ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง
*********************************************

เทศบาลนครลาปางขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวด/ทุกประเภท ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 746,460,000 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ
และร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่า ยเงินงบประมาณ ให้เ กิดความคุ้ม ค่า ประหยัด
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้...

สรุปข้อมูลเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิน้ จานวน 746,460,000 บาท แยกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จานวน 708,000,000 บาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. รายได้จัดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1.6 หมวดรายได้จากทุน
2. รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 หมวดภาษีจัดสรร
3. รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. งบเงินอุดหนุน

708,000,000 บาท
98,684,000 บาท
51,301,800
20,683,700
17,001,500
6,600,000
3,037,000
60,000
294,420,000 บาท
294,420,000
314,896,000 บาท
314,896,000
708,000,000 บาท
134,427,274
258,308,940
187,119,500
45,568,170
80,000
82,496,116

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจานวน 38,460,000 บาท
ประกอบด้วย :งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จานวน 34,900,000 บาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. หมวดรายได้
2. หมวดรายได้อื่น

47,710,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น

34,900,000 บาท

25,710,000 บาท
22,000,000 บาท

5,521,000
2,869,000
4,300,000
65,000
22,145,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จานวน 3,560,000 บาท
ประมาณการรายรับทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. หมวดรายได้

3,560,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายทัง้ สิ้น
แยกเป็น
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
4. งบลงทุน

3,560,000 บาท

3,560,000 บาท

101,200
736,800
2,538,410
183,590

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้างที่จะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ที่
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2 โครงการปรับปรุงโถงชัน้ ล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นกั เรียน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกลู ) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3 โครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐาน ด้านหน้าอาคารอูสาสนะ
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
4 โครงการปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมอาคารประถมโรงเรียนเทศบาล 7
(ศิรินาวินวิทยา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
5 โครงการปรับปรุงห้องน้าอาคารอาลัมภางค์โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
6 โครงการปรับปรุงห้องน้าห้องส้วมระดับมัธยม อาคารชัยนาทนเรนทร์
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบญ
ุ เรือง) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
7 โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน
ตัง้ แต่สแี่ ยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
8 โครงการปรับปรุงถนนไฮเวย์ลาปาง-งาว ซอย 6 (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
9 โครงการปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
10 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (จ่ายจากเงินรายได้)
11 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลาปาง และอาคารเก็บรถม้า
พระที่นงั่ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลาปาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
12 โครงการปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน (ชัน้ 1) เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เทศบาลนครลาปาง (จ่ายจากเงินรายได้)
13 โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
14 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลาปาง
บริเวณตลาดเทศบาล 4 (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
150,000 สานักการศึกษา
16,172,000 สานักการช่าง
1,089,200 สานักการช่าง
1,000,000 สานักการช่าง
100,000 สานักการช่าง
2,200,000 สานักการศึกษา

200,000 สานักปลัดเทศบาล
350,000 กองสาธารณสุขฯ
20,000,000 กองสวัสดิการสังคม

42,011,200

ครุภณ
ั ฑ์ที่จะดาเนินการจัดซื้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
(จ่ายจากเงินรายได้)
ที่
รายการ
1 ระบบตูส้ าขาโทรศัพท์ ระบบ IP PBX พร้อมอุปกรณ์และติดตัง้ ระบบ จานวน 1 ระบบ
2 ชุดอุปกรณ์สาหรับประชุมทางไกล (Video Conference) จานวน 1 ชุด
3 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ่ ง
4 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 1 เครือ่ ง
5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 4 เครือ่ ง ๆ ละ 700 บาท
6 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครือ่ ง
7 โทรศัพท์ไร้สาย จานวน 3 เครือ่ ง ๆ ละ 1,190 บาท
8 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด
9 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ่ ง
10 เครือ่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา จานวน 1 เครือ่ ง
11 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 6 เครือ่ ง ๆ ละ 700 บาท
12 โต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหารนักเรียน จานวน 20 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จานวน 10 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 6
(วัดป่ารวก) จานวน 10 ชุด

งบประมาณ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
496,000 กองวิชาการและแผนงาน
100,000 สานักปลัดเทศบาล
7,500 สานักปลัดเทศบาล
17,000
2,800
15,000
3,570
22,000

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองคลัง

7,500 กองคลัง
10,000 กองคลัง
4,200 กองคลัง
190,000 สานักการศึกษา

13
14
15
16

เครือ่ งผสมแป้งแบบตัง้ พืน้ จานวน 1 เครือ่ ง
โต๊ะเก้าอีน้ ักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จานวน 150 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท
โต๊ะเก้าอีน้ ักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา จานวน 420 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท
ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้า จานวน 1 ระบบ สาหรับห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การเรียนรูเ้ มืองลาปาง
(มิวเซียมลาปาง)

19,000
255,000
630,000
250,000

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

17
18
19
20
21
22
23

เครือ่ งกะเทาะสี จานวน 1 เครือ่ ง
รถตีเส้นจราจร จานวน 1 คัน
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 100 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 100 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท
หม้อแปลงไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
รถเข็น ชนิดสามล้อ ขนาด 10 ปีบ๊ จานวน 20 คัน ๆ ละ 2,500 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 5 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 1 เครือ่ ง
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จานวน 1 เครือ่ ง
ถังขยะอันตราย จานวน 45 ชุด ๆ ละ 8,700 บาท
ถังคอนเทนเนอร์ จานวน 3 ถัง ๆ ละ 79,800 บาท
กล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า จานวน 1 ชุด
เครือ่ งเสียงพกพาคาดเอว จานวน 5 ชุด ๆ ละ 1,100 บาท
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 2 เครือ่ ง ๆ ละ 700 บาท

90,000
100,000
175,000
195,000
100,000
50,000
115,000

สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
สานักการช่าง
กองสาธารณสุขฯ
สานักการช่าง

8,600
22,000
391,500
239,400
34,000
5,500
1,400

สานักการช่าง
สานักการช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
สานักการช่าง
กองสวัสดิการสังคม
สานักการช่าง

24
25
26
27
28
29
30

รวมทั้งสิน้

3,556,970

โครงการที่จะดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทางาน
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลาปาง
2 โครงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลนครลาปางและเลือกตัง้
นายกเทศมนตรีนครลาปาง
3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
4 โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาล
5 โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลาปาง
6 โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม
7 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
8 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ดา้ นการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
9 โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปาง
10 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
11 โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
12 โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
13 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560" (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานปรับปรุงใหม่ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
19 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลาปาง
20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง)
21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานศึกษาไม่กาหนดระดับ )
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
24 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
50,000 สานักปลัดเทศบาล
1,700,000 สานักปลัดเทศบาล
50,000
10,000
1,500,000
50,000
50,000
50,000
30,000
120,000
200,000
20,000
100,000

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา

300,000 สานักการศึกษา
23,980,100 สานักการศึกษา
330,000 สานักการศึกษา
140,000 สานักการศึกษา
4,628,600 สานักการศึกษา
200,000 สานักการศึกษา
1,000,000 สานักการศึกษา
60,000 สานักการศึกษา
20,000 สานักการศึกษา
1,004,900 สานักการศึกษา
500,000 สานักการศึกษา

ที่
โครงการ
25 โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
26 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
27 โครงการจัดงานทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่
28 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
29 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลาปาง
30 โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร
31 โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา
ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก
32 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)
33 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลาปาง)
34 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณีอนื่ ๆ
35 โครงการรณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคซิกา
36 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิน๋ ถิน่ เหนือ
37 โครงการนครลาปาง Big Cleaning Day
38 โครงการสังคมสีเขียวนครลาปาง
39 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน
40 โครงการมหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลาปาง
41 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า
42 โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
43 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
44 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุม่ องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง
45 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
46 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กบั ประชาชนและกลุม่ อาชีพ
ในเขตเทศบาลนครลาปาง
47 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ ชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน
48 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
49 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลนครลาปาง
50 โครงการสนับสนุนขับเคลือ่ นการจัดทาแผนชุมชนสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่
51 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
52 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้า คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อมุง่ สูเ่ มืองคาร์บอนต่า
53 โครงการจัดทาผังเมืองรวมเมืองลาปาง (ต่อเนือ่ ง)

รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
200,000 สานักการศึกษา
80,000
30,000
150,000
250,000
50,000
30,000
2,000,000
1,500,000
20,000
200,000
250,000
20,000
30,000
20,000
30,000
30,000
50,000
50,000

สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
สานักการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

30,000 กองสวัสดิการสังคม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
100,000 กองสวัสดิการสังคม
5,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 กองสวัสดิการสังคม
50,000 สานักการช่าง
30,000 สานักการช่าง
30,000 สานักการช่าง

41,578,600

เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่จะดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลาปาง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ที่
รายการ
1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ให้แก่นกั เรียนระดับชัน้ อนุบำล-ระดับชัน้
ประถมศึกษำปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนอนุบำลลำปำงเขลำงค์รัตน์อนุสรณ์
และโรงเรียนบ้ำนปงสนุก) (ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2 เงินอุดหนุนกลุม่ อสม. ในเขตเทศบำลนครลำปำงในเขตเทศบำลนครลำปำง
ในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำนในพื้นที่เขตชุมชน จำนวน 43 กลุม่
กลุม่ ละ 7,500 บำท (จ่ายจากเงินรายได้)
3 เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง ในกำรขับเคลือ่ นโครงกำรพระรำชดำริ
ด้ำนสำธำรณสุข จำนวน 43 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บำท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
4 เงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค ในกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ
เป็นเคเบิลใต้ดนิ เฟส 2 ตัง้ แต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้ำแยกประตูชัย
(จ่ายจากเงินรายได้)
5 เงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคจังหวัดลำปำง ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำพัฒนำและ
กำรขยำยเขตสำยดับไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลนครลำปำง (จ่ายจากเงินรายได้)

รวมทั้งสิน้

งบประมาณ หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
21,500,000 สำนักกำรศึกษำ

322,500 กองสำธำรณสุขฯ

860,000 กองสำธำรณสุขฯ
59,395,466 สำนักกำรช่ำง

418,150 สำนักกำรช่ำง

82,496,116

