
 



 



 



 

 

 

ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลนครล าปาง 
 

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

 
  เทศบาลนครล าปางขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 746,460,000 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ
และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด 
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังต่อไปนี้... 



ประมาณการรายรับทัง้สิ้น 708,000,000      บาท
แยกเป็น

1. รายไดจ้ัดเก็บเอง 98,684,000        บาท
1.1 หมวดภาษีอากร 51,301,800     
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 20,683,700     
1.3 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 17,001,500     
1.4 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,600,000      
1.5 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 3,037,000      
1.6 หมวดรายไดจ้ากทุน 60,000          

2. รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 294,420,000      บาท
2.1 หมวดภาษีจัดสรร 294,420,000   

3. รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 314,896,000      บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 314,896,000   

ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น 708,000,000      บาท
แยกเป็น

1. งบกลาง 134,427,274      บาท
2. งบบุคลากร 258,308,940      บาท
3. งบด าเนินงาน 187,119,500      บาท
4. งบลงทุน 45,568,170        บาท
5. งบรายจ่ายอ่ืน 80,000             บาท
6. งบเงินอุดหนุน 82,496,116        บาท

งบประมาณรายจา่ยทั่วไป  จ านวน  708,000,000  บาท

สรุปขอ้มูลเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

งบประมาณรายจา่ยรวมทั้งสิน้  จ านวน  746,460,000  บาท  แยกเป็น



ประมาณการรายรับทัง้สิ้น 47,710,000        บาท
แยกเป็น

1. หมวดรายได้ 25,710,000        บาท
2. หมวดรายไดอ่ื้น 22,000,000        บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น 34,900,000        บาท
แยกเป็น

1. งบกลาง 5,521,000         บาท
2. งบบุคลากร 2,869,000         บาท
3. งบด าเนินงาน 4,300,000         บาท
4. งบลงทุน 65,000             บาท
5. งบรายจ่ายอ่ืน 22,145,000        บาท

ประมาณการรายรับทัง้สิ้น 3,560,000         บาท
แยกเป็น

1. หมวดรายได้ 3,560,000         บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้สิ้น 3,560,000         บาท
แยกเป็น

1. งบกลาง 101,200            บาท
2. งบบุคลากร 736,800            บาท
3. งบด าเนินงาน 2,538,410         บาท
4. งบลงทุน 183,590            บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  จ านวน  34,900,000  บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จ านวน 3,560,000  บาท

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  รวมจ านวน  38,460,000  บาท

ประกอบดว้ย :-



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นแสนเมอืงมลู) 

(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)
150,000            ส านกัการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงโถงชัน้ล่างเปน็ธนาคารออมทรัพย์นกัเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 3 (บญุทวงศ์อนกุลู) (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

150,000            ส านกัการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐาน ด้านหนา้อาคารอสูาสนะ 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปา่รวก) (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

150,000            ส านกัการศึกษา

4 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วมอาคารประถมโรงเรียนเทศบาล 7 
(ศิรินาวินวิทยา) (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

150,000            ส านกัการศึกษา

5 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารอาลัมภางค์โรงเรียนเทศบาล 4 
(บา้นเชียงราย) (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

150,000            ส านกัการศึกษา

6 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วมระดับมธัยม อาคารชัยนาทนเรนทร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นศรีบญุเรือง) (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

150,000            ส านกัการศึกษา

7 โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน 
ต้ังแต่ส่ีแยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน ์(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

16,172,000        ส านกัการช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ซอย 6 (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป) 1,089,200          ส านกัการช่าง
9 โครงการปรับปรุงวงเวียนบริเวณหนา้วัดพระแกว้ดอนเต้าสุชาดาราม

(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)
1,000,000          ส านกัการช่าง

10 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (จ่ายจากเงินรายได้) 100,000            ส านกัการช่าง
11 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็รถบษุบกของเทศบาลนครล าปาง และอาคารเกบ็รถมา้

พระที่นัง่ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี บริเวณด้านหลังอาคารมวิเซียมล าปาง (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

2,200,000          ส านกัการศึกษา

12 โครงการปรับปรุงอาคารหอปมูละกอน (ชัน้ 1) เปน็ศูนย์บริการนกัท่องเที่ยว
เทศบาลนครล าปาง (จ่ายจากเงินรายได้)

200,000            ส านกัปลัดเทศบาล

13 โครงการกอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4
(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

350,000            กองสาธารณสุขฯ

14 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครล าปาง 
บริเวณตลาดเทศบาล 4 (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

20,000,000        กองสวัสดิการสังคม

42,011,200     

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้งที่จะด าเนินการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

รวมทั้งสิน้



ที่ รายการ งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
1 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ IP PBX พร้อมอุปกรณ์และติดต้ังระบบ จ านวน 1 ระบบ 496,000          กองวิชาการและแผนงาน
2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล (Video Conference) จ านวน 1 ชุด 100,000          ส านักปลัดเทศบาล
3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง
7,500              ส านักปลัดเทศบาล

