดิทัศน์ สไลด์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้าํ ยาล้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งสํารองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 25,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 135,000 บาท
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 15,000 บาท)
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม 934,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งภาครับ
เครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็คทรอนิคส์ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าโทรศัพท์ ตัง้ ไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ
รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ
504,000 บาท)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 3,208,600 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 293,600 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 293,600 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 193,600 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
193,600 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท เป็นเงิน 193,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 73,600 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
100,000 บาท แยกเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 2,915,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 2,915,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 2,915,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
15,000 บาท แยกเป็น
- เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier) ขนาดกําลังขับไม่ต่ํากว่า 1,000 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-49)
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
200,000 บาท แยกเป็น
- กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS หรือ CCD จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน
120,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องบันทึกภาพระบบดิจิตอล คุณภาพสูง
2) ใช้หน่วยรับภาพ CMOS หรือ CCD
3) เลนส์ซูมได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
4) ที่เลนส์มีวงแหวนปรับระยะชัด (Focus) การซูมภาพ (Zoom)
5) สามารถเลือกระบบการบันทึกได้ ระบบ PAL/NTSC
6) ระบบบันทึกเสียง 2ch, 48kHz, 16-bit
7) รองรับสื่อบันทึกแบบดิจิตอลอย่างน้อย 2 ชนิด
8) มีจอภาพสี LCD ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิว้

9) มีช่องเชื่อมต่อ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
(1) มีช่องต่อ USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(2) มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ Composite
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(3) มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ Component
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(4) มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(5) มีช่องต่อหูฟัง (Stereo mini jack)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(6) มีช่องต่อสัญญาณควบคุมกล้อง แบบ Stereo Mini-Mini Jack ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) มีช่องต่อสัญญาณเสียง แบบ XLR
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(8) มีช่องใส่ Memory
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SLR ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน
80,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
2) ขยายภาพด้วยเลนส์ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 เท่า
3) มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
4) ปรับโฟกัสได้ทงั้ แบบ Auto และ Manual
5) สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวระดับ Full High Definition 1080p ได้
6) จอมอนิเตอร์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว้
7) มีช่องต่อเชื่อมทั้งแบบ AV, HDMI และ USB
8) แบตเตอรี่ ชนิด Lithium ION หรือดีกว่า
9) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง และการ์ดบันทึกข้อมูลขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
10) เลนส์มุมกว้าง จํานวน 1 ตัว
11) แฟลชภายนอก จํานวน 1 ชุด
12) แบตเตอรี่สาํ รอง ยี่ห้อเดียวกับที่มาพร้อมกล้อง จํานวน 1 ก้อน
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-49)
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
2,700,000 บาท แยกเป็น
- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเงิน 2,400,000 บาท เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จํานวน 1 ระบบ โปรแกรมสําหรับใช้งาน GIS จํานวน 1 ลิขสิทธิ์ และ
โปรแกรมนําเข้าข้อมูลในระบบ GIS จํานวน 1 ระบบ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-71)
- ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบ
ขออนุญาตก่อสร้าง สําหรับใช้ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน การบันทึกคําร้องการขออนุญาต
ก่อสร้าง การพิจารณาผลการอนุมัติแต่ละขัน้ ตอน การรายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง จํานวน 1 ระบบ
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-72)

- ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม สําหรับจัดเก็บข้อมูลตลาดเทศบาล
ผู้คา้ แต่ละแห่ง การชําระค่าธรรมเนียมตลาด จัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู้ประกอบการค้า
ในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1 ระบบ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-72)
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
กองคลัง
--------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิน้ 23,162,360 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 20,527,660 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 15,360,290 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
15,360,290 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,018,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 248,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ ริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ
เงินทีป่ รับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 512,370 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 13,260 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,968,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,531,880 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 5,087,370 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
2,259,130 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดตามเทศบัญญัตแิ ละพระราชบัญญัติ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 399,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 244,530 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา รวมทั้งข้าราชการบํานาญสังกัดเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
2.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
1,405,340 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 406,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าเช่าทรัพย์สนิ และค่าธรรมเนียมให้กบั ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียม
การออกใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- รายจ่า ยเกี่ย วเนื่ องกับ การปฏิบัติร าชการที่ไม่ เ ข้ า ลัก ษณะรายจ่า ยหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 966,800 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ตั้งไว้
150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสํารวจข้อมูลภาคสนาม
และการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการออกสํารวจภาคสนาม และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
2. ค่าใช้จา่ ยในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการเงินการคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าธรรมเนียม
ในการเข้าอบรม ค่ากิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าของทีร่ ะลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 566,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รบั คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
1,422,900 บาท แยกเป็น
- วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 894,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา น้ําดื่ม ตั๋วตลาด ตั๋วรักษาความสะอาด ตั๋วค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง น้ํายาล้างมือ น้ํายาล้างจาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 318,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารอง
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม
80,000 บาท แยกเป็น
- ค่าน้าํ ประปา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล
นครลําปาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 2,634,700 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 50,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
50,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
50,000 บาท แยกเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ตั้งไว้
50,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 2,534,700 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 2,534,700 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 584,700 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
283,600 บาท แยกเป็น
1.1 ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,500 บาท
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,300 บาท เป็นเงิน 261,100 บาท
(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-44)
1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
20,000 บาท แยกเป็น
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน
2 กล้อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมือ่ ต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
281,100 บาท แยกเป็น
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ ) จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 15,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว)
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี
HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว)
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 31,000 บาท เป็นเงิน 62,000 บาท มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1.5 TB จํานวน 1 หน่วย

5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
13,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้าต่อนาที
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 32 MB
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท
เป็นเงิน 21,600 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
5) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน
49,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน
42,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA และ 1,200 W
2) มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า

3) มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า
4) สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-46)
2. ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 1,950,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
1,950,000 บาท แยกเป็น
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชัน้ 1 อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ตั้งไว้
1,950,000 บาท โดยทําการปรับปรุงพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน ชัน้ เก็บเอกสาร พร้อมโต๊ะทํางานและเก้าอี้ และก่อสร้างต่อเติมบริเวณโรงจอดรถชั้นล่าง
เป็นห้องทํางาน ขนาดพื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-49)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

สํานักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
สํานักการศึกษา
------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 163,725,400 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้รวม 149,851,500 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 33,235,340 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 11,343,340 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
11,343,340 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,281,090 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3,901,860 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 857,200 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 522,030 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 409,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ ริหาร และศึกษานิเทศก์ คศ.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 285,900 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 60,480 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 63,600 บาท)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อาํ นวยการ
สํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 777,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
166,250 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 611,710 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 10,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,050,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 583,320 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 1,812,360 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 337,920 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 316,440 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,693,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 262,920 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,004,760 บาท งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ 238,080 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
187,560 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม
19,095,000 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
778,400 บาท แยกเป็น
- ค่า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติร าชการอัน เป็น ประโยชน์แ ก่อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ตั้ง ไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2553) ค่าตอบแทนกรรมการการสอบ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจและประเมินความชํานาญการ
หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาลในการประเมินฯ
ให้ดํารงตําแหน่งวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศ
หลักเกณฑ์การเลือ่ นและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดาํ รงตําแหน่งและระดับทีส่ ูงขึน้ ในตําแหน่งสายงานผูส้ อน
และผูส้ นับสนุนการสอน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
ความชํานาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทางวิชาการในตําแหน่งต่าง ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และ เรื่อง กําหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงาน
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
และหนังสือสํานักงาน กท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 30,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท)
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 281,400 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าทีพ่ ักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
142,200 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 120,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 19,200 บาท)
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึง่ มีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 42,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 7,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 8,000 บาท)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
10,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
17,031,000 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 755,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สนิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างผูฝ้ ึกสอนกีฬาและออกกําลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียนเทศบาลทัง้ 6 โรงเรียน ศูนย์เยาวชนเทศบาล หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา
10,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 300,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
16,181,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย–จีน ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาไทย–จีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผสู้ อนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จา่ ยในการแลกเปลีย่ นครูผสู้ อนไทย/จีน นักเรียนไทย/จีน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู–นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทําวีซ่า
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จา่ ยของผูบ้ ริหารในการนิเทศงานตามโครงการทั้ง 2 ฝ่าย และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2. ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อมุ่งสูป่ ระชาคมอาเซียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผสู้ อน นักเรียน ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทําวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริหารในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท.0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครลําปาง ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการทีเ่ ข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอน
สําหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4. ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร ตั้งไว้
50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของวิทยากร
ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5. ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนครูสอนภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ วิทยากรพิเศษ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกงาน
ภาคปฏิบัตขิ องนักเรียน ค่าใช้จา่ ยในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิน่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีพนื้ เมือง การสอนดนตรีพื้นเมือง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6. ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของเทศบาล และคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อรับรู้นโยบาย เป้าหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒบิ ัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ประกอบการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) และศึกษาดูงาน
มีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่
ค่าจัดพิมพ์วฒ
ุ ิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
8. ค่าใช้จา่ ยในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทัง้ ในระดับ
เทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดําเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรม
ประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บูธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3)
เช่น ค่าจัดทําข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทําวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผูช้ นะการสอบ
แข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลําปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขัน
คนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับครูและนักเรียนทีเ่ ดินทางไปแข่งขัน
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 2,116,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจําเดือน
วารสาร ตํารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึง่ มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปางทั้ง 6 โรงเรียน เพือ่ ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการ
ประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน โครงการ
จัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒบิ ตั ร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสําหรับผูอ้ บรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้
40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรในเรื่อง
การจัดทําเครือ่ งมือการประเมินหลักสูตรและจัดทําคู่มือการดําเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการ Constructionism
และ Brain-Based Learning (BBL) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้
300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการของ Constructionism และหลักการพัฒนาสมอง (BBL) มาบูรณาการในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทําวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
6) วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียนการสอน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)
7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาส ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)
8) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ถังน้ํา น้ํายาเครือ่ งสุขภัณฑ์ แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทําความสะอาด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา
12,000 บาท)
9) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น
แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)
10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 49,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ํายาเคมี
ดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 40,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
11) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช
ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 29,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กนั และสี ค่าล้าง อัด และ
ขยายภาพสี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)
13) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

14) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
15) วัสดุดนตรี ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7
ตั้งไว้ 450,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างครูผสู้ อนรายเดือน/รายชัว่ โมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์
ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสงั คมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตํารา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/
ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่
ค่าวุฒบิ ัตร/เกียรติบตั ร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสารและสื่อสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ขัน้ พืน้ ฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีกิจกรรม/
โครงการย่อยรองรับ ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้าํ ดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์
สื่อการจัดประสบการณ์ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารคู่มือ หนังสือนิทาน
บันทึกต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการนําเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การปฐมนิเทศผูป้ กครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผสู้ อนเด็กเล็ก ให้มีความรูใ้ นการจัดศูนย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ์
และศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สาํ คัญต่าง ๆ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2548
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)

12. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าบํารุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสํารวจ
และจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้
350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน
ผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ในลักษณะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดมีชีวิต
เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสําคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์
แข่งขันการเขียนเรื่องสัน้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบํารุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ น้าํ ดื่ม น้าํ แข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทน
หรือสนับสนุนการแสดงหรือการละเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
14. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์เทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการของพิพธิ ภัณฑ์ การจัดนิทรรศการภายในพิพธิ ภัณฑ์ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าติดตั้งป้าย ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
15. ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรี
เพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
กําแพงเมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน
และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนข่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สง่ เสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้
ธูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครือ่ งเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้าํ แข็ง น้ําอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวด
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/
ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

