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เทศบาลเมืองล าพูน

1. รายนามผู้ช้ีแจง
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2. เอกสารประกอบค าช้ีแจง
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ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 150,309,900 บาท จ าแนกเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 150,279,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 30,700  บาท โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี

 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษา
นอกระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย หลักสูตรการอ่านระบบถอด
รหัสเสียงและตัวอักษร เพ่ือช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการอ่านออกเสียงและ
การประสมอักษร A-Z ท้ัง 26 ตัวอย่างเป็นข้ันเป็นตอน

 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล าพูน
ด าเนินการตรวจสอบสิทธิและประสานงานการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธ์ิได้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทุกราย ด าเนินการส ารวจและลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

 3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีในด้านต่างๆ 
อาทิเช่น ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. ปัญหาด้านการศึกษา 
  เด็กนักเรียนมีความต้องการเวทีสถานท่ีเพ่ือแสดงความสามารถของตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเป็นการทดสอบว่าสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง
2. ปัญหาด้านข้ันตอนการจ่ายเบ้ียยังชีพฯ ตามห้วงเวลา ดังน้ี
  - วันท่ี 3 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจะท าการประมวลผลตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพประจ าเดือน
  - วันท่ี 5 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจัดท าข้อมูลการจ่ายเงินประจ ารอบ
  - วันท่ี 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางด าเนินการโอนเงินเบ้ียยังชีพเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ
     ท้ังน้ี เม่ือผู้รับเบ้ียยังชีพท าการเปล่ียนบัญชีหรือปิดบัญชี ในห้วงวันท่ี 3 - 5 ของเดือน กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในรอบเดือนดังกล่าว
ส่งผลท าให้ผู้รับเบ้ียยังชีพไม่ได้รับเงินเบ้ียยังชีพในเดือนน้ันๆ
3. ปัญหาด้านสุนัขและแมวจรจัด
  - สุนัขและแมวจรจัด ไม่ได้รับการท าหมัน ท าให้ประชากรสุนัขและแมวเพ่ิมมากข้ึน
  - ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในการจับสุนัขและแมวจรจัด
  - ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์

แนวทางแก้ไข
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารการท่องเท่ียวด้วยการให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์

น าเท่ียวในจังหวัดล าพูน เช่น วัดส าคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และการสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ
2. เทศบาลเมืองล าพูน ได้ท าการแจ้งผู้มีสิทธิท่ีไม่ได้รับเงินเบ้ียชีพ (กรณีผู้รับเบ้ียยังชีพท าการเปล่ียนหรือปิดบัญชีในห้วง วันท่ี 3 - 5 ของเดือน ให้น า

บัญชีใหม่มาย่ืน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพฯ ท้ังน้ี ผู้รับเบ้ียยังชีพ
จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพพร้อมเงินตกเบิกเบ้ียยังชีพในเดือนถัดไป

3. การด าเนินการสนับสนุนปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลเมืองล าพูนได้ประสานกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ล าพูน เพ่ือด าเนินการน าสุนัขและแมวจรจัดไปไว้บริเวณบ้านพักสัตว์ ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเพ่ือใช้ใน
การจับสุนัขและแมวจรจัด เพ่ือลดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานรวมท้ังสุนัขและแมวจรจัดท่ีถูกจับ ท้ังน้ียังมีปัญหาด้าน
บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอ 
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 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)

โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี
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โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
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 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
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สนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
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การส ารวจและลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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 3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
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ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว

11

11



12

12



การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ
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ร้อยละ ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 97.54 81.83

หมายเหตุ  :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ได้รับจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

154.8375 151.0245 150.3099 123.0018

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบประมาณปี พ.ศ. 2563
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งปม. ปี 2564 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.)  (1) 151,197,300     บาท เงินนอกงบประมาณ  - บาท

