
 



 



 



 

 

 

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลนครล าปาง 
 

********************************************* 

 
  เทศบาลนครล าปางขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 736,431,000 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ
และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด 
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังต่อไปนี้... 



ประมาณการรายรับทัง้สิ้น 702,000,000      บาท
แยกเป็น

1. รายไดจ้ัดเก็บเอง 115,880,000      บาท
1.1 หมวดภาษีอากร 71,330,000     
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,687,000     
1.3 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 17,301,500     
1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,900,000      
1.5 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 3,011,500      
1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน 650,000         

2. รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 277,860,000      บาท
2.1 หมวดภาษีจัดสรร 277,860,000   

3. รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 308,260,000      บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 308,260,000   

ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น 695,331,000      บาท
แยกเป็น

1. งบกลาง 132,863,250      บาท
2. งบบุคลากร 254,396,520      บาท
3. งบด าเนินงาน 211,315,780      บาท
4. งบลงทุน 73,440,100        บาท
5. งบรายจ่ายอ่ืน 80,000             บาท
6. งบเงินอุดหนุน 23,235,350        บาท

งบประมาณรายจา่ยทั่วไป  จ านวน  695,331,000  บาท

สรปุข้อมูลเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

งบประมาณรายจา่ยรวมทั้งสิน้  จ านวน  736,431,000  บาท  แยกเป็น



ประมาณการรายรับทัง้สิ้น 48,710,000        บาท
แยกเป็น

1. หมวดรายได้ 25,710,000        บาท
2. หมวดรายไดอ่ื้น 23,000,000        บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น 38,010,000        บาท
แยกเป็น

1. งบกลาง 8,007,000         บาท
2. งบบุคลากร 2,620,000         บาท
3. งบด าเนินงาน 4,238,100         บาท
4. งบลงทุน 7,900               บาท
5. งบรายจ่ายอ่ืน 23,137,000        บาท

ประมาณการรายรับทัง้สิ้น 3,090,000         บาท
แยกเป็น

1. หมวดรายได้ 3,090,000         บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น 3,090,000         บาท
แยกเป็น

1. งบกลาง 101,600            บาท
2. งบบุคลากร 752,600            บาท
3. งบด าเนินงาน 2,087,300         บาท
4. งบลงทุน 148,500            บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  จ านวน  38,010,000  บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จ านวน 3,090,000  บาท

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  รวมจ านวน  41,100,000  บาท

ประกอบดว้ย :-



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 เกา้อี้ประชุม ส าหรับห้องท างานส านักปลัดเทศบาล 

จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
        12,000 ส านักปลัดเทศบาล

2 เกา้อี้ประชุม ส าหรับห้องประชุมราชาวดี จ านวน 60 ตัว ๆ ละ 950 บาท         57,000 ส านักปลัดเทศบาล
3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง
        32,400 ส านักปลัดเทศบาล

4 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท         31,600 ส านักปลัดเทศบาล
5 โต๊ะประชุม ส าหรับห้องท างานส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 ตัว          7,000 ส านักปลัดเทศบาล
6 โต๊ะประชุม ส าหรับห้องประชุมราชาวดี จ านวน 60 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท       210,000 ส านักปลัดเทศบาล
7 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง่ (ดีเซล) จ านวน 1 คัน     1,288,000 ส านักปลัดเทศบาล
8 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

จ านวน 1 เคร่ือง
        42,500 ส านักปลัดเทศบาล

9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้ จ านวน 1 จอ          9,500 ส านักปลัดเทศบาล
10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
        32,000 ส านักปลัดเทศบาล

11 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง          9,000 ส านักปลัดเทศบาล
12 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท         17,700 ส านักปลัดเทศบาล
13 ระบบ Application ร้องทุกข ์บน Smartphone         60,000 ส านักปลัดเทศบาล
14 โครงการปรับปรุงห้องท างานส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครล าปาง       230,000 ส านักปลัดเทศบาล
15 โครงการกอ่สร้างทางลาดคนพิการ บริเวณชั้น 1 อาคารส านักการช่าง-กองคลัง       150,000 ส านักปลัดเทศบาล
16 เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วัตต์ 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 28,000 บาท
        56,000 ส านักปลัดเทศบาล