16. ค่าใช้จา่ ยในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลําปาง ตัง้ ไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพือ่ พัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และ
การแข่งขันเพือ่ เชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือ
ศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพิธเี ปิด–ปิด ค่าจัดทําป้าย
ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครือ่ งเสียง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบํารุงทีม ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม ค่าจ้างทําสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง
ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก ค่าเสือ้ เอี๊ยม ค่าเสื้อสํารอง
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าทีพ่ ักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
จากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ)
17. ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวัดลําปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วม
แข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วมมหกรรม
กีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดลําปาง กีฬาเกี่ยวกับ
คนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าใช้จา่ ยในการ
ประกวดแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร
ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบํารุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง
น้ําอัดลม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/
ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียน
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม
ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
18. ค่าใช้จา่ ยในการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการทําบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครือ่ งไทยธรรม
ค่าตอบแทนอาจารย์ทาํ พิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันขึน้ ปีใหม่ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
19. ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ
โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าวุฒิบตั ร/เกียรติบัตร ค่าของขวัญ ของรางวัล
การแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทําพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม
ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้าํ ดื่ม น้ําแข็ง ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิด–ปิด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการทําขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ตัง้ ไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
พระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก
งานประเพณีของคนไทยเชือ้ สายจีน โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม
ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีอนื่ ๆ ค่าน้าํ ดื่ม น้ําแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
21. ค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธบี วงสรวงพญาพรหมโวหาร ตัง้ ไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดค่าว จ้อย ซอ ฮ่ํา หรือการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สําหรับผู้เข้าร่วมการประกวด ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง
ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้
ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทน
อาจารย์ทาํ พิธที างศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์กล่าวคําบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึก
กรรมการตัดสินการประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)
22. ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลําปาง) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธที างศาสนา พิธีรดน้ําดําหัว
การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
แสง สี เสียง (งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลําปาง ที่จงั หวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล
โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุง ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพนื้ เมือง ค่าเกล้าผม–แต่งหน้า
นางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้างทําขันดอก
สุ่มหมาก สุม่ พลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอปุ กรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทําขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างรถรับ–ส่ง ค่าใช้จา่ ยในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครือ่ งไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน
ค่าดําเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง–เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทนการเดินประกวด
ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขันสลุง ค่าสายสะพาย
มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ และผู้ร่วม
การประกวดแข่งขันอืน่ ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายตัดสิน
ผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปทําเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพืน้ บ้าน ค่าเงินบํารุงวัด ค่าตอบแทน

คณะซอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการ
แขกผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าของขวัญดําหัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
และผูบ้ ริหาร ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ําศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตาม
ประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
23. ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดําเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ
ค่าสนับสนุนผูส้ ่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริว้ ขบวนแห่กระทงฝีมือ
กระทงลอยน้ํา ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีลา้ นนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่ง
ขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ํา ค่าวัสดุในการทําแพลอยน้าํ
ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
นานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตํารวจ โดยมีค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เช่น รางวัลในการประกวด
เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้าํ ดื่ม น้ําแข็ง เครื่องดื่ม
พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธเี ปิดงาน ค่าทําบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี
ค่าจ้างจัดทําแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่ง
สถานทีจ่ ัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม–แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่ธิดานพมาศ ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัด
และขยายภาพสี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม
ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวงาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
24. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ตั้งไว้
200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวน
สักการะ เครือ่ งบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธสี งฆ์
พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผปู้ ระกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
ผู้ร่วมงาน ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ )
25. ค่าใช้จา่ ยในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสบื ชาตาเมืองลําปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์
ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผปู้ ระกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าผ้าแพร
ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพธิ บี วงสรวง พุม่ ดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้
ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ําดื่ม น้ําแข็ง น้ําอัดลม
แก้วน้ําพลาสติก ค่าเครือ่ งบวงสรวง เครื่องสืบชาตาเมือง ค่าดอกไม้ ค่าน้ําอบไทย ส้มป่อย

ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุง ค่าฟิลม์
ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครือ่ งบวงสรวง ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ )
26. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าบริการจอดรถ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 198,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 350,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 15,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)
27. ค่าใช้จา่ ยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอืน่ ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับใช้ในงานพิธตี ่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 95,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
1,285,600 บาท แยกเป็น
- วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 829,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
กระดาษไขดิจติ อล ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมึกโรเนียว สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือห้องสมุดและวัสดุห้องสมุด ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ค่าวัสดุจดั ทําแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้าย เครือ่ งดับเพลิง โต๊ะ เก้าอี้
พัดลม ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 150,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 106,800 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 523,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ
เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่ สร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี
ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 10,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้าํ ยาเคมีดับเพลิง
และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกงานการเกษตร เช่น
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กิจการของเทศบาล เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์ม ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์
ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน เครื่องเล่น DVD HD เครือ่ งเล่นวิทยุเทป-ซีดี ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
17,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000 บาท)
- วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 189,800 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 83,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,800 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 35,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 15,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 3,000 บาท)
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม
2,797,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครลําปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
อาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท)
- ค่าน้าํ ประปา ตั้งไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครลําปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และอาคารในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องของสํานักการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 75,000 บาท และแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักการศึกษา อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาคารศูนย์เยาวชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลําปาง และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 บาท)
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพืน้ ที่เว็บไซต์ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 40,000 บาท)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 116,616,160 บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 77,191,990 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
77,191,990 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 60,831,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับ
ปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานครู
และจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษครู (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 6,227,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 5,401,200 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู พนักงานครู
เทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
2. เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ตั้งไว้ 826,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 7,753,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตําแหน่งที่มี
วิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 779,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
ตําแหน่งภารโรง จ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 7,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,073,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง และ
พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าทีค่ รูสอนเด็กด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 963,600 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 109,680 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 519,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
449,200 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 70,320 บาท)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 28,147,970 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
148,500 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
148,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ ให้แก่
1) คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ (ประเมินผลงานด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่)

2) คณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้
2.1) คณะกรรมการประเมินผลด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัตงิ าน
2.2) คณะกรรมการประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่องกําหนดค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และเรื่อง
กําหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมิน ผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และตามหนังสือสํานักงาน กท. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
2.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
14,848,200 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้
14,848,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาดีเด่น ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาของ อปท. เช่น ค่าวัสดุสาํ นักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ ตีพิมพ์ ค่าเช่าเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 14,652,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 6,900,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน สําหรับนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลําปาง และสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,463,600 บาท งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
436,800 บาท)
2) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการดําเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ในการระดมสมอง จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ เกีย่ วกับ
การใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 711,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง ตลอดจนบุคลากรในสํานักการศึกษา เข้ารับการศึกษา
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 5,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
5.1 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ตั้งไว้
600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและกระจายอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผสู้ อน และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
5.2 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้
4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 4 โรงเรียน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรม
ครูผสู้ อน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนพัฒนา
ให้ผเู้ รียนมีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูอตั ราจ้าง และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ที่เป็นโรงเรียนดีเด่น ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และ
กระจายอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการฝึกอบรมครูผสู้ อน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผชู้ ่วย ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน
สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ทัง้ 2 แห่ง)
โดยมีค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ 200,000 บาท)
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตํารา สําหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทัง้ 6 โรงเรียน และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
8) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตัง้ ไว้ 120,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทําโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรูส้ ําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สาํ หรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําสื่อการสอน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกสถานที่
ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
3. ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตัง้ ไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ น้าํ ดื่ม น้าํ แข็ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน เงินรางวัล
ค่าวุฒบิ ัตร/เกียรติบตั ร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรในการรณรงค์เพือ่ ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้
20,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ นการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นเงิน 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง
ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของบุคลากรในสํานักการศึกษา และครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลําปาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการสัมมนา ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลนครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
13,151,270 บาท แยกเป็น
- ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 13,145,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนระดับอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเงิน
4,524,520 บาท และค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ (สพฐ.) เป็นเงิน
7,893,340 บาท สําหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลําปาง เป็นเงิน 235,200 บาท
และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง เป็นเงิน 491,960 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,417,860 บาท งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
727,160 บาท)
- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 6,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน เพือ่ พัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
นครลําปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 11,276,200 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 11,276,200 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ตั้งไว้
11,276,200 บาท แยกเป็น
- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.)
ตั้งไว้ 11,276,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ระดับอนุบาล – ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/66 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2555
2) โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0175/779
ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2555

3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/261 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
หน้า 5-105)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 13,873,900 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม
130,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
130,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม
30,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
30,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
2. ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
100,000 บาท แยกเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
100,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 13,743,900 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 13,743,900 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม
2,313,900 บาท แยกเป็น
1.1 ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
ตั้งไว้
538,500 บาท แยกเป็น
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 28,400 บาท เป็นเงิน 85,200 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-123)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทยี ู จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 37,300 บาท เป็นเงิน 111,900 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3
จํานวน 1 เครือ่ ง
สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง
จํานวน 2 เครือ่ ง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 37,300 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 74,600 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-123)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,400 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-123)

- เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว จํานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้
1) ความละเอียดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 300 x 300 จุดต่อตารางนิว้
2) สามารถย่อได้
3) พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A4
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-124)
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
120,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้
1) ความเร็วที่กําหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ํากว่า 30 แผ่นต่อนาที
2) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-127)
- โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้บุนวม แบบพนักพิง มีที่พกั แขน
หุ้มหนังเทียม จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-124)
- ชุดรับแขก ชนิดโครงสร้างขาเหล็กชุบโครเมี่ยม และพนักพิงบุฟองน้ํา หุ้มหนังเทียม
จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 ประกอบด้วย
1) โซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
2) โซฟา 1 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว
3) โต๊ะกลางขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พร้อมกระจกวางบนหน้าโต๊ะ
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-127)
1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
88,900 บาท แยกเป็น
- ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5
มีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 350 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
2) ตู้ลําโพง ขนาด 6 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จํานวน 20 ชุด
3) สายลําโพงภายนอก จํานวน 5 ม้วน
4) ซิพเซพและขาตั้งผนัง จํานวน 20 ชุด
5) เครื่องควบคุมการกระจายเสียง จํานวน 1 เครื่อง

- ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลาํ โพงและอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 53,900 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้
1) ตู้ลําโพงพร้อมเสียงเบส ขนาด 18 นิ้ว 1200 วัตต์ จํานวน 4 ตู้
2) ตู้ลําโพงพร้อมดอกเสียงกลางแหลม ขนาด 15 นิ้ว 400 วัตต์ จํานวน 2 ตู้
3) มิกเซอร์ 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง
4) เครื่องเพาเวอร์แอมป์ กําลังขับไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ จํานวน 1 เครือ่ ง
5) ไมล์ลอยไร้สาย จํานวน 2 ตัว
6) เครื่องเล่น CD/VCD/MP3 จํานวน 1 เครื่อง
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี
หน้า 5-126)
1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
106,000 บาท แยกเป็น
- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
1920 x 1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กาํ หนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่าํ 40 นิ้ว
3) ค่าความส่องสว่าง (Brightness) ไม่ต่ํากว่า 450 cd/m2
4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ํากว่า 1000:1
5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time)
ขั้นต่ํา 8 มิลลิวินาที (ms)
6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD
และ Computer
7) ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-127)
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จํานวน 5 กล้อง
กล้องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมือ่ ต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
สําหรับสํานักการศึกษา
จํานวน 2 กล้อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 3 กล้อง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-123)