แผนงานพ้ืนฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์ 
(2) งบด าเนินงาน -                  บาท  
(3) งบลงทุน -                  บาท 
(4) งบเงินอุดหนุน 151,197,300     บาท  
(5) งบรายจ่ายอ่ืน -                  บาท  
(6) รวมท้ังส้ิน 151,197,300    บาท

งปม. ปี 2564 วงเงินท่ีคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 151,197,300     บาท  (7) 
เพ่ิม/(ลด) จาก ปี 2563 887,400           บาท  (8) = (7) - (9)

ร้อยละ 0.59                 

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2563
(9) พรบ. ปี 2563 150,309,900     บาท

โอนเปล่ียนแปลง -                  บาท
พรบ. โอน ปี 2563 -                  บาท
เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2563) 81.83 % 123,001,800     บาท ( ณ 30 มิ.ย. 63 )
จ่ายจริง+PO -                  บาท ( ณ 30 มิ.ย. 63 )
เงินกันเหล่ือมปี (30 ก.ย. 62) -                  บาท
เบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปี -                  บาท ( ณ 30 มิ.ย. 63 )

3. คณะอนุกรรมาธิการท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา 
และเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน

เฉพาะส่วนท่ีคณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา

อนุฯ ปรับลด ปี 63 จ านวน     -     ล้านบาท

(เฉพาะแผนงานพ้ืนฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)

16

16



รวมเงินงบประมาณท่ีคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 151,197,300    บาท

 เป็นเงิน -                บาท
แผนงานยุทธศาสตร์  เป็นเงิน 151,197,300    บาท

หน่วย : บาท
งปม. ปี 2563 คณะอนุฯ
( ข้ัน พรบ.) แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับลด
150,309,900    -                151,197,300      151,197,300    887,400             0.59              
150,279,200    -                151,105,200      151,105,200    826,000             0.55            

 - งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป 150,279,200     -                  151,105,200       151,105,200     826,000              0.55              
30,700           -                92,100             92,100           61,400              200.00         

 - งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 30,700             -                  92,100              92,100             61,400                200.00          
30,700             -                  92,100              92,100             61,400                200.00          

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

รวมท้ังส้ิน
รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

 1. ครุภัณฑ์
 2. ท่ีดิน
 3. ส่ิงก่อสร้าง

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

แผนงานพ้ืนฐาน 

รายการ
งปม. ปี 2564 (ข้ันอนุกรรมาธิการฯ)

รวมท้ังส้ิน (เพ่ิม/ลด) ร้อยละ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองล าพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 97.3300            108.8753           109.0782           109.0782           109.0782           109.0782           

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ 260.4697           246.9879           253.0631           259.6033           266.3995           273.4737           

2.1 เงินรายได้ 33.3218            25.8788            31.0666            34.2041            39.4543            44.9670            

2.2 เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ 227.1479           221.1091           221.9965           225.3992           226.9452           228.5067           

2.3 ทุนหมุนเวียน 

2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค

2.6 เงินกู้ในประเทศ

2.7 เงินกู้ต่างประเทศ

2.8 อ่ืน ๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณท้ังส้ิน (1.+2.) 357.7997           355.8632           362.1413           368.6815           375.4777           382.5519           

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.1 งบบุคลากร

4.2 งบด าเนินงาน

4.3 งบลงทุน

4.4 งบเงินอุดหนุน

4.5 งบรายจ่ายอ่ืน

5. คงเหลือหลังหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 357.7997           355.8632           362.1413           368.6815           375.4777           382.5519           

6. แผนการใช้จ่ายอ่ืน 248.9244           246.7850           253.0631           259.6033           266.3995           273.4737           