17 โครงการติดต้ังเสารับส่งสัญญาณวิทยส่ืุอสาร (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)       100,000 ส านักปลัดเทศบาล

18 เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เคร่ือง

        18,000 กองวิชาการและแผนงาน

19 ล าโพงฮอร์น จ านวน 30 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท         39,000 กองวิชาการและแผนงาน
20 กล้องบันทึกภาพ DSLR แบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์ จ านวน 1 ตัว         75,000 กองวิชาการและแผนงาน
21 เกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัว          2,500 กองวิชาการและแผนงาน
22 เคร่ืองเยบ็กระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง          4,100 กองวิชาการและแผนงาน
23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 1 ชุด
        16,000 กองวิชาการและแผนงาน

24 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท

         5,200 กองวิชาการและแผนงาน

งบลงทนุที่จะด าเนินการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
25 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เคร่ือง
         4,300 กองวิชาการและแผนงาน

26 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท         11,800 กองวิชาการและแผนงาน
27 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง          2,600 กองวิชาการและแผนงาน
28 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง          5,900 กองวิชาการและแผนงาน
29 เกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัว          2,500 กองคลัง
30 เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท          7,800 กองคลัง
31 เคร่ืองค านวณ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท          5,000 กองคลัง
32 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง
        40,200 กองคลัง

33 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

        17,000 กองคลัง

34 เคาน์เตอร์บริการประชาชน จ านวน 1 ตัว         30,000 กองคลัง
35 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท         15,800 กองคลัง
36 กล้องถา่ยภาพ ระบบดิจติอล ความละเอยีด 16 ล้านพิกเซล 

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 13,600 บาท
        27,200 กองคลัง

37 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท

        44,000 กองคลัง

38 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

        48,000 กองคลัง

39 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน จ านวน 1 เคร่ือง         22,000 กองคลัง
40 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท
         5,200 กองคลัง

41 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท

         8,600 กองคลัง

42 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท         59,000 กองคลัง
43 ระบบทะเบียนทรัพยสิ์น         50,000 กองคลัง
44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
        32,000 ส านักการศึกษา

45 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง          9,000 ส านักการศึกษา
46 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 

(27 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บาท
        15,800 ส านักการศึกษา

47 โครงการปรับปรุงระบบประปาของส านักการศึกษา (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)       115,000 ส านักการศึกษา
48 เกา้อี้ท างาน ประจ าห้องเรียน จ านวน 12 ตัว ๆ ละ 800 บาท 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
         9,600 ส านักการศึกษา



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
49 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทีย ูจ านวน 4 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 47,000 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

      188,000 ส านักการศึกษา

50 โต๊ะท างาน ประจ าห้องเรียน จ านวน 12 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

        38,400 ส านักการศึกษา

51 พัดลมโคจร ขนาด 18 นิว้ จ านวน 20 ตัว ๆ 1,800 บาท
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

        36,000 ส านักการศึกษา

52 โต๊ะเกา้อี้นักเรียน จ านวน 360 ชุด ๆ ละ 1,150 บาท
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

      414,000 ส านักการศึกษา

53 กล้องถา่ยภาพ ระบบดิจติอล ความละเอยีด 20 ล้านพิกเซล 
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 19,300 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

        38,600 ส านักการศึกษา

54 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,300 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านแสนเมืองมูล)

        60,600 ส านักการศึกษา

55 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิว้ 
จ านวน 2 จอ ๆ ละ 9,500 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

        19,000 ส านักการศึกษา

56 เคร่ืองท าน้ าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 4 กอ๊ก จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บาท
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกลู)

        60,000 ส านักการศึกษา

57 เคร่ืองท าน้ าเยน็ แบบต่อท่อ ขนาด 5 กอ๊ก จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 24,000 บาท
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