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,500 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 39,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กาํ หนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี
หน้า 5-128)
1.4 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ตั้งไว้
41,200 บาท แยกเป็น
- จะเข้ไม้ขนุน จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 9,100 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7
มีรายละเอียดดังนี้
1) ทําด้วยไม้แก่นขนุน หนาไม่นอ้ ยกว่า 12 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 52 เซนติเมตร
และกว้างไม่นอ้ ยกว่า 11.5 เซนติเมตร ท่อนหัวและท่อนหางขุดเป็นโพรงตลอด
รวมทั้งสิ้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 130-132 เซนติเมตร
2) ไม้ดีดทําด้วยงาช้างหรือกระดูกสัตว์ เคียนด้วยเส้นด้ายสําหรับพันติดกับปลายนิ้ว
- ฆ้องวงใหญ่ จํานวน 1 วง เป็นเงิน 26,750 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7
มีรายละเอียดดังนี้
1) ลูกฆ้องทําด้วยทองเหลืองลงหินหล่อทุบ 16 ลูก
2) ลูกใหญ่สุด (ลูกทวน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร ลูกเล็กสุด (ลูกยอด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร ลูกฆ้องทุกลูกจะต้องมีเสียงดังกังวานไม่มีลูกใด
ลูกหนึ่งเป็นเสียงอับ และต้องมีตะกั่วถ่วงเสียงทุกลูก
3) ร้านฆ้องทําด้วยหวายกลม ยึดติดกับโขนด้วยไม้ขนุนหรือสักขัดเงาด้วยแลกเกอร์
4) สายผูกฆ้องทําจากหนังปั่นเกลียว เพื่อผูกลูกฆ้องให้ติดกับร้าน
5) ไม้เป็นไม้นวมพันด้วยด้าย และผ้า จํานวน 1 คู่
6) ไม้หนังทําด้วยหนังแท้ จํานวน 1 คู่
- ขิม จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,350 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวขิมและฝาขิมทํามาจากไม้เนื้อแข็ง
2) สายขิมทํามาจากสแตนเลส
3) หลักขิมเป็นโลหะที่ติดอยู่กับตัวขิมยึดสายขิมเอาไว้สามารถหมุนได้ (หลักเกลียว)
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-128)

1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
1,205,500 บาท แยกเป็น
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel
3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122)
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท
เป็นเงิน 81,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
จํานวน 1 หน่วย
4) มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
สําหรับสํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 27,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 54,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-119)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จํานวน 7 เครือ่ ง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 182,000 บาท มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา
หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง

7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับสํานักการศึกษา
จํานวน 2 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 2 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จํานวน 3 เครื่อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 52,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 130,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-117)
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
13,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท มีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้าต่อนาที
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สําหรับสํานักการศึกษา
จํานวน 3 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 39,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 13,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน
55 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 825,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีม่ ีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน
1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 10 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 25 เครื่อง
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จํานวน 20 เครื่อง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-118)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท
เป็นเงิน 38,000 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
6) มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet
10/100 Base TX
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122)
- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สนั้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
2) มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
3) มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษร
ต่อวินาที
4) มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า
100 ตัวอักษรต่อวินาที
5) มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า
360 X 360 จุดต่อนิ้ว
6) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า
7) มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-120)
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1.6 ครุภัณฑ์อื่น
ตั้งไว้
333,800 บาท แยกเป็น
- ผ้าใบกันสาด จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้
1) ผ้าใบบังแดด ขนาดประมาณ 3.80 x 4.00 เมตร
2) โครงเหล็กตัวบนใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 4 หุน ยาว 4.30 เมตร
3) โครงเหล็กตัวล่างใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 1 นิ้ว
4) ยึดโครงเหล็กโดยใช้ฟลุ๊กเหล็ก ขนาด 2 นิว้ จํานวน 6 ตัว
5) สายดึงใช้เชือกไนล่อน ความยาว 44 เมตร

- ผ้าใบกันสาด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,800 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียด
ดังนี้
1) ผ้าใบบังแดด ขนาดประมาณ 3.16 x 4.00 เมตร
2) โครงเหล็กตัวบนใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 4 หุน ยาว 3.66 เมตร
3) โครงเหล็กตัวล่างใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 1 นิ้ว
4) ยึดโครงเหล็กโดยใช้ฟลุ๊กเหล็ก ขนาด 2 นิว้ จํานวน 6 ตัว
5) สายดึงใช้เชือกไนล่อน ความยาว 43 เมตร
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี
หน้า 5-128)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
- ค่าจัดทําบุษบกสําหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยจัดทําเป็น
โครงสร้างไม้ สลักลึกลงทอง ขนาดสูง 2.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทํานุบาํ รุง และธํารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์
สืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ หน้า 5-82)
2. ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 11,430,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
5,620,000 บาท แยกเป็น
2.1 อาคารต่าง ๆ
1. ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ตั้งไว้ 920,000 บาท
โดยทําการรื้ออาคารโรงจอดรถยนต์ พร้อมศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปออก แล้วก่อสร้างอาคาร
โรงจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณมุงด้วยวัสดุ Metal Sheet ขนาดกว้าง
ประมาณ 9.00 เมตร ยาวประมาณ 27.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-109)
2. ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง) ตั้งไว้ 3,900,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชัน้ ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ส่วนทําครัว เตรียมอาหาร ส่วนรับประทานอาหาร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-113)
3. ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งไว้ 800,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชัน้ พืน้ ที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 70 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-113)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556–2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

2.2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ตั้งไว้
4,776,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสํานักการศึกษา ชั้น 3 ตั้งไว้ 120,000 บาท โดยทําการ
รื้อพื้นเดิมออก แล้วปูพื้นด้วยกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมทาสีภายใน และ
งานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-43)
2. ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
เป็นห้องซ้อมดนตรี (วงโยธวาทิต) ตัง้ ไว้ 500,000 บาท โดยทําหลังคาคลุม ติดตั้งผนังเบา
พร้อมประตู-หน้าต่าง บุแผ่นกันเสียงสะท้อน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทําชัน้ วางอุปกรณ์เครื่องดนตรี
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-111)
3. ค่าปรับปรุงรางระบายน้าํ ฝนอาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
ตั้งไว้ 450,000 บาท โดยทําการรื้อรางระบายน้ําฝนเดิมออก ซ่อมแซมฝ้าชายคา และชายคาที่ชํารุด
ติดตั้งรางระบายน้ําฝนสแตนเลส พร้อมท่อระบายน้าํ ฝน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-112)
4. ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตัง้ ไว้ 500,000 บาท
โดยทําการซ่อมแซมผนังที่ชาํ รุด ทําความสะอาดผนังผิวทรายล้างและหินกาบ พร้อมทาสีบริเวณผนังด้านนอก
ราวระเบียง ฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-111)
5. ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ตั้งไว้
130,000 บาท โดยทําการรื้อบานประตูเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นบานประตูอลูมิเนียมบานสวิง ติดตัง้ เหล็กดัด
บริเวณหน้าต่างและช่องแสง ผ้าม่านปรับแสง และติดตัง้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 25,000 BTU
จํานวน 2 เครือ่ ง และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-116)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง ตั้งไว้ 576,000 บาท โดยทําการ
ก่อสร้างรั้วและรางระบายน้าํ ค.ส.ล. ด้านหลังอาคาร และก่อสร้างทีส่ ําหรับล้างหน้าแปรงฟัน หลังคา
คลุมระหว่างอาคารเรียนกับห้องครัว พร้อมปรับปรุงอ่างอาบน้ําเดิม และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
หน้า 5-129)

7. ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลําปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลําปาง)
ตั้งไว้ 2,500,000 บาท โดยทําการปรับปรุงพื้นห้องประชุม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ต่อเติมด้านหน้า
ห้องประชุม ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ปรับปรุงถนน รั้วด้านหน้า ป้ายอาคาร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556–2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
หน้า 5-280)
2.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
328,000 บาท แยกเป็น
- ค่าก่อสร้างสะพานเชือ่ มอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรนิ าวินวิทยา) ตั้งไว้ 328,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียนพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 2.00 X 8.00 เมตร และงานอืน่ ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556–2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
หน้า 5-116)
2.4 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
706,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา-ห้องส้วม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
ตั้งไว้ 26,000 บาท โดยทําการเปลี่ยนบานประตูหอ้ งน้ํา โถปัสสาวะชาย และระบบท่อสุขาภิบาล
ของห้องน้าํ -ห้องส้วมชาย และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110)
2. ค่าปรับปรุงระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ตั้งไว้ 650,000 บาท
โดยทําการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ. ระบบ 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์
พร้อมปรับปรุงระบบแรงต่ํา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-116)
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตั้งไว้
30,000 บาท โดยทําการรือ้ วัสดุปูพนื้ เดิมที่ชํารุดออก แล้วทําการปูด้วยกระเบื้องเคลือบ และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-117)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556–2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 62,228,290 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้รวม 61,397,290 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 60,967,290 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 25,362,290 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
25,362,290 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 9,614,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1,219,600 บาท งานโรงพยาบาล 3,335,100 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1,049,400 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,427,410 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 367,360 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 215,230 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 1,596,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ ริหาร เงินเพิม่ ค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาล
8 วช. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งเหตุพิเศษของผูป้ ฏิบัตงิ านด้านสาธารณสุข และเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 87,120 บาท งานโรงพยาบาล 732,000 บาท งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 84,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 693,600 บาท)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 3,787,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 32,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,379,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 384,480 บาท งานโรงพยาบาล
839,040 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 192,240 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,938,280 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,025,280 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,885,060 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 263,520 บาท งานโรงพยาบาล 475,200 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข
131,760 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,311,860 บาท และแผนงาน
การพาณิชย์ งานตลาดสด 702,720 บาท)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 34,016,000 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
1,504,000 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 914,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
550,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 200,000 บาท)
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 172,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล 72,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 85,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 170,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 80,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
10,000 บาท)
2.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
28,797,000 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 27,033,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สนิ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างพ่นสารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมา
กวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในภารกิจ
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 48,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 26,200,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
750,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
1,546,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานถนนสายวัฒนธรรมกาดหมั้วครัวกิ๋นถิ่นล้านนา ตั้งไว้
250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโคมไฟ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าแผ่นซีดี ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดกิจกรรม
พื้นบ้านพื้นเมือง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสปอต ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาธิต
ประดิษฐ์สงิ่ ของต่าง ๆ ค่ารางวัลการประกวดงานฝีมือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง) ตั้งไว้
200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครือ่ งเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่
ค่าจ้างดนตรีพนื้ เมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพืน้ เมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่
ค่าเสื้อพืน้ เมือง ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสปอต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอบรม อสม. ทดแทน ให้ครอบคลุมหลังคาเรือนทุกชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
แบบพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลําปาง) ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง
ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการกลุ่ม อสม. ชุมชนต่าง ๆ ค่าของรางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเรือโดยสาร ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าวัสดุอปุ กรณ์
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/
ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเสริมสวยปลอดภัย สวยใสไร้โรคา ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจ ประชุม จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการตัวอย่าง
แก่ผู้ประกอบการเสริมสวย-แต่งผม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าของทีร่ ะลึก และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอาชีวอนามัยห่วงใยสุขภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าติดเวทีการอบรม
ค่าจ้างทําเอกสารในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสํารวจข้อมูล
พื้นฐานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้าํ มันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุสาํ นักงาน ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
10. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
การจัดการรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําสมุดคู่ฝากธนาคาร
ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
11. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ค่าเข็มฉีดยา ค่ายาคุมกําเนิด ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ศุสัตว์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล)
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ ริโภค ตั้งไว้
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม กลุ่มผูค้ ้าขายในตลาด เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าผ้ากันเปือ้ นและหมวก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าป้าย
ประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

13. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 226,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 100,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 36,000 บาท และแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 30,000 บาท)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 218,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
15,000 บาท งานโรงพยาบาล 35,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
3,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 100,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 50,000 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
3,715,000 บาท แยกเป็น
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 335,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ น้ําดืม่ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ
ค่าสายส่งน้าํ ดับเพลิงสําหรับใช้ลา้ งตลาด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 200,000 บาท งานโรงพยาบาล 100,000 บาท และแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 35,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 30,000 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 149,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น กระดาษชําระ ผงซักฟอก ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่
ถุงดํา ถุงใช้สาํ หรับใส่ทรายอะเบท เข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ น้ํายาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด 20,000 บาท)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 76,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี
ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย รถเข็น และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 9,000 บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด 40,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์หรือ
อะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลง
แทนของเดิมทีช่ ํารุดและเสื่อมสภาพให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 15,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 300,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตั้งไว้ 1,730,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลืน่ สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในการพ่นสารเคมีกําจัดยุง และ
ใช้ผสมน้าํ ยาเคมีกําจัดยุงและแมลง ค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น น้าํ มันเบนซิน น้าํ มันดีเซล
น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 880,000 บาท และ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 600,000 บาท)
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 890,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น น้าํ ยาเคมีต่าง ๆ วัคซีน ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว ถุงยางอนามัย วัสดุทันตกรรม สารเคมีกําจัดยุงลาย กําจัดลูกน้ํา
ยาเบื่อหนู ยาฆ่าแมลงวัน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
น้ํายาในการวินิจฉัย ชันสูตร คลอรีน น้ําสกัดชีวภาพ (EM) น้ํายาขับไล่นก น้ํายากําจัดกลิ่น
ค่าชุดทดสอบสารอาหาร วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล 680,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 18,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุพ์ ืช
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ดินปลูกพืช ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพชื และสัตว์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์ม ถ่านแฟลช กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 62,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายทีจ่ ําเป็น
จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบตั ิงานในการพ่นสารเคมี เสือ้ คลุม
หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันสารพิษ ถุงมือ รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ เสื้อกั๊กแดง
สะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 30,000 บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด 10,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม 1,589,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใช้ในอาคารตลาดสดของ
เทศบาลนครลําปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน
อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 100,000 บาท แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท และแผนงาน
การพาณิชย์ งานตลาดสด 1,150,000 บาท)
- ค่าน้าํ ประปา ตั้งไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาใช้ในอาคารสํานักงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสํานักงานโรงพัสดุงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อบ่อหมักและ
สิ่งปฏิกูล อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลําปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
(สุขสวัสดิ)์ อาคารสุสาน อาคารสํานักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 5,000 บาท งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 170,000 บาท)
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อประสานงาน
กับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้
ภายในศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสํานักงานรักษา
ความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม
430,000 บาท แยกเป็น
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
430,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม
430,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
430,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
- อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท ในการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจําชุมชน ในการดําเนินงานใน 3 กลุ่ม
กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ
การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดังนี้
1. ชุมชนท่าคราวน้อย
หนังสือที่ ทน. 2/2555
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
2. ชุมชนกําแพงเมือง
หนังสือที่ อสม.กพม. 6/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
3. ชุมชนประตูตน้ ผึ้ง-ท่านางลอย หนังสือที่ อสม. 2/2555
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
4. ชุมชนเจริญประเทศ
หนังสือที่ 6/2555
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
5. ชุมชนสิงห์ชัย
หนังสือที่ สช 4/2555
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
6. ชุมชนหัวเวียง
หนังสือที่ 03/2555
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555
7. ชุมชนรถไฟนครลําปาง
หนังสือที่ อสม. รฟ 3/2555 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555
8. ชุมชนบ้านสนามบิน
หนังสือที่ อสม.ชนบ.011/2555 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
9. ชุมชนปงสนุก
หนังสือที่ 2/2555
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง หนังสือที่ อสม. 4/2555
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555
11. ชุมชนป่าขาม 1
หนังสือที่ 1/2555
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
12. ชุมชนบ้านดงไชย
หนังสือที่ อสม. ดช.6/2555 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555
13. ชุมชนจามเทวี
หนังสือที่ อสม. จท. 02/2555 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
14. ชุมชนประตูตาล
หนังสือที่ อสม.07/2555
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
15. ชุมชนนาก่วมเหนือ
หนังสือที่ อสม(นกน)19/2555 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
16. ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า หนังสือที่ 6/2555
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
17. ชุมชนสุขสวัสดิ์
หนังสือที่ 40/2555
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
18. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
หนังสือที่ อสม.2/2555
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา หนังสือที่ อสม.3/2555
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
20. ชุมชนสามดวงสามัคคี
หนังสือที่ 8/2555
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง
หนังสือที่ อสม.6/2555
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
22. ชุมชนศรีบญ
ุ เรือง
หนังสือที่ ศบร 2/2555
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
23. ชุมชนแจ่งหัวริน
หนังสือที่ อสม.21/2555
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
24. ชุมชนเทศบาล 4
หนังสือที่ 4/2555
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
25. ชุมชนศรีบญ
ุ โยง
หนังสือที่ 5/2555
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
หนังสือที่ ชช.นค 2555/พิเศษ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
27. ชุมชนป่าขาม 2
หนังสือที่ 5/2555
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
28. ชุมชนท่ามะโอ
หนังสือที่ อสม.3/2555
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ ตฟ.52990018/31/2555 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ 02/2555
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ หนังสือที่ 2/2555
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ชุมชนช่างแต้ม
หนังสือที่ 05/2555
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
ชุมชนการเคหะนครลําปาง หนังสือที่ ศสมช.04/2555
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่
หนังสือที่ อสม.1/2555
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555
ชุมชนหลังมัธยมวิทยา
หนังสือที่ อสม.กก.02/2555
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
ชุมชนศรีปงชัย
หนังสือที่ 05/2555
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ชุมชนเจริญสุข
หนังสือที่ 12/2555
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
ชุมชนศรีเกิด
หนังสือที่ อสม.ศก.3/2555
ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2555
ชุมชนกองต้าใต้
หนังสือที่ 4/2555
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ชุมชนพระบาท-หนองหมู หนังสือที่ พบ/2555
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
ชุมชนศรีชุม
หนังสือที่ 03/2555
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
ชุมชนนาก่วมใต้
หนังสือที่ อสม.6/2555
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ชุมชนถาวรสุข
หนังสือที่ อสม.08/2555
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะของประชาชน
หน้า 5-345)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 831,000 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 301,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 301,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 246,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
246,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 246,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 30,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 15,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 121,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด 25,000 บาท
2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 55,000 บาท แยกเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
55,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
25,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 530,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 530,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 30,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
30,000 บาท แยกเป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน
2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2) มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน
1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-56)
2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 500,000 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ตั้งไว้
450,000 บาท แยกเป็น
- ค่าปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 450,000 บาท โดยทําการ
ปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 และทาสี
ภายนอกอาคาร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-57)
2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
50,000 บาท แยกเป็น
- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานพระบาท ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยทําการปรับแต่งพื้นที่
และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ หน้า 5-334)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 10,270,010 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 9,817,010 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 3,158,270 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
3,158,270 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,204,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 631,300 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 943,320 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 629,770 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 238,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผูบ้ ริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ
เงินทีป่ รับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 87,120 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 18,360 บาท และแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 133,200 บาท)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 395,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 139,320 บาท และ
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 64,080 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 192,240 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 252,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 76,680 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 43,920 บาท และ
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 131,760 บาท)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 6,448,740 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
460,740 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 15,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,000 บาท และแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 23,400 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 19,200 บาท)
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 13,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตัง้ ไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท และ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)
ตั้งไว้
5,600,000 บาท แยกเป็น
2.2 ค่าใช้สอย
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สนิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
มูลนิธชิ ัยพัฒนา ค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ค่าจ้างแรงงานในการดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท
0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 320,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท
และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 200,000 บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้
5,010,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม
ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาชุมชนและ
ด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ ัก
ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2548 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สาํ หรับผูส้ ูงอายุและครอบครัว ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะน่ารูแ้ ละธรรมะสัญจร การจัดเสวนาสําหรับผูส้ ูงอายุ
และครอบครัว (ครอบครัวเข้มแข็ง) เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าประกันอุบัตเิ หตุ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าล้าง อัด
และขยายภาพสี ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ สตรี ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (จิตสํานึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ
การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ให้ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายทีส่ ตรีควรรู้) กิจกรรมวันสตรีสากล ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี
ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของที่ระลึก
ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มสตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
กิจกรรมเวทีประกวด
การแสดงศักยภาพเครือข่ายเยาวชนนครลําปาง ฯลฯ โดยมีค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าของทีร่ ะลึก ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายรณรงค์ ค่าเอกสารรณรงค์ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องดนตรี
ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุม่ คนพิการ ผูป้ ่วยเอดส์และครอบครัว ตัง้ ไว้
150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรือ่ งสิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการ
และผูป้ ว่ ยเอดส์ในเขตเทศบาลนครลําปาง การจัดอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ฟื้นฟูผพู้ ิการ
และการจัดกิจกรรมสําหรับผูพ้ ิการ
การจัดอบรมกลุ่มผูป้ ่วยเอดส์และครอบครัว
(ครอบครัวอบอุ่น) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง
กิจกรรมต่าง ๆ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของชําร่วย ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลคนพิการ
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)
6. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายสําหรับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครลําปาง การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีแก่ผสู้ ูงอายุ กิจกรรมวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
พิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด–ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าบํารุงสถานที่
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒบิ ัตร/
ใบประกาศ เงินรางวัล ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลผูส้ ูงอายุ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์แรกรับผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม ตัง้ ไว้
640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร ค่าตอบแทนผู้ดูแลผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําป้ายศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
เครื่องเขียน น้ําดื่ม ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น
ผ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่ ถุงมือยาง เป็นต้น และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล
นครลําปาง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานของ ศพส.ทน.ลป. การประชุมและอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การเดินรณรงค์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะสิ้นยาเสพติด การจัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานชมรมเทศบาล
TO BE NUMBER ONE สนับสนุนกิจกรรมการบําบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรม
ค่ายครอบครัวอบอุน่ ห่างไกลยาเสพติด และค่ายเยาวชนรุน่ ใหม่หา่ งไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํา
ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบตั ร/ใบประกาศ ค่าใช้จา่ ยในพิธเี ปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
9. ค่าใช้จา่ ยในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนทีห่ มดวาระและการจัดตัง้ ชุมชนใหม่ ตั้งไว้
400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน การรายงานตัวและฝึกอบรม
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุมชนใหม่ เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชือ่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทําเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทําความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
10. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการอบรมและจัดประชุมแกนนําในการจัดทําแผนชุมชน
และการประชุมประชาคม การสัมมนา ศึกษาดูงานการจัดทําแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าป้ายและสือ่ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)
11. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จัดประชุมเพื่อจัดตัง้ กลไกการดําเนินงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นําคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าทีศ่ ึกษาดูงานชุมชนต้นแบบฯ เพือ่ นํามาประยุกต์ในกิจกรรมของชุมชนตนเอง โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด–ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้าง อัด
และขยายภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรม
ข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ค่าจ้างเก็บข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
นครลําปาง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ
ฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด
และขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การรณรงค์
สิทธิหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค่าจัดกิจกรรม และ
การจัดเวทีเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยสูช่ ุมชน การรณรงค์สง่ เสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชน ค่าจัด/จ้างจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของทีร่ ะลึก ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าน้าํ ดื่ม ค่าน้ําแข็ง
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และวันสําคัญของชาติ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สํารวจ ถอดบทเรียน
และจัดทําทะเบียนประวัติฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ ในชุมชน อบรมบทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการ
ชุมชน/แกนนําชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การอบรม/เสวนา

แกนนําชุมชนและอาสาสมัครเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
วันสําคัญของชาติ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจําชุมชน การจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด–ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัด/จ้างจัดนิทรรศการ ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างทํารูปเล่ม ค่าน้าํ ดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครือ่ งไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์
ทําพิธี ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีทางศาสนา และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนและเพิ่มพืน้ ที่สเี ขียวในเขตเมือง
และชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง กิจกรรมการทําความสะอาดในชุมชน การขุดลอกคูคลอง
การทําความสะอาดสาธารณประโยชน์ของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอบรมให้ประชาชนสํานึกรักท้องถิ่นและบ้านเกิด
การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติ รณรงค์ลดการเผาขยะทัง้ ในบ้านเรือนและในเขตชุมชน ฯลฯ โดยมีคา่ ใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายและ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทํารูปเล่ม ค่าน้ําดื่ม
ค่าน้าํ แข็ง และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชน ตั้งไว้
700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาแนวทาง
การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับแกนนําระดับชุมชน กิจกรรมอบรมแนวทางการบริหารจัดการ
ชุมชนด้วยตนเองให้กับเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน กิจกรรมจัดประชุม/ประชาคมชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงาน การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีคา่ ใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้าํ ดื่ม ค่าน้ําแข็ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ ไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การทําน้ํายาล้างจาน การทําน้าํ ยา
ล้างห้องน้าํ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงจิ้งหรีด การเพาะถั่วงอก ฯลฯ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธเี ปิด–ปิด ค่าจัดสถานที่
ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าจัดทําเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ําดื่ม
ค่าน้าํ แข็ง ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทํารูปเล่มคู่มือในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
18. ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
และศึกษาดูงานชุมชนทีป่ ระสบผลสําเร็จ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําใบรับรอง/เกียรติบตั ร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของทีร่ ะลึก ค่าตอบแทน
การปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง้ ไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท
และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ ีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
388,000 บาท แยกเป็น
- วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
หมึก ลวดเสียบ น้ําดื่ม กระเป๋าหนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท และแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก๊ ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชนิ้ ส่วนวิทยุหรือ
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผูเ้ ดือดร้อนประเภทต่าง ๆ
ในงานสังคมสงเคราะห์ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ผงซักฟอก สบู่ มุ้งหมอน ผ้าห่ม กันหนาว เสื่อ ขันน้าํ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์
แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ การฝึกอาชีพให้แก่
กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มคนว่างงาน กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูส้ ูงอายุ ฯลฯ และใช้ในกองสวัสดิการ
สังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก
แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะปู อิฐ หิน ดินทราย ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผปู้ ระสบสาธารณภัย
และผูเ้ ดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ หรือค่าก่อสร้างและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่
ผลงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าล้าง อัด และ
ขยายภาพสี จอรับภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
- วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล
ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเปตอง ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์
หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง
กระดาษต่อเนือ่ ง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุใดได้ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารเสริม ฯลฯ เพื่อให้การ
สงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และจ่ายเป็น
ค่าอาหารและน้ําดื่มสําหรับคณะปฏิบัติงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม
210,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธชิ ัยพัฒนา
ศูนย์จําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลําปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าน้าํ ประปา ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
ศูนย์จาํ หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลําปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์)
- ค่าโทรศัพท์ ตัง้ ไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน
ราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม
453,000 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม
20,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
20,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม
10,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
10,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม
10,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
10,000 บาท แยกเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิน่ ) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้รวม 433,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 433,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 238,000 บาท แยกเป็น
1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
84,800 บาท แยกเป็น
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จํานวน
1 กล้อง เป็นเงิน 7,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,900 บาท เป็นเงิน 65,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดทีก่ ําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-42)
- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครือ่ ง เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
1920x1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่าํ 32 นิ้ว
3) ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ํากว่า 450 cd/m2
4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ํากว่า 1000:1
5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time)
ขั้นต่ํา 8 มิลลิวินาที (ms)
6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD
และ Computer
7) ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้ 103,900 บาท แยกเป็น
- เตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก จํานวน 4 เตียง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงเตียงทําด้วยเหล็กทีม่ ีความแข็งแรง รับน้ําหนักได้ 550 ปอนด์ โดยไม่งอ
เคลือบสีปอ้ งกันสนิมและพ่นสีทบั
2) พนักหัวท้ายเตียงทําด้วยปาร์ตเิ คิลบอร์ด
3) พื้นเตียงทําด้วยเหล็กสปริง
4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สําหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่า
ให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและ
ไม่ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่น
5) มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ล้อ และมีล้อล็อก
อย่างน้อย 1 คู่
6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
อุปกรณ์ประกอบ
1) ม้าขึ้นเตียงโครงทําด้วยเหล็กพ่นสี พื้นปูดว้ ยไม้อัดทับบนด้วยพืน้ ยาง
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
2) ราวกั้นเตียงทําด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึน้ – ลงได้

- เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพืน้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้
1) เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น
2) ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 – 300 มิลลิเมตรปรอท
4) ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้
อุปกรณ์ประกอบ
1) ผ้าพันแขนสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จํานวน 1 ชุด
2) สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน
3) ลูกยางสําหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้น เปิด – ปิด บีบได้สะดวก
ง่ายต่อการควบคุมความดัน จํานวน 1 อัน
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
49,300 บาท แยกเป็น
- ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 9,400 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ํากว่า 7 คิวบิกฟุต
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุน่ ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคา
ในท้องถิ่น) มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่ต่ํากว่า 10 กิโลกรัม
2) เป็นเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าในตัว
- เตาแก๊ส จํานวน 1 เตา เป็นเงิน 9,900 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้
1) ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
2) มีเตาอบในตัว
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
หน้า 5 – 328)

2. ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 195,000 บาท แยกเป็น
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ตั้งไว้
195,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าปรับปรุงห้องน้ํา – ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท โดยทําการ
ปรับปรุงพืน้ ระบบท่อสุขาภิบาล เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตูห้องน้ําพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งทีล่ ้างจาน
พัดลมดูดอากาศ ทาสี และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5 - 58)
2. ค่าปรับปรุงศูนย์แรกรับผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม ตัง้ ไว้ 95,000 บาท โดยทําการ
ปรับปรุงห้องนอน ห้องน้าํ ห้องครัว ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทําทางลาดขึ้น-ลง และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
หน้า 5 – 328)

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

สํานักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สํานักการช่าง
--------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิน้ 106,384,830 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
ตั้งไว้รวม 79,208,930 บาท แยกเป็น
รายจ่ายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้รวม 32,920,600 บาท แยกเป็น
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ตั้งไว้
32,920,600 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตัง้ ไว้ 13,456,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 361,630 บาท งานไฟฟ้าถนน 5,149,200 บาท งานสวนสาธารณะ 614,510 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 355,650 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 955,660 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,116,790 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 2,903,100 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 460,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล และเงินทีป่ รับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
134,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 265,920 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 60,480 บาท)
- เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผูบ้ ริหาร
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 6,780,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา
และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน 142,210 บาท งานไฟฟ้าถนน 4,144,820 บาท งานสวนสาธารณะ 332,500 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 536,410 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 868,910 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 755,570 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 44,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจํา และเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจํา (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,260 บาท งานไฟฟ้าถนน 31,260 บาท)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,384,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 128,160 บาท
งานไฟฟ้าถนน 4,003,560 บาท งานสวนสาธารณะ 1,614,960 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 291,360 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 1,798,920 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 227,280 บาท งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 320,400 บาท)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,673,680 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 87,840 บาท งานไฟฟ้าถนน 1,577,880 บาท
งานสวนสาธารณะ 869,520 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 149,760 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย
663,240 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
105,840 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 219,600 บาท)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 40,478,730 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
2,336,030 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 721,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 9,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 100,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท)
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 352,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 64,800 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 23,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 145,200 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 118,800 บาท)
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 392,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน 184,050 บาท งานสวนสาธารณะ 32,450 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 37,250 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 72,810 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 66,270 บาท)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 670,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 80,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท
งานสวนสาธารณะ 40,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 30,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย
30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 140,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
21,636,800 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 19,101,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารับวารสาร ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างทําการสํารวจพื้นที่ กําหนด
แนวถนน สํารวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทําปักหมุดหลักแนวเขตกําแพงเมืองและทีส่ าธารณประโยชน์
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต สวนสาธารณะ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา
สถานีสบู น้าํ เสีย และโรงเก็บพัสดุส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ
สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ําพุของเทศบาล ค่าจ้างเหมา
เอกชนกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดนิ ของเทศบาลนครลําปาง ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์
หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา ลําเหมือง ลําธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาพื้นที่สเี ขียว กําจัดผักตบชวา และกําจัดวัชพืช ภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้าํ
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าปักเสา
พาดสายภายนอกสถานทีร่ าชการเพือ่ ให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตัง้ หม้อแปลง เครือ่ งวัด
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์ องการไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,150,000 บาท
งานสวนสาธารณะ 6,600,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,832,400 บาท งานบําบัด
น้ําเสีย 1,250,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 57,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 210,000 บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
2,028,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาจราจร
ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผูน้ ําชุมชน และอาสาชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
ค่าดอกไม้ ธูป เทียนในพิธี ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่เมืองคาร์บอนต่ํา (Low Carbon City)
ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการเมือง
และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอบรม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการเมืองและสิง่ แวดล้อม
การศึกษาดูงาน การจัดการประชุมเพื่อกําหนดกิจกรรมนําร่อง การดําเนินงานกิจกรรมนําร่องไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสื่อเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้าํ เสีย)
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบูรณะฟืน้ ฟูรักษาสภาพแวดล้อมเมือง เป็นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเขตชุมชน เช่น การปลูกพืชคลุมหน้าดินบริเวณพืน้ ที่ขอบคันตลิ่ง แม่นา้ํ คูคลอง หรือพื้นที่

ที่ถูกน้ํากัดเซาะ หรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ําต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล เป็นต้น โดยมีค่าใช้จา่ ยในการอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการรักษา
บูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุพ์ ืช ต้นไม้ ดิน ปุ๋ยเคมี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย)
4. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครรักษ์น้ําวัง ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ เสริมสร้างจิตสํานึก โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าดอกไม้ ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการน้ําเสีย การอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ําลําคลอง
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้าํ เสีย)
5. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรด้านงานช่างแบบบูรณาการ
ตั้งไว้ 400,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานด้านงานช่างแบบบูรณาการ
ได้แก่ การพัฒนาเมือง ภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อม ผังเมือง อนุรักษ์เมืองเก่า ภารกิจถ่ายโอน เป็นต้น
โดยมีค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าดอกไม้ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดําเนินงานการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลําปาง (ต่อเนื่อง)
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลําปาง
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน)
9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 778,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
13,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 350,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
180,000 บาท)
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 507,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 82,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 5,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 150,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 175,000 บาท)
2.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
16,505,900 บาท แยกเป็น
- วัสดุสาํ นักงาน ตั้งไว้ 678,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ สิง่ พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
น้ําดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 30,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน 403,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 25,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
160,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,043,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 983,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล 5,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 45,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 61,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด ถังน้ํา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ
30,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 10,000 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 4,000 บาท)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,354,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
สี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ดิน ทราย ท่อระบายน้ํา
เหล็กเส้น แปรงทาสี อุปกรณ์และเครื่องสุขภัณฑ์ ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,231,400 บาท งานสวนสาธารณะ
500,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 600,000 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 10,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,836,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ โซ่รถแบ็คโฮ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 859,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 270,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 523,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตั้งไว้ 7,118,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลืน่ ของยานพาหนะ เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,293,500 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 200,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 960,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 2,065,000 บาท)
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 122,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่าง ๆ หัวเชือ้ จุลินทรีย์ EM ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,500 บาท งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 5,500 บาท)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 915,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ถุงสําหรับบรรจุทราย ด้าย
เข็มเย็บถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 15,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 74,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม พูก่ ันและสี การจัดทําวิดีทศั น์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน
20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 7,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 43,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย เช่น
ถุงมือ รองเท้าบู๊ตยาง รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 5,000 บาท)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 193,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,000 บาท งานไฟฟ้าถนน
49,900 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 10,000 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 80,000 บาท)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน 31,000 บาท งานสวนสาธารณะ 6,000 บาท งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
4,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 3,000 บาท)
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม 3,975,600 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,460,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ และ
ที่ใช้ในเขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้าํ พุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง
ศูนย์จดั การคุณภาพน้าํ (บ่อบําบัดน้าํ เสีย) สถานีสูบน้ําเสีย โรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 30,000 บาท งานสวนสาธารณะ 2,350,000 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
240,000 บาท)
- ค่าน้าํ ประปา ตั้งไว้ 442,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับรดน้ําต้นไม้
ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ํา (บ่อบําบัดน้ําเสีย)
สถานีสบู น้าํ เสีย และโรงพัสดุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 372,000 บาท
งานบําบัดน้ําเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
30,000 บาท)
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 51,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน
กับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในโรงพัสดุเคนเน็ต
ศูนย์จดั การคุณภาพน้าํ (บ่อบําบัดน้ําเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน (ท.7) และสวนสาธารณะเขลางค์นคร
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน 7,500 บาท งานสวนสาธารณะ
4,500 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 22,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 9,600 บาท งานบําบัดน้ําเสีย 8,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 5,000 บาท)
4. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 1,834,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 1,834,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
1,834,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ตั้งไว้ 1,334,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับ
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลําปาง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-273)
2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาลําปาง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง ในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาล
นครลําปาง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-278)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ แวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 27,175,900 บาท แยกเป็น
ก. จ่ายจากรายได้
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 5,284,400 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 926,400 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
926,400 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท เป็นเงิน 926,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานบําบัดน้าํ เสีย 126,400 บาท
และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน 400,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 4,358,000 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
3,420,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนรัษฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49
ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.30 - 3.20 เมตร
หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 85.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าํ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 85.00 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-135)
2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109 ถึง
บ้านเลขที่ 89 ตั้งไว้ 720,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
3.00 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 118.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 118.00 เมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (จ่ายจากรายได้ 592,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 128,000 บาท) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-202)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง)
3. ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โดยทําการก่อสร้างบ่อฝังกลบ
มูลฝอย ขนาดกว้างประมาณ 60.00 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
6,000 ตารางเมตร ความลึกประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมปูแผ่นยาง HDPE และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-294)