4 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง 17,000            ส านักปลัดเทศบาล
5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท 2,800              ส านักปลัดเทศบาล
6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง 15,000            กองวิชาการและแผนงาน
7 โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 1,190 บาท 3,570              กองคลัง
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จ านวน 1 ชุด
22,000            กองคลัง

9 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง

7,500              กองคลัง

10 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 10,000            กองคลัง
11 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท 4,200              กองคลัง
12 โต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหารนักเรียน จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จ านวน 10 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 6 
(วัดป่ารวก) จ านวน  10 ชุด

190,000          ส านักการศึกษา

13 เคร่ืองผสมแป้งแบบต้ังพืน้ จ านวน 1 เคร่ือง 19,000            ส านักการศึกษา
14 โต๊ะเก้าอีน้ักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 150 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท 255,000          ส านักการศึกษา
15 โต๊ะเก้าอีน้ักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 420 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท 630,000          ส านักการศึกษา
16 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ระบบ ส าหรับห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง

(มิวเซียมล าปาง)
250,000          ส านักการศึกษา

17 เคร่ืองกะเทาะสี จ านวน 1 เคร่ือง 90,000            ส านักการช่าง
18 รถตีเส้นจราจร จ านวน 1 คัน 100,000          ส านักการช่าง
19 โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท 175,000          ส านักการช่าง
20 โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท 195,000          ส านักการช่าง
21 หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 100,000          ส านักการช่าง
22 รถเข็น ชนิดสามล้อ ขนาด 10 ปีบ๊ จ านวน 20 คัน ๆ ละ 2,500 บาท 50,000            กองสาธารณสุขฯ
23 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท
115,000          ส านักการช่าง

24 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 8,600              ส านักการช่าง
25 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 22,000            ส านักการช่าง
26 ถังขยะอันตราย จ านวน 45 ชุด ๆ ละ 8,700 บาท 391,500          กองสาธารณสุขฯ
27 ถังคอนเทนเนอร์ จ านวน 3 ถัง ๆ ละ 79,800 บาท 239,400          กองสาธารณสุขฯ
28 กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 1 ชุด 34,000            ส านักการช่าง
29 เคร่ืองเสียงพกพาคาดเอว จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 1,100 บาท 5,500              กองสวัสดิการสังคม
30 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท 1,400              ส านักการช่าง

3,556,970   

ครภุณัฑ์ที่จะด าเนินการจัดซ้ือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง

(จ่ายจากเงินรายได)้

รวมทั้งสิน้



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการท างาน

ของบคุลากรสังกดัเทศบาลนครล าปาง
50,000               ส านกัปลัดเทศบาล

2 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีนครล าปาง

1,700,000           ส านกัปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้แกส่มาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกีย่วข้อง 50,000               ส านกัปลัดเทศบาล
4 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 10,000               ส านกัปลัดเทศบาล
5 โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใีหมน่ครล าปาง 1,500,000           ส านกัปลัดเทศบาล
6 โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม 50,000               ส านกัปลัดเทศบาล
7 โครงการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน 50,000               กองวิชาการและแผนงาน
8 โครงการจัดกจิกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา 
(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

50,000               ส านกัการศึกษา

9 โครงการจัดงานแข่งขันคนเกง่โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครล าปาง 30,000               ส านกัการศึกษา
10 โครงการจัดนทิรรศการทางวิชาการ 120,000             ส านกัการศึกษา
11 โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 200,000             ส านกัการศึกษา
12 โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000               ส านกัการศึกษา
13 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง"
(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

100,000             ส านกัการศึกษา

14 โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป) 300,000             ส านกัการศึกษา
15 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับกอ่นวัยเรียน

และประถมศึกษา) (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)
23,980,100         ส านกัการศึกษา

16 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ "การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560" (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

330,000             ส านกัการศึกษา

17 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานปรับปรุงใหม ่(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

140,000             ส านกัการศึกษา

18 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมธัยมศึกษา)
(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

4,628,600           ส านกัการศึกษา

19 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอทุยานการเรียนรู้นครล าปาง 200,000             ส านกัการศึกษา
20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกจิกรรมพิพิธภณัฑ์

การเรียนรู้เมืองล าปาง (มวิเซียมล าปาง)
1,000,000           ส านกัการศึกษา

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใหไ้ด้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000               ส านกัการศึกษา

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครล าปาง

20,000               ส านกัการศึกษา

23 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ)
(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

1,004,900           ส านกัการศึกษา

24 โครงการส่งเสริมกจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ 500,000             ส านกัการศึกษา