        72,000 ส านักการศึกษา

58 เคร่ืองเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01 จ านวน 1 ชุด ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)       300,000 ส านักการศึกษา
59 โต๊ะเทเบิลเทนนิส จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 7

(ศิรินาวินวิทยา)
        37,500 ส านักการศึกษา

60 เคร่ืองดนตรีอลัโต แซกโซโฟน จ านวน 1 ตัว ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 4 
(บ้านเชียงราย)

        50,000 ส านักการศึกษา

61 โครงการกอ่สร้างประตูด้านขา้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      150,000 ส านักการศึกษา

62 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปล่ียนหม้อแปลงพร้อมเดินสายไฟ 
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

      500,000 ส านักการศึกษา

63 โครงการปรับปรุงสถานที่ด่ืมน้ า โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกลู) 
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      150,000 ส านักการศึกษา

64 โครงการปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      150,000 ส านักการศึกษา

65 โครงการปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม อาคารเรียนระดับประถมศึกษาชั้นล่าง 
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      150,000 ส านักการศึกษา



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
66 โครงการปรับปรุงอาคารนครล าปาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
      150,000 ส านักการศึกษา

67 โครงการปรับปรุงอาคารอสูาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      150,000 ส านักการศึกษา

68 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท ส าหรับอทุยานการเรียนรู้นครล าปาง

        44,000 ส านักการศึกษา

69 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,900 บาท 
ส าหรับอทุยานการเรียนรู้นครล าปาง

        11,800 ส านักการศึกษา

70 บุษบกส าหรับอญัเชิญพระเจา้แกว้มรกต       420,000 ส านักการศึกษา
71 รถลากจงูพร้อมบุษบก จ านวน 9 คัน ๆ ละ 1,111,000 บาท     9,999,000 ส านักการศึกษา
72 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท         16,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
73 เคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ า จ านวน 1 เคร่ือง         95,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
74 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
        32,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

75 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง          5,900 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
76 ระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535         95,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
77 ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม 5211 ล าปาง 

เป็นรถบริการเคล่ือนที่ตรวจแนะน าด้านสุขาภิบาล 
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

      500,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

78 เกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัว          2,500 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
79 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว          3,500 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
80 โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก จ านวน 1 ตัว          5,500 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
81 เคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แขง็ จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท         95,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
82 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 1 ชุด
        16,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

83 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง          5,900 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
84 เกา้อี้ จ านวน 80 ตัว ๆ ละ 350 บาท         28,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
85 เคร่ืองปัม๊น้ า จ านวน 1 เคร่ือง          6,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
86 เกา้อี้อเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 550 บาท 

ส าหรับห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา
        27,500 กองสวัสดิการสังคม

87 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

        17,000 กองสวัสดิการสังคม

88 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง         21,000 กองสวัสดิการสังคม
89 เกา้อี้ท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท          5,000 กองสวัสดิการสังคม
90 โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท         11,000 กองสวัสดิการสังคม



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
91 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 1 ชุด
        16,000 กองสวัสดิการสังคม

92 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

         4,300 กองสวัสดิการสังคม

93 ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลผู้สูงอายุ         30,000 กองสวัสดิการสังคม
94 เกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัว          2,500 กองสวัสดิการสังคม
95 โต๊ะท างาน ชนิดเหล็ก (7 ล้ินชัก) จ านวน 1 ตัว          8,500 กองสวัสดิการสังคม
96 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
        32,000 กองสวัสดิการสังคม

97 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

         4,300 กองสวัสดิการสังคม

98 ผ้าใบเต็นท์ จ านวน 20 ผืน ๆ ละ 8,700 บาท       174,000 ส านักการช่าง
99 โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ จ านวน 100 ชุด ๆ 1,850 บาท       185,000 ส านักการช่าง
100 โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 100 ชุด ๆ 2,040 บาท       204,000 ส านักการช่าง
101 ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 200,000 บาท 

ส าหรับติดต้ังแยกเพ็ญทรัพย ์และแยกวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม) ถนนพหลโยธิน
      400,000 ส านักการช่าง