6.1 ภารกิจพ้ืนฐาน 83.6183 86.0828 91.5349 94.5803 99.8305 105.3432

6.1.1 รายจ่ายประจ า 82.6899 86.0828 91.5349 94.5803 99.8305 105.3432

6.1.2 รายจ่ายลงทุน 0.9284 - - - - -

6.2 ภารกิจเพ่ือการพัฒนา 165.3061 160.7022 161.5282 165.0230 166.5690 168.1305

6.2.1 รายจ่ายประจ า 148.8197 150.2792 151.1052 154.6000 156.1460 157.7075

6.2.2 รายจ่ายลงทุน 16.4864 10.4230 10.4230 10.4230 10.4230 10.4230

7. คงเหลือ (5.-6.) 108.8753           109.0782           109.0782           109.0782           109.0782           109.0782           

4.  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ปี 2562
ประมาณการ/แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หมายเหตุ

18

18



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน

เร่ิมต้น ส้ินสุด
วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี

5. โครงการก่อสร้างท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

เหตุผลท่ีล่าช้า

5.1 โครงการก่อสร้างท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ แหล่งเงิน เลขท่ีสัญญา ผลการด าเนินงานวงเงิน

ไม่มี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน

เร่ิมต้น ส้ินสุด
วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี

5. โครงการก่อสร้างท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

โครงการ แหล่งเงิน วงเงิน เลขท่ีสัญญา
ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการด าเนินงาน เหตุผลท่ีล่าช้า

5.2 โครงการก่อสร้างท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไม่มี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน

เร่ิมต้น ส้ินสุด
วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี

5. โครงการก่อสร้างท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

โครงการ แหล่งเงิน วงเงิน เลขท่ีสัญญา
ระยะเวลาก่อสร้าง

ผลการด าเนินงาน เหตุผลท่ีล่าช้า

5.3 โครงการก่อสร้างท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไม่มี

21

21



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปีงบประมาณ

6. แผนงาน/โครงการท่ี......ช่ือหน่วยรับงบประมาณ....ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุวงเงิน

ไม่มี
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมท้ังส้ิน 151,105,200 - 151,105,200

 แผนงานยุทธศาสตร์ 151,105,200 - 151,105,200

 7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน

หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เล่มท่ี หน้าท่ี รวมท้ังส้ิน 149,530,532 145,717,534 150,279,200 113,348,144 151,105,200 - 151,105,200

3 688 ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 149,530,532 145,717,534 150,279,200 113,348,144 151,105,200 - 151,105,200

3 688 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 59,642,610 56,555,651 61,141,600 42,279,383 63,579,700 - 63,579,700

3 688
(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า)

58,082,450 55,000,771 59,493,600 41,097,308 61,873,300 - 61,873,300

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ   ท่ี
จ่ายควบกับเงินเดือนของครู  ค่าจ้างประจ า 
เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว เงินตอบแทนพิเศษ
 (กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน) ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนหรือ
ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างในสังกัดสถานศึกษา เงินช่วยเหลือพิเศษ
กรณีข้าราชกรครู พนักงานครูถึงแก่ความ
ตาย (พนักงานครู จ านวน 129 ราย 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 ราย พนักงานจ้าง
จ านวน 13 ราย)

   7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 688
(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน)

1,371,160 1,405,380 1,459,000 1,047,075 1,517,400 - 1,517,400

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ี
จ่ายควบกับเงินเดือนของพนักงานครู สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทน และเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ส าหรับผู้มีทักษะ) เงิน
ประกันสังคม เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความ
ตายส าหรับข้าราชการ/พนักงานครู 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานครู 
จ านวน 4 ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน 2 ราย)

3 688
(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  (ค่าจ้างครู)

189,000 149,500 189,000 135,000 189,000 - 189,000
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราว เงินประกันสังคมส าหรับครูสอน
เด็กด้อยโอกาส  จ านวน 1 ราย

3 688 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 89,887,922 89,161,882 89,137,600 71,068,761 87,525,500 - 87,525,500

3 688
(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ)