โครงการที่จะด าเนินการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง



ที่ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
25 โครงการสร้างภมิูคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

(จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)
200,000             ส านกัการศึกษา

26 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 80,000               ส านกัการศึกษา
27 โครงการจัดงานท าบญุตักบาตรวันขึน้ปใีหม่ 30,000               ส านกัการศึกษา
28 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) 150,000             ส านกัการศึกษา
29 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมอืงและพิธีสืบชาตาเมอืงล าปาง 250,000             ส านกัการศึกษา
30 โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร 50,000               ส านกัการศึกษา
31 โครงการจัดงานประเพณีงานบญุตามรอยศรัทธา 

ไหว้สาอริยสงฆเ์จ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
30,000               ส านกัการศึกษา

32 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) 2,000,000           ส านกัการศึกษา
33 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปใีหมเ่มอืงล าปาง) 1,500,000           ส านกัการศึกษา
34 โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีอืน่ ๆ 20,000               ส านกัการศึกษา
35 โครงการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายปอ้งกนัโรคไข้เลือดออกโรคซิกา 200,000             กองสาธารณสุขฯ
36 โครงการส่งเสริมและอนรัุกษข์องกิน๋ถิน่เหนอื 250,000             กองสาธารณสุขฯ
37 โครงการนครล าปาง Big Cleaning Day 20,000               กองสาธารณสุขฯ
38 โครงการสังคมสีเขียวนครล าปาง 30,000               กองสาธารณสุขฯ
39 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน 20,000               กองสวัสดิการสังคม
40 โครงการมหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครล าปาง 30,000               กองสวัสดิการสังคม
41 โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมลานคนบา่เกา่ 30,000               กองสวัสดิการสังคม
42 โครงการประกวดชุมชนนา่อยู ่หนา้บา้นนา่มอง 50,000               กองสวัสดิการสังคม
43 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
50,000               กองสวัสดิการสังคม

44 โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมอืง 30,000               กองสวัสดิการสังคม
45 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน 100,000             กองสวัสดิการสังคม
46 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหก้บัประชาชนและกลุ่มอาชีพ

ในเขตเทศบาลนครล าปาง
100,000             กองสวัสดิการสังคม

47 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดต้ังชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน 5,000                 กองสวัสดิการสังคม
48 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 50,000               กองสวัสดิการสังคม
49 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

เทศบาลนครล าปาง
50,000               กองสวัสดิการสังคม

50 โครงการสนบัสนนุขับเคล่ือนการจัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิน่ 50,000               กองสวัสดิการสังคม
51 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 50,000               ส านกัการช่าง
52 โครงการอนรัุกษ ์ฟื้นฟูแมน่้ า คูคลอง และอนรัุกษ ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อมุง่สู่เมอืงคาร์บอนต่ า
30,000               ส านกัการช่าง

53 โครงการจัดท าผังเมอืงรวมเมอืงล าปาง (ต่อเนือ่ง) 30,000               ส านกัการช่าง

41,578,600   รวมทั้งสิน้



ที่ รายการ งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
1 เงินอดุหนนุส ำหรับสนบัสนนุอำหำรกลำงวัน ใหแ้กน่กัเรียนระดับชัน้อนบุำล -ระดับชัน้

ประถมศึกษำปทีี่ 6 ของโรงเรียนสังกดั สพฐ. (โรงเรียนอนบุำลล ำปำงเขลำงค์รัตนอ์นสุรณ์
และโรงเรียนบำ้นปงสนกุ) (ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

21,500,000        ส ำนกักำรศึกษำ

2 เงินอดุหนนุกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบำลนครล ำปำงในเขตเทศบำลนครล ำปำง 
ในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมลูฐำนในพื้นที่เขตชุมชน จ ำนวน 43 กลุ่ม 
กลุ่มละ 7,500 บำท (จ่ายจากเงินรายได้)

322,500            กองสำธำรณสุขฯ

3 เงินอดุหนนุชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง ในกำรขับเคล่ือนโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 43 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บำท (จ่ายจากเงินอดุหนนุทั่วไป)

860,000            กองสำธำรณสุขฯ

4 เงินอดุหนนุกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค ในกำรด ำเนนิโครงกำรปรับปรุงระบบจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ
เปน็เคเบลิใต้ดิน เฟส 2 ต้ังแต่บริเวณถนนดวงรัตน ์ถึงหำ้แยกประตูชัย 
(จ่ายจากเงินรายได้)

59,395,466        ส ำนกักำรช่ำง

5 เงินอดุหนนุกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคจังหวัดล ำปำง ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำพัฒนำและ
กำรขยำยเขตสำยดับไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลนครล ำปำง (จ่ายจากเงินรายได้)

418,150            ส ำนกักำรช่ำง

82,496,116  

เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนที่จะด าเนินการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง

รวมทั้งสิน้