102 ค่าปรับปรุงสภาพรถขดุตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101       391,000 ส านักการช่าง
103 โครงการกอ่สร้างถนนก าแพงเมือง ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ 115/10 

ถงึบ้านเลขที่ 115/9 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
      366,000 ส านักการช่าง

104 โครงการกอ่สร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ 295 
ถงึถนนบ้านดง ขา้งบ้านเลขที่ 231 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      725,000 ส านักการช่าง

105 โครงการกอ่สร้างถนนริมน้ า ซอยขา้งบ้านเลขที่ 42/1 ถงึบริเวณบ้านเลขที่ 42/2
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      157,000 ส านักการช่าง

106 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 
ซอยหลังวัดดงไชย ถงึขา้งบ้านเลขที่ 231/2 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      909,000 ส านักการช่าง

107 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 
ซอยขา้งบ้านเลขที่ 10 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      600,000 ส านักการช่าง

108 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนพหลโยธิน 
(ซอยขา้งร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยขา้งบ้านเลขที่ 221/4 
ถงึถนนรอบเวียง ขา้งบ้านเลขที่ 57 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    1,048,000 ส านักการช่าง

109 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนล าปาง-แม่ทะ ซอย 5 
(ซอยแพร่ใจ) ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ 55/1 ถงึบ้านเลขที่ 51 
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      183,000 ส านักการช่าง

110 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนล าปาง-แม่ทะ ซอย 5 
ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ 73/3 ถงึบ้านเลขที่ 73/1 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      233,000 ส านักการช่าง



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
111 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนศรีปงชัย ซอย 2 

ต้ังแต่ถนนศรีปงชัย ถงึสะพานบ้านศรีปงชัย (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
    3,809,000 ส านักการช่าง

112 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสด์ิ 4 ซอย 9 
ต้ังแต่ขา้งบ้านเลขที่ 51/1 ถงึขา้งบ้านเลขที่ 27 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      435,000 ส านักการช่าง

113 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า ถนนไฮเวยล์ าปาง-งาว 
ซอยขา้งบ้านเลขที่ 276 ถงึบริเวณบ้านเลขที่ 274 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      320,000 ส านักการช่าง

114 โครงการกอ่สร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 
ต้ังแต่ถนนวังขวา ขา้งบ้านเลขที่ 223/6 ถงึบริเวณบ้านเลขที่ 25/3
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    2,532,000 ส านักการช่าง

115 โครงการกอ่สร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนป่าไม้ ซอยขา้งบ้านเลขที่ 19 
ถงึถนนวังเหนือ บ้านเลขที่ 10 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      285,000 ส านักการช่าง

116 โครงการกอ่สร้างป้ายชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลนครล าปาง       300,000 ส านักการช่าง
117 โครงการกอ่สร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครล าปาง       250,000 ส านักการช่าง
118 โครงการปรับปรุงถนนช่างแต้ม (ก าแพงเมือง) ต้ังแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถงึถนนประตูม้า

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
      748,000 ส านักการช่าง

119 โครงการปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ต้ังแต่ถนนฉตัรไชย ขา้งบ้านเลขที่ 246/9 
ถงึถนนมนตรี ขา้งบ้านเลขที่ 48/1 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    2,002,000 ส านักการช่าง

120 โครงการปรับปรุงถนนตัดใหม่ ต้ังแต่ถนนเรือนแพ ถงึถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 1019 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      457,000 ส านักการช่าง

121 โครงการปรับปรุงถนนทางเขา้ชุมชนเจริญสุข (ขา้งบริษัท โค้วยู่ฮะ)
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      180,000 ส านักการช่าง

122 โครงการปรับปรุงถนนทิพยช์้าง ต้ังแต่ถนนราชบุตร ถงึถนนบุญวาทย์
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    1,411,000 ส านักการช่าง

123 โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ต้ังแต่ถนนปงสนุก ขา้งบ้านเลขที่ 235/1 
ถงึถนนจามเทวี ซอย 3 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    1,187,000 ส านักการช่าง

124 โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังค า ต้ังแต่ถนนปงสนุก 
ขา้งบ้านเลขที่ 220/1 ถงึถนนจามเทวี ขา้งบ้านเลขที่ 235
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    1,244,000 ส านักการช่าง