19,803,879 19,803,879 21,229,800 18,617,819 21,735,800 - 21,735,800

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ านาญรายเดือน เงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) รายเดือน 
เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จด ารงชีพกรณี
ผู้รับบ านาญซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ 
เงินบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญซ่ึมี
อายุต้ังแต่ 65 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป เงินบ าเหน็จ
ตกทอดกรณีพนักงานครูเสียชีวิต เงิน
บ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณี
พนักงานครูบ านาญเสียชีวิต เงินบ าเหน็จราย
เดือนลูกจ้างประจ าต าแหน่งภารโรงโรงเรียน 
เงินบ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ าเหน็จ
เสียชีวิต เงินบ าเหน็จปกติลูกจ้างประจ า
ต าแหน่งภารโรงโรงเรียน (พนักงานครู
บ านาญรายเดิม จ านวน 61 ราย พนักงาน
ครูนาญรายใหม่ 2 ราย)
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 688
(2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

581,600 581,600 555,600 220,800 353,300 - 353,300
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้าน ของ
พนักงานครู ท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
 จ านวน 10 ราย

3 688
(3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

476,150 476,150 586,800 159,954 582,400 - 582,400

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่า
บ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานครู ลูกจ้างประจ าต าแหน่ง
ภารโรงโรงเรียน พนักงานครูบ านาญ ผู้มีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร จ านวน 47 ราย

3 688
(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

16,788,200 16,783,000 18,218,400 13,036,800 18,523,200 - 18,523,200

มีผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ปี 2564 ท้ังหมด 2,303 คน แยกดังน้ี        
 อายุ 60 - 69 จ านวน 1,287 คน (รายละ
600 บาท/เดือน)                                 
  อายุ 70 - 79 จ านวน 612 คน (รายละ 
700 บาท/เดือน)                                
อายุ 80 - 89 จ านวน 335 คน (รายละ 800
 บาท/เดือน)                                   
อายุ 90 ปีข้ึนไป จ านวน 69 คน (รายละ
1,000 บาท/เดือน

3 688
(5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ

4,730,400 4,740,800 4,704,000 3,492,000 4,665,600 - 4,665,600

มีผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้พิการ ปี
 2564 จ านวน 486 คน ได้รับเงินรายละ 
800 บาท/เดือน และมีผู้พิการอายุต่ ากว่า 
18 ปี จ านวน 13 ราย ได้รับคนละ 1,000 
บาท/เดือน

3 688
(6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

58,500 75,000 60,000 45,500 60,000 - 60,000
มีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้
พิการ ปี 2564 จ านวน 13 คน ได้รับเงิน
รายละ 500 บาท/เดือน
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 688
(7) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

346,000 346,000 527,500 197,000 921,000 - 921,000

จัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน 
เพ่ือจัดหาปัจจัยเพ้ือฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
นักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกิน 40,000 บาทต่อปี  ระดับประถมศึกษา
 จ านวน 516 คน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน
 135 คน

3 688
(8) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา
และการประเมินผล)

3,517,800 2,878,800 1,267,200 1,842,600 1,267,200 - 1,267,200

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริม พัฒนา
การศึกษา และการประเมินผลของโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 4 แห่ง เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต
 ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด ค่าส่งเสริม
กิจกรรมการรักการอ่าน การรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการจัด
การศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ค่า
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว

3 688
(9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

322,600 322,600 263,800 201,280 241,300 - 241,300

3 688 (9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 187,000 187,000 187,000 170,000 187,000 - 187,000

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 110 รายเพ่ือ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน จัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก

3 688 (9.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 36,000 36,000 20,400 8,500 14,400 - 14,400
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าวน 48 ราย เพ่ือน าไป
เลือกซ้ือเคร่ืองแบบผู้เรียน จ านวน 2 ชุด
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 688 (9.3) ค่าหนังสือเรียน 24,000 24,000 13,600 5,440 9,600 - 9,600

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าวน 48 ราย เพ่ือ
จัดซ้ือหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ให้แก่เด็กในระดับก่อน
ประถมศึกษา

3 688 (9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 24,000 24,000 13,600 5,440 9,600 - 9,600

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าวน 48 ราย เพ่ือน าไป
เลือกซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การเรียนการสอน

3 688 (9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 51,600 51,600 29,200 11,900 20,700 - 20,700

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าวน 48 ราย เพ่ือ
น าไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
 กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

3 688
(10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครู
อาสาและวัสดุการศึกษา)

6,000 - 16,000 - 16,000 - 16,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาจ านวน 
10,000 บาท และค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อย
โอกาส จ านวน 6,000 บาท ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 688
(11) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

14,140,880 13,809,940 13,539,000 10,633,000 12,343,000 - 12,343,000

จัดสรรให้กับโรงเรียนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 4 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 1 แห่ง ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2,951 คนๆ ละ
 20 บาท จ านวน 200 วันเป็นเงิน 
11,804,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แห่ง  จ านวน 110 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 539,000 บาท

3 688
(12) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

8,871,876 8,871,876 8,842,400 8,636,726 8,063,500 - 8,063,500

3 688 (12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 4,933,290 4,933,290 4,920,900 4,801,600 4,495,100 - 4,495,100

จัดสรรให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1,714 ราย เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา 
เช่น ค่าส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

3 688 (12.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 754,839 754,839 730,200 730,230 650,000 - 650,000
จัดสรรให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1,714 ราย 
เพ่ือน าไปเลือกซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน

3 688 (12.3) ค่าหนังสือเรียน 1,315,990 1,315,990 1,375,600 1,280,456 1,220,800 - 1,220,800

จัดสรรให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1,714 ราย 
เพ่ือให้สถานศึกษาจัดซ้ือหนังสือเรียนให้แก่
นักเรียน
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 688 (12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 742,810 742,810 722,400 725,745 681,200 - 681,200

จัดสรรให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1,714 ราย 
เพ่ือน าไปเลือกซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนตามความ
ต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละ
ระดับช้ัน

3 688 (12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,124,947 1,124,947 1,093,300 1,098,695 1,016,400 - 1,016,400

จัดสรรให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 1,714 ราย 
เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว
กาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยช์ กิจกรรมทัศน
ศึกษา กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทส
และการส่ือสาร

3 689

(13) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

36,504 36,504 30,400 21,300 30,400 - 30,400

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ฉีดให้กับสุนัขและแมว จ านวน 
1,013 ตัว ตัวละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 
30,400 บาท ท าให้พ้ืนท่ีของเทศบาลเมือง
ล าพูน เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

3 689

(14) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

- - 6,100 2,130 5,100 - 5,100

เป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวน 1,700 ตัว
 ตัวละ 3 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท 
เพ่ือให้เทศบาลเมืองล าพูน ทราบถึงจ านวน
สัตว์ในเขตพ้ืนท่ี ท าให้ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

3 689
(15) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

340,000 340,000 340,000 - 340,000 - 340,000

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้านสาธารณสุขของ
ชุมชน 20,000 บาท/แห่ง  จ านวนชุมชนได้
แห่งละ 20,000 บาท จ านวนชุมชน         
17 แห่ง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 340,000 บาท  
ชุมชนน างบประมาณรายการน้ี ไป
ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ี
มีความสอดคล้องและเก่ียวข้องตามแนวทาง
ของโครงการตามพระราชด าริ และพระ
ปณิธารของพระบรมวงศานุวงศ์ด้าน
สาธารณสุข  11 โครงการ ดังน้ี
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
4. โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 
5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กในถ่ินทุรกันดาร

31

31



จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
(ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2564 ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)

เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 63)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลือ

(ต่อ)

6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
8. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
9. โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
 สภากาชาดไทย 
11. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
ท้ังน้ี ชุมชน/หมู่บ้าน สามารถเลือกจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับปัญหา
และบริบทในพ้ืนท่ีชุมชนหรือหมู่บ้าน น้ัน

3 689
(16) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอน

13,147,614 13,977,439 12,512,100 10,426,860 12,512,100 - 12,512,100

เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
และภารกิจถ่ายโอน และเป็นไปตามสัดส่วน
ท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด

3 689
(17) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)

6,719,919 6,118,294 6,438,500 3,534,992 5,865,600 - 5,865,600

เพ่ือจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    4 แห่ง 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 1 แห่ง 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี
 6 จ านวน 2,951 คนๆ ละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน เป็นเงิน ประมาณ 
5,654,818 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 แห่ง  จ านวน 110 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 210,782 บาท

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี
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8. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล

ท่ี ท่ี

ประเภทรายการ* 
1.ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่                                                            

2.รายการท่ีมีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ (ส าหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินงานจากท่ีก าหนดไว้เดิม

โอนเปล่ียนแปลงเป็น

ไม่มี
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9. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ท่ี ท่ี

ประเภทรายการ* 
1.ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่                                                            

2.รายการท่ีมีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินงานจากท่ีก าหนดไว้เดิม

โอนเปล่ียนแปลงเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน

ไม่มี
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 3 0.0921 3 0.0921

(1) รวมครุภัณฑ์ 3 0.0921 - - - - - - 3 0.0921
(2) รวมท่ีดิน - - - - - - - - - -
(3) รวมส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - -
(4) รายจ่ายอ่ืนๆ
ท่ีไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*

- - - - - - - - - -

แผนงานยุทธศาสตร์ 3 0.0921 3 0.0921
(1) ครุภัณฑ์ 3 0.0921 - - - - - - 3 0.0921
(2) ท่ีดิน - - - - - - - - - -
(3) ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - -
(4) รายจ่ายอ่ืนๆ
ท่ีไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*

- - - - - - - - - -

หมายเหตุ

* รายจ่ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รายจ่ายลงทุน 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าท่ีดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าท่ีดิน

  10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ 

รายการ
งบประมาณปี 2564

ปรับลด
คงเหลือ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ หน่วยงานเสนอ รวมปรับลดท้ังส้ิน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2564 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 1  3  0.0307  0.0921  0.0921  0.0614  200  

 1. ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท 1  3  0.0307  0.0921  0.0921  0.0614  200  

        แผนงานยุทธศาสตร์ 1  3  0.0307  0.0921  0.0921  0.0614  200  

          1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

             1. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

                1. งบรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

                     ประเภทรายการ

                      1. ครุภัณฑ์

                       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาทรวม 3 
รายการ

รายการ 1 3 0.0307 0.0921 0.0921 0.0614 200

เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้าน
ปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลสันป่ายาง
หน่อมและโรงเรียนเทศบาลประตูล้ี โดยจัดซ้ือครุภัณฑ์รับ
สัญญาณดาวเทียมให้ แห่งละ 1 ชุด ราคาชุดละ 30,700 บาท  
ประกอบด้วย 1.จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KUBand 
ราคา 1,200 บาท 2.เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ราคา 1,500 
บาท 3.จอทีวีขนาด 55 น้ิว LED (SMART) ราคา 25,000 บาท
 4.ค่าติดต้ัง ราคา 3,000 บาท

 11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2563
เพ่ิม/ลดจากปี 2563
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2564 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2563
เพ่ิม/ลดจากปี 2563

 2. ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย  1 ล้านบาทข้ึนไป

        แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………………

                   ......................................................................

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ท่ีอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                     2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป) และแยกตามแผนงานพ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563 กับปี 2564  กรณีเป็นรายการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังปี 2563 และปี 2564
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ต้ังแต่เร่ิมจนถึงปี 2563 ปี 2564 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จัดสรรให้ เบิกจ่ายแล้ว ค าขอ เสนอต้ัง ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดือน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

รวมท้ังส้ิน

 1. ผูกพันตามสัญญา

      แผนงานยุทธศาตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )……………………… ว/ด/ป  -  ว/ด/ป ........  ..........   ...................

                   ......................................................................

 2. ผูกพันตาม ม. 41

      แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )……………………… เดือน/ปี  -  เดือน/ปี ........  ..........   ...................