4. ค่าดําเนินการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชัน้ บนสุด ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทําการถมดิน
ปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชัน้ บนสุด ขนาดกว้างประมาณ 68.00 เมตร ความยาวประมาณ 88.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,980 ตารางเมตร หนาประมาณ 0.30 เมตร พร้อมระบบระบายน้ําฝน ปลูกพืช
คลุมดิน ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้น และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-302)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ แวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเมือง
แบบมีส่วนร่วม)
2.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
538,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 538,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 300,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบําบัดน้ําเสีย
180,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิง่ ก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ ก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท
แยกเป็น
- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก ตั้งไว้ 400,000 บาท
โดยทําการจ้างเอกชน นิตบิ ุคคล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา ในการศึกษาสํารวจสภาพ
และประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน พร้อมทําการออกแบบ ปรับปรุง โครงสร้างสะพาน
(รายละเอียดตามข้อกําหนดของเทศบาลนครลําปาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-138)
ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 21,891,500 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 3,026,500 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
60,000 บาท แยกเป็น
1.1 ครุภัณฑ์สาํ นักงาน
- ตู้ล๊อคเกอร์เหล็ก ชนิด 9 ประตู ขนาดกว้างประมาณ 914 มิลลิเมตร ลึกประมาณ
457 มิลลิเมตร จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-51)

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-54)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)
1.2 ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง
ตั้งไว้
250,000 บาท แยกเป็น
- เครื่องตีเส้นจราจร แบบเครือ่ งยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า
ใช้สาํ หรับตีเส้นจราจร โดยใช้สีจราจร (Traffic Paint) ชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 250,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-54)
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
357,500 บาท แยกเป็น
- ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด จํานวน 1 จุด เป็นเงิน 65,000 บาท
- ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด จํานวน 3 จุด ๆ ละ 97,500 บาท เป็นเงิน 292,500 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ แวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-266)
1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน
ตั้งไว้
49,000 บาท แยกเป็น
- เลื่อยยนต์สาํ หรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นเครื่องยนต์ชนิด 2 จังหวะสูบเดียว ใช้นา้ํ มัน
เบนซินผสม (2T) กําลังแรงม้าไม่นอ้ ยกว่า 6.5 แรงม้า 8000 รอบ/นาที ระบบจุดระเบิด
แบบคลอยแม๊กนีโต ใช้หัวเทียน ระบบสตาร์ทใช้มือดึงเชือกกระตุกและดึงกลับอัตโนมัติ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 105 ซีซี. บาร์ขนาดความยาวไม่ต่ํากว่า 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
49,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-53)
1.5 ครุภัณฑ์สาํ รวจ
ตั้งไว้
50,000 บาท แยกเป็น
- กล้องระดับอัตโนมัติ มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า พร้อมขาตัง้ กล้อง ไม้สต๊าฟ
อลูมิเนียมแบบชัก และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด ใช้สําหรับงานสํารวจระดับ งานสํารวจแผนที่ และ
งานสํารวจเพือ่ การก่อสร้าง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-51)

1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
100,000 บาท แยกเป็น
- เครื่องพิมพ์ (Printer) สําหรับงานสํานักงานและงานพิมพ์แบบแปลน จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 100,000 บาท มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) หน้ากว้างงานพิมพ์ 24 นิ้ว
2) ความละเอียดในการพิมพ์สงู สุดไม่น้อยกว่า 2,400x1,200 dpi
3) พิมพ์เร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 3 แผ่น/นาที (A1)
4) หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 160 MB
5) หมึกพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 4 สี
6) รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)
1.7 ครุภัณฑ์อนื่
ตั้งไว้
980,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจัดทํารูปปัน้ ช้าง ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะห้าแยก (ข่วงนคร) จํานวน 1 ชุด
มี 6 เชือก พร้อมติดตั้ง และจัดทําป้ายบอกความหมาย จํานวน 1 ป้าย ติดตั้งไฟส่องสว่าง
และอื่น ๆ เป็นเงิน 980,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-51)
1.8 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้
1,180,000 บาท แยกเป็น
- ค่าปรับปรุงชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ เพื่อดําเนินการเปลีย่ นชุดควบคุม
ไฟสัญญาณ เปลี่ยนครอบเลนส์โคมไฟสัญญาณ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ และอื่น ๆ เป็นเงิน 80,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ แวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-261)
- ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-1016 โดยทําการ
ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องล่าง เช่น โซ่ตะขาบ โรลเลอร์ เฟืองขับโซ่ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
ระบบอืน่ ๆ ทีต่ ้องทํางานเกีย่ วข้องสัมพันธ์กัน เป็นเงิน 850,000 บาท
- ค่าปรับปรุงสภาพรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-0002 โดยทําการ
ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ระบบเครื่องล่าง ระบบไฮดรอลิค และอื่น ๆ เป็นเงิน 250,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-55)

2. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 18,865,000 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ
ตั้งไว้
2,100,000 บาท แยกเป็น
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย ตัง้ ไว้ 2,100,000 บาท โดยทําการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย เป็นระบบไฟสัญญาณจราจร ชนิด 5 เฟส
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิง่ แวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-265)
2.2 ค่าอาคารต่าง ๆ
ตั้งไว้
1,000,000 บาท แยกเป็น
- ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานและที่เก็บพัสดุ บริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยกระเบื้อง
ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-70)
2.3 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ตั้งไว้
900,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าปรับปรุงห้องน้ํา-ส้วม อาคารสํานักการช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 500,000 บาท
โดยทําการปรับปรุงห้องน้ํา-ส้วม ฝั่งสํานักการช่าง ทัง้ 3 ชั้น และปรับปรุงห้องน้ํา-ส้วม ชั้น 4
ข้างลิฟท์โดยสาร เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ระบบท่อสุขาภิบาล และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)
2. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหาร ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคาร
สํานักการช่าง-กองคลัง ชั้น 2 ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทําการปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างห้องปฏิบัติงาน ปรับปรุงผนัง เคาน์เตอร์ ห้องเตรียมอาหาร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-57)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)
2.4 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ตั้งไว้
2,000,000 บาท แยกเป็น
- ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก และข่วงนคร ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โดยทําการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้าํ พุ ระบบไฟน้ําพุ ปรับปรุงสะพาน เวทีกลางแจ้ง ระบบ
ระบายน้ํา งานภูมิทัศน์ ไม้ดอก ไม้ประดับ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สเี ขียวในชุมชน หน้า 5-308)

2.5 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
12,865,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยทําการ
ก่อสร้างป้ายชือ่ ถนน ทําด้วยเหล็ก ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า 0.30 x 1.20 เมตร พร้อมเสาและฐาน
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จํานวน 10 ชุด และขนาดป้ายไม่น้อยกว่า 0.15 x 0.60 เมตร
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จํานวน 100 ชุด และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-261)
2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 1,150,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตคิ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.50 - 5.00 เมตร หรือตามสภาพ
ความยาวประมาณ 300.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-229)
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวัง ฝัง่ ซ้าย ตั้งไว้ 1,170,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00 – 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 134.00 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
134.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-137)
4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52
ถึงถนนเลียบแม่น้ําวัง ฝัง่ ซ้าย ตั้งไว้ 1,170,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 4.00 – 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 149.00 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
149.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-137)
5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนประตูม้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132
ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมู่บ้านฆ้องคํา) ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
60.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-140)
6. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนลําปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2
ถึงบ้านเลขที่ 18 ตั้งไว้ 645,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
1.20 - 3.40 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90.00 เมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-155)
7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต
ถึงถนนท่ามะโอ ตั้งไว้ 2,170,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ
3.50 - 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 405.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าํ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 405.00 เมตร
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-162)

8. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้าํ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้าง
บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 52 ตั้งไว้ 2,190,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
ประมาณ 3.40 - 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 295.00 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ
295.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-166)
9. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ํา ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่
บ้านเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์ ตั้งไว้ 3,270,000 บาท โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 3.20 - 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ
495.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 495.00 เมตร และงานอืน่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-136)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง)

เอกสารงบประมาณ
ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
1. แผนงานการพาณิชย์
2. แผนงานงบกลาง

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

22,450,620 บาท

28,472,640 บาท

19,416,020 บาท

22,591,040 บาท

3,034,600 บาท

5,881,600 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
+
เพิ่ม
(ลด)

จ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

1. รายจ่ายงบกลาง
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

67,786.88
1,235,689.58
-

34,600
3,000,000
-

+
+
+

(34,600)
1,000,000
1,500,000
381,600

1,000,000
4,500,000
381,600

รวมรายจ่ายงบกลาง

1,303,476.46

3,034,600 +

2,847,000

5,881,600

2,142,510.00
1,104,062.36
74,862.56
82,100.00

2,388,160
1,724,260
159,000
92,600

+
+
+
+

52,280
42,840
30,000
12,200

2,440,440
1,767,100
189,000
104,800

3,403,534.92

4,364,020 +

137,320

4,501,340

41,700.00

52,000 +

37,700

89,700

41,700.00

52,000 +

37,700

89,700

11,774,308.14 15,000,000 +

3,000,000

18,000,000

รวมรายจ่ายจากกําไรสุทธิ

11,774,308.14 15,000,000 +

3,000,000

18,000,000

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดประมาณการรายรับ
รายได้สูงกว่ารายจ่าย

16,523,019.52 22,450,620 +
30,467,419.26 32,250,500 +
13,944,399.74 9,799,880 +

6,022,020
7,550,000
1,527,980

28,472,640
39,800,500
11,327,860

รายการ

2. รายจ่ายของหน่วยงาน
รายจ่ายประจํา
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายประจํา
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน
4. รายจ่ายจากกําไรสุทธิ
รายจ่ายประจํา
หมวดรายจ่ายอื่น

ปี 2556

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
ก. รายได้
(ยอดรวม)
ค่าดอกเบี้ยรับจํานํา
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด
ข. เงินได้อื่น
กําไรสุทธิปี 2555
(ยอดรวม)
เงินรางวัลประจําปี 15%
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%

รวมรายรับทั้งสิ้น

+
ปี 2555
18,693,111.12 17,250,500 +
16,663,811.25 16,000,000 +
19.87
500
2,029,280.00 1,250,000 +

งบประมาณ
เพิ่ม
(ลด)
4,550,000
4,400,000
150,000

11,774,308.14 15,000,000 +
1,766,146.22 2,250,000 +
3,532,292.44 4,500,000 +
6,475,869.48 8,250,000 +

3,000,000
450,000
900,000
1,650,000

18,000,000
2,700,000
5,400,000
9,900,000

30,467,419.26 32,250,500 +

7,550,000

39,800,500

รับจริง
ปี 2554

ปี 2556
21,800,500
20,400,000
500
1,400,000

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
ประมาณการรายรับทัง้ สิน้

39,800,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้
เป็นเงิน
21,800,500 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา เป็นเงิน 20,400,000 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา
ของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นเกณฑ์
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 500 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นเกณฑ์
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยคํานวณจาก
การจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
เป็นเงิน
18,000,000 บาท แยกเป็น
2. หมวดเงินได้อื่น
ประเภทกําไรสุทธิ ปี 2555
เป็นเงิน
18,000,000 บาท แยกเป็น
- เงินรางวัลประจําปี 15% ของกําไรสุทธิ
เป็นเงิน 2,700,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
เป็นเงิน 5,400,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกําไรสุทธิ
เป็นเงิน 9,900,000 บาท

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน การพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
ฯลฯ
จ่ายจากรายได้
งาน

หมวด
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา

หมวด
ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ
วัสดุ

หมวด
ค่าสาธาณูปโภค

หมวด
รายจ่ายอืน่

หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

งานกิจการสถานธนานุบาล

2,440,440

1,767,100

189,000

104,800

89,700

4,591,040

รวม

2,440,440

1,767,100

189,000

104,800

89,700

4,591,040

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน การพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
ฯลฯ
จ่ายจากกําไรสุทธิ
หมวด
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา

หมวด
ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ
วัสดุ

หมวด
ค่าสาธาณูปโภค

งานกิจการสถานธนานุบาล

-

-

-

18,000,000

-

18,000,000

รวม

-

-

-

18,000,000

-

18,000,000

งาน

หมวด
รายจ่ายอืน่

หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน งบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ฯลฯ

งาน

เป็นค่าชําระ
ดอกเบี้ยเงินกู้
ก.บ.ท.

เป็นค่า
ธรรมเนียม
ดอกเบี้ย
ธนาคาร

รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน

เงินสํารองจ่าย

งบเฉพาะการ
ช่วยเหลือ
งบทั่วไป
(ถ้ามี)

รวม

งานงบกลาง

1,000,000

4,500,000

381,600

-

-

5,881,600

รวม

1,000,000

4,500,000

381,600

-

-

5,881,600

หมายเหตุ

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจํา
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 บัญชี
ลด
ก. จ่ายจากรายได้
รายจ่ายประจํา
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(รวม) 2,142,510.00 2,388,160 +
52,280 2,440,440
ค่าจ้างประจํา
(รวม) 2,142,510.00 2,388,160 +
52,280 2,440,440
ค่าจ้างประจํา
2,032,349.00 2,242,160 +
52,280 2,294,440
เงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง
110,161.00
114,000
114,000
32,000
32,000
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) 1,104,062.36 1,724,260 +
42,840 1,767,100
ค่าตอบแทน
(รวม)
830,546.00 1,122,260 +
9,840 1,132,100
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของตําแหน่ง
38,628.00
81,660 +
40
81,700
ค่าเช่าบ้าน
98,400.00
100,800
100,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
14,050.00
20,000
20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
61,838.00
200,000
200,000
ค่าอาหาร
185,100.00
250,000
250,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด
23,600.00
24,000
24,000
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
121,400.00
150,000
150,000
ค่าพาหนะเหมาจ่าย
84,000.00
84,000
84,000
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน
203,530.00
211,800 +
9,800
221,600
ค่าใช้สอย
(รวม)
151,165.16
300,000 +
20,000
320,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(รวม)
55,545.16
65,000
65,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
1,000.00
1,000
1,000
ค่าเบี้ยประกัน
10,045.16
11,000
11,000
ค่ารับวารสาร
3,650.00
4,000
4,000
ค่าจ้างเหมาบริการ
8,000
8,000

หมวด/ประเภท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่าสอบบัญชี
ค่าปรับปรุงโปรแกรม
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
(รวม)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รวม)
ค่ารับรอง
ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
(รวม)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าวัสดุ
(รวม)
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
(รวม)
ค่าไปรษณีย์
ค่าน้ําประปา
ค่าไฟฟ้า

จ่ายจริง
ปี 2554
5,850.00
30,000.00
5,000.00
29,980.00
29,980.00
-

65,640.00
65,640.00
122,351.20
21,489.80
1,462.40
1,740.00
1,320.00
8,500.00
1,910.00
4,400.00
81,529.00
74,862.56
3,000.00
3,282.76
64,755.51

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ปี 2555
ลด
6,000
30,000
5,000
95,000
30,000
40,000
25,000
20,000 +
10,000
10,000 +

120,000
120,000
302,000
100,000
15,000
15,000
12,000
10,000
10,000
20,000
120,000
159,000
4,000
10,000
120,000

+
+
+
+

+

+

ปี 2556
6,000
30,000
5,000

20,000
20,000

95,000
30,000
40,000
25,000
40,000
10,000
30,000

13,000
5,000
5,000
(7,000)
10,000
30,000
30,000

120,000
120,000
315,000
100,000
20,000
20,000
5,000
20,000
10,000
20,000
120,000
189,000
4,000
10,000
150,000

รหัส
บัญชี

หมวด/ประเภท
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
หมวดรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ

รวมรายจ่ายประจํา

3,824.29
82,100.00
82,100.00

20,000
5,000
92,600 +
92,600 +

งบประมาณ
เพิ่ม
ลด
12,200
12,200

3,403,534.92

4,364,020 +

137,320

จ่ายจริง
ปี 2554

(รวม)

ปี 2555

+
-

ปี 2556
20,000
5,000
104,800
104,800

4,501,340

รหัส
บัญชี

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
หมวด/ประเภท

จ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด

ปี 2556

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)
ค่าครุภัณฑ์
(รวม)
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

41,700.00
41,700.00
41,700.00
-

52,000
52,000
52,000
-

+
+
+

37,700
37,700
(14,700)
52,400

89,700
89,700
37,300
52,400

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน

41,700.00

52,000 +

37,700

89,700

รหัส
บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณรายจ่ายประจํา
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 บัญชี
ลด
ข. จ่ายจากกําไรสุทธิ
หมวดรายจ่ายอื่น
เงินกําไรสุทธิปี 2555
เงินรางวัลประจําปี 15%
1,766,146.22 2,250,000 +
450,000 2,700,000
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%
3,532,292.44 4,500,000 +
900,000 5,400,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%
6,475,869.48 8,250,000 + 1,650,000 9,900,000

รวมรายจ่ายประจํา

11,774,308.14 15,000,000 +

3,000,000

18,000,000

คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลําปาง
1. วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน
ต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียนนําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
หรือนําไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
2. งานที่ทาํ
- ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 28,472,640 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. จ่ายจากรายได้
1. งบประมาณรายจ่ายประจํา
เป็นเงิน 2,440,440 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 ประเภทค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 2,294,440 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล จํานวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,164,560 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
เป็นเงิน 129,880 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 114,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจําภาค ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งเดือนละ 7,000 บาท
และตําแหน่งผูช้ ่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้ 32,000 บาท สําหรับ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนานุบาล ที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

1.2 หมวดค่าตอบแทน
เป็นเงิน 1,132,100 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของ
ตําแหน่ง ตั้งไว้ 81,700 บาท สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รบั ค่าจ้างถึงขั้นสูงของ
ตําแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และ
ร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
ตําแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550
1.2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 100,800 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551
1.2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ที่มสี ิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท สําหรับจ่ายให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล ที่มสี ิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ
1.2.5 ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 250,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการ
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตําแหน่งที่ว่าง
ของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2549
1.2.6 ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด ตั้งไว้ 24,000 บาท สําหรับจ่ายให้แก่
คณะกรรมการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา และพนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551
1.2.7 ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 150,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์รับจํานําคงเหลือ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผูต้ รวจการฯ
1.2.8 ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 84,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย
สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550
1.2.9 ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 221,600 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจํา
1.3 หมวดค่าใช้สอย
เป็นเงิน 320,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาต
ตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 11,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
สถานธนานุบาล
1.3.3 ประเภทค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 4,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของ
สถานธนานุบาล

1.3.4 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างล้างแอร์
ค่ากําจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
1.3.5 ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 6,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จ่ายให้แก่สํานักงานเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท
0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544
1.3.6 ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกําหนดอัตราตามขนาดของแต่ละ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551
1.3.7 ประเภทค่าปรับปรุงโปรแกรม ตั้งไว้ 5,000 บาท สําหรับใช้จ่ายในการปรับปรุง
และรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546
1.3.8 ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
1.3.9 ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล
1.3.10 ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท สําหรับจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล
1.3.11 ประเภทค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือน
สถานธนานุบาล
1.3.12 ประเภทค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าพิธีการทางศาสนา
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูม้ ีเกียรติ เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เป็นต้น
1.3.13 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ
1.4 หมวดค่าวัสดุ
เป็นเงิน 315,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้ เช่น จัดซื้อถุงพลาสติก
ในการเก็บรักษาทรัพย์รับจํานําและอื่น ๆ
1.4.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้
เกี่ยวกับการทําความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ
1.4.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล
1.4.4 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตั้งไว้ 5,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสถานธนานุบาล

1.4.5 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ขา่ วในกิจการสถานธนานุบาล
1.4.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชํารุด หรือหมดสภาพของ
สถานธนานุบาล
1.4.7 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
1.4.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์
1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค
เป็นเงิน 189,000 บาท แยกเป็น
1.5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 4,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
1.5.2 ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล
1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
1.5.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
1.5.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 5,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
1.6 หมวดรายจ่ายอื่น
เป็นเงิน
104,800 บาท แยกเป็น
1.6.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ ตั้งไว้ 104,800 บาท สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน
จ.ส.ท. ตามที่สาํ นักงาน จ.ส.ท. กําหนดให้ตงั้ ไว้แต่ละปี
2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
เป็นเงิน
89,700 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
เป็นเงิน
89,700 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตั้งไว้
37,300 บาท แยกเป็น
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
52,400 บาท แยกเป็น
- เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
2) มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 นิ้ว
3) มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า
300 ตัวอักษรต่อวินาที
4) มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วได้
ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
5) มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า
360 X 360 จุดต่อนิ้ว

6) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า
7) มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
8,400 บาท มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ข. จ่ายจากกําไรสุทธิ
รายจ่ายประจํา
หมวดรายจ่ายอืน่
จ่ายจากกําไรสุทธิ ปี 2555
- เงินรางวัลประจําปี 15% ของกําไรสุทธิ
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกําไรสุทธิ
-------------------------------

ตั้งไว้ 18,000,000 บาท
จํานวน 18,000,000 บาท
จํานวน 2,700,000 บาท
จํานวน 5,400,000 บาท
จํานวน 9,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
ก. จ่ายจากรายได้
ข. จ่ายจากกําไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
- ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน

หมวด
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา

หมวด
ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ
วัสดุ

2,440,440
-

1,767,100
-

2,440,440

1,767,100
5,881,600
1,000,000
4,500,000
381,600

หมวด
ค่าสาธาณูปโภค

189,000
189,000
บาท
บาท
บาท
บาท

หมวด
รายจ่ายอื่น

104,800
18,000,000
18,104,800

หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

89,700

4,591,040
18,000,000

89,700

22,591,040

-

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวด/ประเภท
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รวมรายจ่ายงบกลาง

67,786.88
1,235,689.58
-

+
ปี 2555
34,600 +
3,000,000 +
+

งบประมาณ
เพิ่ม
(ลด)
(34,600)
1,000,000
1,500,000
381,600

1,303,476.46

3,034,600 +

2,847,000

จ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2556
-

1,000,000
4,500,000
381,600

5,881,600

รหัส
บัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
หน่วยงานสถานธนานุบาล
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
1. วัตถุประสงค์
- เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- เพื่อจ่ายในการชําระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการทําสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาลเบิกเงินเกินบัญชี
มาใช้เป็นทุนหมุนเวียน จ่ายให้แก่ธนาคาร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร และการชําระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ให้สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2
ของรายปีที่ล่วงมา ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
2. งานที่ทํา
- กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กําหนดไว้ และรายจ่าย
ตามข้อผูกพันให้เป็นไปตามที่สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้
- เพื่ อ จ่ า ยในการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า ดอกเบี้ ย ธนาคาร และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการทําสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนานุบาลเบิกเงิน
เกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน จ่ายให้แก่ธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ให้สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2
ของรายปีที่ล่วงมา ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท
0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
รายจ่ายงบกลาง
ตั้งไว้
5,881,600 บาท แยกเป็น
- ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตั้งไว้ 1,000,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 4,500,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ในการทําสัญญาเงินกู้
เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 381,600 บาท สําหรับจ่ายให้สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

เอกสารงบประมาณ
ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2,913,820

บาท

3,487,800

บาท

1. แผนงานการพาณิชย์

2,761,200

บาท

3,323,000

บาท

152,620

บาท

164,800

บาท

2. แผนงานงบกลาง

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง

รายการ
1. รายจ่ายงบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สํารองจ่าย
รวมรายจ่ายงบกลาง
2. รายจ่ายของหน่วยงาน
รายจ่ายประจํา
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายจ่ายอื่น

จ่ายจริง
ปี 2554

ปี 2555

งบประมาณ
+
เพิ่ม
(ลด)

ปี 2556

40,887.00
-

52,620 +
100,000

12,180
-

64,800
100,000

40,887.00

152,620 +

12,180

164,800

414,874.65
1,060,873.88
373,133.54
-

526,200
1,587,000
393,000
-

+
+
+

121,800
648,000
(70,000) 1,517,000
10,000
403,000
100,000
100,000

รวมรายจ่ายประจํา

1,848,882.07

2,506,200 +

161,800

2,668,000

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

395,219.00

255,000 +

400,000

655,000

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน

395,219.00

255,000 +

400,000

655,000

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดประมาณการรายรับ
รายได้สูงกว่ารายจ่าย

2,284,988.07
3,616,049.03
1,331,060.96

2,913,820 +
3,566,900 653,080 -

573,980 3,487,800
(62,700) 3,504,200
(636,680)
16,400

รหัส
บัญชี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง

หมวด/ประเภท
ค่าบริการสถานีขนส่ง
ค่าบริการห้องสุขา
ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า
ค่าป้ายโฆษณา
ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด

รวมรายรับทั้งสิ้น

งบประมาณ
+
เพิ่ม
(ลด)
+
32,300
- (110,000)
+
40,000
(25,000)

รับจริง
ปี 2554

ปี 2555

1,847,010.00
559,200.00
1,026,000.00
80,000.00
9,000.00
94,839.03

1,831,700
559,200
1,026,000
120,000
30,000

3,616,049.03

3,566,900 -

ปี 2556
1,864,000
559,200
1,026,000
10,000
40,000
5,000

(62,700) 3,504,200

รหัส
บัญชี

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
------------------------------ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,504,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง

เป็นเงิน

1,864,000

บาท

2. ค่าบริการห้องสุขา

เป็นเงิน

559,200

บาท

3. ค่าบริการสถานที่จําหน่ายสินค้า

เป็นเงิน

1,026,000

บาท

4. ค่าป้ายโฆษณา

เป็นเงิน

10,000

บาท

5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เป็นเงิน

40,000

บาท

6. รายได้เบ็ดเตล็ด

เป็นเงิน

5,000

บาท

3,504,200

บาท

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
--------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ภายใต้การกํากับดูแล
ของเทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวน 15 ภารกิ จ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน สามารถอํ า นวยความสะดวก
ปลอดภัย ให้ กั บสาธารณชนโดยทั่ วไปที่ม ารับบริก ารของสถานีขนส่งผู้ โดยสารฯ เกิด ความพึ งพอใจ
ประทับใจในการบริการที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
2. งานที่ทํา
2.1 การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจําทาง
2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
2.3 การจัดพื้นที่จําหน่ายตั๋วโดยสาร
2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี
2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี
2.6 การรักษาความปลอดภัย
2.7 การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
2.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
2.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา
2.10 การจัดให้มีบริการจําหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
2.11 การจัดให้มีบริการฝากของ
2.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
2.13 การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
2.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
2.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 3,323,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน การพาณิชย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง ภายใต้การกํากับดูแลของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 15 ภารกิจ
มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอํานวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ
ประทับใจในการบริการ ที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
จ่ายจากรายได้
งาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครลําปาง

หมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน
และค่าจ้างประจํา ใช้สอย และวัสดุ
648,000

หมวด
ค่าสาธาณูปโภค

1,517,000

หมวด
รายจ่ายอื่น

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

403,000

100,000

655,000

3,323,000

403,000

100,000

655,000

3,323,000

.

รวม

648,000

1,517,000

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
--------------------------

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
1.2 เพื่อ ให้มีเ งิน สํา รองจ่า ยในกรณีจํา เป็น ที่ไ ม่ไ ด้ตั้ง งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีไ ว้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
2. งานที่ทํา
2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
นครลําปาง
2.2 จ่า ยเงิ น สํ า รองจ่า ยในกรณีจํา เป็ น ที ่ ไ ม่ไ ด้ตั ้ง งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปีไ ว้
ตามระเบียบฯ
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 164,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงาน งบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
2. เพื่อให้มีเงินสํารองจ่ายในกรณีจําเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
จ่ายจากรายได้
งาน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

สํารองจ่าย

รวม

หมายเหตุ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครลําปาง

64,800

100,000

164,800

รวม

64,800

100,000

164,800

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณรายจ่ายประจํา
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ่ม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 บัญชี
ลด
(รวม)
414,874.65
526,200 + 121,800
648,000
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
(รวม)
414,874.65
526,200 + 121,800
648,000 522000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
322,143.68
410,400 (5,400)
405,000 220700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
92,730.97
115,800 + 127,200
243,000 220800
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม) 1,060,873.88 1,587,000 (70,000) 1,517,000
(รวม)
425,980.00
405,000 - (100,000)
305,000 531000
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม
5,000
5,000 310200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
425,980.00
400,000 - (100,000)
300,000 310300
นอกเวลาราชการ
(รวม)
484,576.84
975,000 +
48,000 1,023,000 532000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
304,376.34
700,000 +
50,000
750,000 320100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
10,000
10,000 320200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
178,425.00
250,000
250,000 320300
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
1,775.50
15,000 (2,000)
13,000 320400
ค่าวัสดุ
(รวม)
150,317.04
207,000 (18,000)
189,000 533000
วัสดุสํานักงาน
70,576.00
100,000
100,000 330100
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
7,988.00
15,000
15,000 330200
วัสดุงานบ้านงานครัว
3,964.00
10,000 (5,000)
5,000 330300
วัสดุก่อสร้าง
5,241.00
15,000 (3,000)
12,000 330600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2,000 +
500
2,500 330700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1,448.04
2,000 +
500
2,500 330800
วัสดุการเกษตร
4,600.00
15,000 (5,000)
10,000 331000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2,000
2,000 331100
วัสดุคอมพิวเตอร์
31,300.00
31,000 (1,000)
30,000 331400
วัสดุอื่น ๆ
25,200.00
15,000 (5,000)
10,000 332000

จ่ายจริง
ปี 2554

หมวด/ประเภท
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
หมวดรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

รวมงบประมาณรายจ่ายประจํา

(รวม)
(รวม)

(รวม)
(รวม)

373,133.54
373,133.54
340,740.03
11,964.48
5,412.35
15,016.68
-

1,848,882.07

ปี 2555
393,000
393,000
350,000
15,000
7,000
1,000
20,000
-

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด
+
10,000
+
10,000
+
10,000
+ 100,000
+ 100,000
+ 100,000

2,506,200 +

161,800

ปี 2556
403,000
403,000
360,000
15,000
7,000
1,000
20,000
100,000
100,000
100,000

2,668,000

รหัส
บัญชี
534000
340100
340200
340300
340400
340500
551000
510100

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
แผนงานการพาณิชย์
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
จ่ายจริง
ปี 2554

หมวด/ประเภท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

(รวม)
(รวม)

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รวม)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
(รวม)
และสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง)
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ
(รวม)
สิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการก่อสร้าง
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง
(เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ 2

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

395,219.00
395,219.00
74,080.00
50,650.00
9,889.00
70,800.00
180,600.00
9,200.00
-

ปี 2555
255,000
205,000
148,000
32,000
25,000
50,000
50,000

งบประมาณ
+
เพิ่ม
ลด
+ 400,000
- (150,000)
- (118,000)
(32,000)
+ 550,000
+ 250,000
250,000

655,000
55,000
30,000
25,000
600,000
300,000

541000
410100
410600
410700
411600
411700
411800
542000
421200

-

-

-

50,000

-

-

+

300,000

300,000 421400

-

-

+

300,000

300,000

255,000 +

400,000

655,000

395,219.00

+

ปี 2556

รหัส
บัญชี

-

250,000

50,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
................................................
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 3,323,000 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
1. งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
เป็นเงิน
648,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
648,000 บาท แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 405,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ
พนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 243,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
รวมงบบุคลากร

648,000 บาท

2. งบดําเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
เป็นเงิน
1,517,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
305,000 บาท แยกเป็น
- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท สําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคําสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
รวมค่าตอบแทน

305,000 บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
1,023,000 บาท แยกเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
750,000 บาท แยกเป็น
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ในงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งฯ
ผลการดําเนินงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง

- ค่าจ้างเหมาบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และ
ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีม่ านิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลว่ งมา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 250,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาล
นครลําปาง) ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่จําเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
3. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตั้งไว้ 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลนครลําปาง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/7516 ลงวันที่
11 มิถุนายน 2550 ให้สามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังได้โดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6)
4. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าซื้อของรางวัลต่าง ๆ ในพิธีหรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
13,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
รวมค่าใช้สอย 1,023,000 บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
189,000 บาท แยกเป็น
- วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือ น้ําดื่ม ป้ายแผนที่อาคาร
สํานักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ ซึ่งนํามาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 12,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกน้ํา ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,500 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลีย่ นแปลงแทนของเดิมที่ชํารุด หรือหมดสภาพไป
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,500 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ น้ํายาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ
จัดเข้าประเภทวัสดุใดได้
รวมค่าวัสดุ

189,000 บาท

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
403,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้
403,000 บาท แยกเป็น
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 360,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
- ค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 15,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 7,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทใี่ ช้ติดต่อกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทัง้ โทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ

- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 1,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ
ต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการรายเดือนเคเบิ้ลทีวี และ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 403,000 บาท
รวมงบดําเนินการ 1,920,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น
เป็นเงิน
100,000 บาท แยกเป็น
หมวดรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ตั้งไว้
100,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลกระทบ
ในการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการดําเนินงาน และการจัดทํากระบวนการประชาพิจารณ์ (รายละเอียดตามข้อกําหนด
ของเทศบาลนครลําปาง)
รวมงบรายจ่ายอื่น
100,000 บาท
4. งบลงทุน
655,000 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน
4.1 ครุภัณฑ์
ตั้งไว้
55,000 บาท แยกเป็น
4.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้
30,000 บาท แยกเป็น
- เครื่องบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิด 16 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องบันทึกภาพเป็นระบบดิจิตอล บันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์
2) เครื่องบันทึกภาพสามารถรองรับการใส่ฮาร์ดดิสก์ได้
3) ความเร็วในการแสดงภาพสดเป็นแบบ Real-time
4) รองรับสัญญาณขาออก ชนิด HDMI 1 ช่อง
5) มีช่องต่อ Mouse ชนิด USB สามารถเชื่อมต่อ Mouse เพื่อควบคุม
การทํางานได้โดยตรง
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 63)
4.1.2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 25,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)
รวมค่าครุภัณฑ์ 55,000 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ตั้งไว้
600,000 บาท แยกเป็น
4.2.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยทําการเปลี่ยนชุดโคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์
แบบสะท้อนแสง มีขาแขวน พร้อมสายไฟ สวิทช์ควบคุม และอุปกรณ์อนื่ ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
หน้า 5-284)
2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบ
องค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)
4.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกีย่ วกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ 2 ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทําการจ้างเอกชน นิติบุคคล
สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา ในการศึกษาและออกแบบการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) แห่งที่ 2 (Conceptual Design) (รายละเอียดตามข้อกําหนดของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
หน้า 5-285)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,000 บาท

รวมงบลงทุน

655,000 บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายประจํา
งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
งบประมาณ
จ่ายจริง
รหัส
หมวด/ประเภท
+
เพิ
ม
่
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 บัญชี
ลด
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
40,887.00
52,620 +
12,180
64,800 110300
2. สํารองจ่าย
100,000
100,000 111000

รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

40,887.00

152,620 +

12,180

164,800

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
................................................
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น 164,800 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้
รายจ่ายงบกลาง
เป็นเงิน 164,800 บาท แยกเป็น
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 64,800 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลําปาง
2. สํารองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท สําหรับจ่ายในกรณีจําเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