125 โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ต้ังแต่ถนนประตูม้า ขา้งบ้านเลขที่ 187 
ถงึถนนประตูม้า ซอย 1 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      636,000 ส านักการช่าง

126 โครงการปรับปรุงถนนประตูม้า ต้ังแต่บริเวณบ้านเลขที่ 72 ถงึถนนพระแกว้
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    2,170,000 ส านักการช่าง

127 โครงการปรับปรุงถนนพระเจา้ทันใจ ซอย 2 ต้ังแต่ขา้งบ้านเลขที่ 34 
ถงึถนนก าแพงเมือง (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

    1,694,000 ส านักการช่าง

128 โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอยขา้วปัน้) ต้ังแต่ขา้งบ้านเลขที่ 29 
ถงึถนนเลียบคลองชลประทาน (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      373,000 ส านักการช่าง



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
129 โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ต้ังแต่ถนนพระบาท ถงึบ้านเลขที่ 164

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
    1,872,000 ส านักการช่าง

130 โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยขา้งบ้านเลขที่ 140/128 
ถงึถนนไฮเวยล์ าปาง-งาว (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      742,000 ส านักการช่าง

131 โครงการปรับปรุงถนนวัดม่อนจ าศีล ซอย 2 ต้ังแต่ถนนวัดม่อนจ าศีล 
ถงึบ้านเลขที่ 21 (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      930,000 ส านักการช่าง

132 โครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ     3,500,000 ส านักการช่าง
133 เคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แขง็ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท         19,000 ส านักการช่าง
134 เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 400,000 บาท 

ส าหรับติดต้ังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง) 
และสวนสาธารณะเขลางค์นคร

      800,000 ส านักการช่าง

135 โครงการปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร       900,000 ส านักการช่าง
136 โครงการปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ า (ศาลาเฉลิมพระเกยีรติ) 

และสะพานขา้มสระน้ าในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
    1,000,000 ส านักการช่าง

137 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน   12,100,000 ส านักการช่าง
138 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบน้ าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
    1,927,000 ส านักการช่าง

139 โครงการปรับปรุงร้ัวด้านขา้งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง)
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

      260,000 ส านักการช่าง

140 โครงการปรับปรุงร้ัวและฐานประดับตกแต่งต้นไม้ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร       398,000 ส านักการช่าง
141 โครงการกอ่สร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)       500,000 ส านักการช่าง
142 โครงการกอ่สร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)     3,500,000 ส านักการช่าง
143 เคร่ืองผสมคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง         40,000 ส านักการช่าง
144 เคร่ืองสกดัคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง         25,000 ส านักการช่าง
145 สว่านโรตาร่ี จ านวน 1 เคร่ือง         25,000 ส านักการช่าง
146 ค่าดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน นข-2656         80,000 ส านักการช่าง
147 ค่าปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778     1,800,000 ส านักการช่าง
148 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง
        47,000 ส านักการช่าง

 73,440,100รวมทั้งสิน้



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 โครงการจดังานวันเทศบาล         30,000 ส านักปลัดเทศบาล
2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่       100,000 ส านักปลัดเทศบาล
3 โครงการปรองดองสมานฉนัท์         60,000 ส านักปลัดเทศบาล
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการท างานของบุคลากร

สังกดัเทศบาลนครล าปาง
      200,000 ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการพัฒนาองค์กรเปีย่มสุข (Happy Workplace)       100,000 ส านักปลัดเทศบาล
6 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

และเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครล าปาง
    3,000,000 ส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาธิปไตย         50,000 ส านักปลัดเทศบาล
8 โครงการการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง       300,000 ส านักปลัดเทศบาล
9 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล         10,000 ส านักปลัดเทศบาล
10 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย         50,000 ส านักปลัดเทศบาล
11 โครงการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แกชุ่มชน         50,000 ส านักปลัดเทศบาล
12 โครงการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครล าปาง 3,000,000 ส านักปลัดเทศบาล
13 โครงการจดังานถนนสายวัฒนธรรม 200,000 ส านักปลัดเทศบาล
14 โครงการจดังานท่องเที่ยวเมืองเกา่เขลางค์นคร 1,000,000 ส านักปลัดเทศบาล
15 โครงการจดังานร าลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก 1,000,000 ส านักปลัดเทศบาล
16 โครงการจดังานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า 100,000 ส านักปลัดเทศบาล
17 โครงการจดังานเทศบาลนครล าปางพบส่ือมวลชน       100,000 กองวิชาการและแผนงาน
18 โครงการฝึกอบรมเครือขา่ยอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง         93,000 กองวิชาการและแผนงาน
19 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       100,000 กองวิชาการและแผนงาน
20 โครงการอบรมผู้อยู่ในขา่ยช าระภาษีในเขตเทศบาลนครล าปาง         30,000 กองคลัง
21 โครงการจดังานแขง่ขนัคนเกง่โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครล าปาง 80,000 ส านักการศึกษา
22 โครงการจดังานวันครู 16 มกราคม 50,000 ส านักการศึกษา
23 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ 600,000 ส านักการศึกษา
24 โครงการจดักจิกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

50,000 ส านักการศึกษา

25 โครงการบริหารจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 600,000 ส านักการศึกษา
26 โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 50,000 ส านักการศึกษา
27 โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 300,000 ส านักการศึกษา
28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานครูเทศบาล 

และบุคลากรทางการศึกษา
600,000 ส านักการศึกษา

โครงการที่จะด าเนินการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
29 โครงการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง" 
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

100,000 ส านักการศึกษา

30 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 200,000 ส านักการศึกษา
31 โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป) 150,000 ส านักการศึกษา
32 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะส าหรับเด็กและเยาวชน 150,000 ส านักการศึกษา
33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียน

และประถมศึกษา (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
24,092,600 ส านักการศึกษา

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

5,252,900 ส านักการศึกษา

35 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอทุยานการเรียนรู้นครล าปาง 350,000 ส านักการศึกษา
36 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจดักจิกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง)
2,500,000 ส านักการศึกษา

37 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจดักจิกรรม
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 200,000 ส านักการศึกษา
38 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ให้ได้ตามมาตรฐานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
60,000 ส านักการศึกษา

39 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครล าปาง 20,000 ส านักการศึกษา
40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

927,600 ส านักการศึกษา

41 โครงการจดังานดนตรีเพื่อประชาชน 300,000 ส านักการศึกษา
42 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกฬีาและนันทนาการ 1,500,000 ส านักการศึกษา
43 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 300,000 ส านักการศึกษา
44 โครงการส่งเสริมกจิกรรมศูนยเ์ยาวชนเทศบาลนครล าปาง 200,000 ส านักการศึกษา
45 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

200,000 ส านักการศึกษา

46 โครงการจดังานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่         30,000 ส านักการศึกษา
47 โครงการจดังานเทศกาลวันเขา้พรรษา         50,000 ส านักการศึกษา
48 โครงการจดังานบวงสรวงเจา้พระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจา้ทิพยช์้าง)       140,000 ส านักการศึกษา
49 โครงการจดังานบวงสรวงเจา้พ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองล าปาง       500,000 ส านักการศึกษา
50 โครงการจดังานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร         50,000 ส านักการศึกษา
51 โครงการจดังานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา

ไหว้สาอริยสงฆ์เจา้หลวงพ่อเกษม เขมโก
        30,000 ส านักการศึกษา

52 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)
(ปี 61 ต้ังไว้ 3,000,000 โอนลด 120,000)

    3,000,000 ส านักการศึกษา
53 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองล าปาง)     2,500,000 ส านักการศึกษา
54 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และประเพณีอื่น ๆ       350,000 ส านักการศึกษา



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
55 โครงการรณรงค์ก าจดัลูกน้ ายงุลายป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
และโรคซิการ์       250,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
56 โครงการรับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 
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        50,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