                   ......................................................................

 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

      แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )……………………… ปี 2564 - ปี 25..... ........  ..........   ...................

  11.2 รายการครุภัณฑ์ผูกพันงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าช้ีแจง

  11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไม่มี
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  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ท่ีอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                    2. ให้แสดงท้ังรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2564  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังน้ี      1. ผูกพันตามสัญญา          2. ผูกพันตาม ม. 41          3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564 (แยกตามแผนงานพ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)

                    3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

                            ( 1 ) ยังไม่ได้ด าเนินการ         ( 2 ) ก าลังก าหนดคุณลักษณะ          ( 3 ) ก าหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ          ( 4 ) อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง         ( 5 ) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว        ( 6 ) ลงนามแล้ว         ( 7 ) ยกเลิก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   

ปี 2564 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

 1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                      1. รายการ........(Blue ระเบิด)....................  .............

                       ......................................................................

 2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………………  .............

                   ......................................................................

  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ท่ีอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                     2. รายการท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท  และวงเงินต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป) และแยกตามแผนงานพ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์

                     3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563 กับปี 2564  กรณีเป็นรายการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังปี 2563 และปี 2564

 12.ค่าใช้จ่ายด้านท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12.1 รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2563
เพ่ิม/ลดจากปี 2563

ไม่มี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)      

งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน เวลาด าเนินการ ระยะเวลา (ไม่รวมเผ่ือ ต้ังแต่เร่ิมจนถึงปี 2563 ปี 2564 สถานภาพ

แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด ด าเนินการ เหลือเผ่ือขาด จัดสรรให้ เบิกจ่ายแล้ว ค าขอ เสนอต้ัง ปี 2565 ปี 2566 ปีต่อๆ ไป ตามหมายเหตุ

(เดือน) เงินนอกงปม.) (ข้อ 3.)

รวมท้ังส้ิน

 1. ผูกพันตามสัญญา

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………… ว/ด/ป  -  ว/ด/ป ........  ..........   ...................

                   ......................................................................

 2. ผูกพันตาม ม. 41

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………… เดือน/ปี  -  เดือน/ปี ........  ..........   ...................

                   ......................................................................

 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

     แผนงานยุทธศาสตร์

          1. แผนงาน......................................

             1. ผลผลิต/โครงการ ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

                     ประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดง )………………… ปี 2564 - ปี 25.... ........  ..........   ...................

12.2 รายการท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างผูกพันงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ค าช้ีแจง

12. ค่าใช้จ่ายด้านท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ไม่มี
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  หมายเหตุ   1. ให้แสดงรายการท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง  (กรอกข้อมูลระดับรายการ  ท่ีอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)

                    2. ให้แสดงท้ังรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2564  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังน้ี      1. ผูกพันตามสัญญา          2. ผูกพันตาม ม. 41          3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564 (แยกตามแผนงานพ้ืนฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)

                    3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

                            ( 1 ) ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ท้ังส้ิน         ( 2 ) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ          ( 3 ) แบบเสร็จ          ( 4 ) อยู่ระหว่างการประกวดราคา         ( 5 ) ประกวดราคาแล้ว        ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว         ( 7 ) ยกเลิกรายการ
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รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมท้ังส้ิน
เทศบาลเมืองล าพูน

13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มิติค่าใช้จ่ายด้านท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง )
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างผูกพัน

รวมท้ังส้ิน ( ปีเดียว + ผูกพัน)รวมก่อสร้างผูกพัน 
(1+2+3)

ภารกิจยุทธศาสตร์ รวม ภารกิจยุทธศาสตร์

(1) วงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท (2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป (3) รายการใหม่ปี 2564

รวม

รวมก่อสร้างปีเดียว 
(1+2) (1) สัญญา (2) มาตรา 41

รวม (3.2) ภารกิจ
ยุทธศาสตร์

ไม่มี
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