57 โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครล าปาง         80,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
ซ่อมรถในเขตเทศบาลนครล าปาง         30,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
59 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ๋นถิ่นเหนือ       300,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
60 โครงการสังคมสีเขยีวนครล าปาง       100,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
61 โครงการอบรมผู้ประกอบอาหารในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซ้ือ         10,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
62 โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล
นครล าปาง         30,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
63 โครงการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแกอ่าสาสมัคร

ผู้เจรจาไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เร่ือง เหตุร าคาญประจ าเทศบาลนครล าปาง
        40,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

64 โครงการนครล าปาง Big Cleaning Day         60,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
65 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหารในชุมชน         20,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
66 โครงการรณรงค์จดัการขยะในชุมชน       200,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
67 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)       100,000 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
68 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน       100,000 กองสวัสดิการสังคม
69 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายแุละผู้เกี่ยวขอ้ง       500,000 กองสวัสดิการสังคม
70 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมลานคนบ่าเกา่       100,000 กองสวัสดิการสังคม
71 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว         50,000 กองสวัสดิการสังคม
72 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี       100,000 กองสวัสดิการสังคม
73 โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง       150,000 กองสวัสดิการสังคม
74 โครงการพัฒนาความเขม้แขง็ของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง
      150,000 กองสวัสดิการสังคม

75 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
และแกนน าองค์กรชุมชน

    1,000,000 กองสวัสดิการสังคม

76 โครงการส่งเสริมการจดัสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง         50,000 กองสวัสดิการสังคม
77 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรม
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง       100,000 กองสวัสดิการสังคม
78 โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน         50,000 กองสวัสดิการสังคม
79 โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการชุมชน       100,000 กองสวัสดิการสังคม
80 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กบัประชาชนและกลุ่มอาชีพ

ในเขตเทศบาลนครล าปาง
      300,000 กองสวัสดิการสังคม

81 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัต้ังชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน         20,000 กองสวัสดิการสังคม
82 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัระเบียบหอพักและการจดัต้ังเครือขา่ย

ผู้ประกอบกจิการหอพัก
        30,000 กองสวัสดิการสังคม

83 โครงการส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง       300,000 กองสวัสดิการสังคม
84 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครล าปาง       180,000 กองสวัสดิการสังคม



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
85 โครงการสนับสนุนขบัเคล่ือนการจดัท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น       100,000 กองสวัสดิการสังคม
86 โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการขบัเคล่ือนงานการฌาปนกจิสงเคราะห์

เทศบาลนครล าปาง
        10,000 กองสวัสดิการสังคม

87 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ า คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อมุง่สู่เมืองคาร์บอนต่ า

      300,000 ส านักการช่าง

88 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจดัการน้ าเสีย         30,000 ส านักการช่าง
89 โครงการจดัท าผังเมืองรวมเมืองล าปาง (ต่อเนือ่ง)       100,000 ส านักการช่าง
90 โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเกา่นครล าปาง (ต่อเนือ่ง)         60,000 ส านักการช่าง

 60,206,100รวมทั้งสิน้



ที่ รายการ  งบประมาณ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 เงินอดุหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 

ให้แกน่ักเรียนระดับชั้นอนุบำล-ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ของโรงเรียนสังกดั สพฐ. (โรงเรียนอนุบำลล ำปำงเขลำงค์รัตน์อนุสรณ์
และโรงเรียนบ้ำนปงสนุก) (ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

        21,044,000 ส ำนักกำรศึกษำ

2 เงินอดุหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบำลนครล ำปำง 
ในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในพื้นที่เขตชุมชน 
จ ำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 7,500 บำท

            322,500 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

3 เงินอดุหนุนชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง ในกำรขบัเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 43 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บำท  
(ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนทั่วไป)

            860,000 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

4 เงินอดุหนุนกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำปำง             483,160 ส ำนักกำรช่ำง
5 เงินอดุหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจงัหวัดล ำปำง              525,690 ส ำนักกำรช่ำง

      23,235,350รวมทั้งสิน้

เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนที่จะด าเนินการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง




