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วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน
     “ล าพูน เป็นเมืองเก่าท่ีมีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บนวิถีความพอเพียง”

พันธกิจของเทศบาลเมืองล าพูน

     การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 5 ด้าน ดังน้ี
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองล าพูน มีภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังเทศบาล ดังน้ี
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
9. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า
13. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน
15. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถ่ิน
16. หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ



3



4

โครงสร้างเทศบาลเมืองล าพูน
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1.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ล้านบาท

2.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล้านบาท

3.     งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล้านบาท

4.     คงเหลืองบประมาณ ปี 2563 ล้านบาท

5.     ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ล้านบาท

: งบบุคลากร  ล้านบาท

: งบด าเนินงาน  ล้านบาท

: งบลงทุน  ล้านบาท

: งบเงินอุดหนุน  ล้านบาท

: งบรายจ่ายอ่ืน  ล้านบาท

6.     เงินนอกงบประมาณท่ีน ามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564  ล้านบาท-

หน่วยรับงบประมาณ  เทศบาลเมืองล าพูน

3. งบประมาณภาพรวม 

123.0018

-

-

-

123.0018

-

151.1973

150.3099

-

150.3099
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ปี 2564

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ. จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 150.3099 123.0018 151.1973 0.8874 0.59

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - -

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 150.3099 123.0018 151.1973 0.8874 0.59

1) แผนงานพ้ืนฐาน.............................. - - - - -

2) แผนงานพ้ืนฐาน.............................. - - - - -
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 150.3099 123.0018 151.1973 0.8874 0.59

4) แผนงานยุทธศาสตร์....................... - - - - -

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ - - - - -

1) แผนงานบูรณาการ....................... - - - - -

2) แผนงานบูรณาการ....................... - - - - -

3) แผนงานบูรณาการ....................... - - - - -

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร - - - - -

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - -

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ - - - - -

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง - - - - -

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - -

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

36

3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองล าพูน

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2563 - 2564

ปี 2563 เพ่ิม / ลด
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ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผนงานบูรณาส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 150,309,900 บาท จ าแนกเป็น
เงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 150,279,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 30,700  บาท โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี

 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย หลักสูตรการอ่านระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพ่ือช่วยให้นักเรียนออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการอ่านออกเสียงและการประสมอักษร
A-Z ท้ัง 26 ตัวอย่างเป็นข้ันเป็นตอน

 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล าพูน ด าเนินการตรวจสอบสิทธิและประสานงานการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธ์ิได้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกราย ด าเนินการส ารวจ
และลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองล าพูน

 3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองล าพูนได้ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. ปัญหาด้านการศึกษา 
  เด็กนักเรียนมีความต้องการเวทีสถานท่ีเพ่ือแสดงความสามารถของตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเป็น
การทดสอบว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ 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 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงิน
เข้าบัญชีได้ในรอบเดือนดังกล่าว ส่งผลท าให้ผู้รับเบ้ียยังชีพไม่ได้รับเงินเบ้ียยังชีพในเดือนน้ันๆ
3. ปัญหาด้านสุนัขและแมวจรจัด
  - สุนัขและแมวจรจัด ไม่ได้รับการท าหมัน ท าให้ประชากรสุนัขและแมวเพ่ิมมากข้ึน
  - ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในการจับสุนัขและแมวจรจัด
  - ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์

4. ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แนวทางแก้ไข
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารการท่องเท่ียวด้วย

การให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น าเท่ียวในจังหวัดล าพูน เช่น วัดส าคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
การสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในเวทีต่าง 3ๆ6

2. เทศบาลเมืองล าพูน ได้ท าการแจ้งผู้มีสิทธิท่ีไม่ได้รับเงินเบ้ียชีพ (กรณีผู้รับเบ้ียยังชีพท าการเปล่ียนหรือปิดบัญชีใน
ห่วง วันท่ี 3 - 5 ของเดือน ให้น าบัญชีใหม่มาย่ืน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพฯ ท้ังน้ี ผู้รับเบ้ียยังชีพจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพพร้อมเงินตกเบิกเบ้ียยังชีพใน
เดือนถัดไป

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

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
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36

 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 

สนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
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 3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 

การส ารวจและลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
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ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ร้อยละ ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 97.54 81.83

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

14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย

5. 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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2560 2561 2562
รายได้จากการด าเนินการ

รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 202,509,840.55    233,256,459.85    225,636,695.21    
รายได้จากการด าเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง) 32,265,178.02     32,431,977.14     33,321,827.04     
รายได้ดอกเบ้ีย - - -

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 234,775,018.57  265,688,436.99  258,958,522.25  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

งบกลาง 39,479,169.60     50,946,613.32     47,834,324.05     
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 84,762,531.50     87,812,318.95     90,410,955.88     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 81,539,593.84     85,000,822.96     82,747,463.87     
ครุภัณฑ์ 2,584,065.68       4,221,344.39       2,520,948.52       
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8,303,593.60       26,287,348.23     14,893,950.00     
เงินอุดหนุน 6,266,420.00       6,763,930.00       6,819,000.00       

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 222,935,374.22  261,032,377.85  245,226,642.32  
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 11,839,644.35    4,656,059.14      13,731,879.93    
รายได้/ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - -

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - - -
รายได้ท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - -
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - -

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 11,839,644.35    4,656,059.14      13,731,879.93    

รายงานแสดงผลการด าเนินงาน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

6. รายงานสถานะการเงิน ท้ังเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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2560 2561 2562
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 71,084,569.46     77,659,260.15     89,660,518.02     
เงินฝากกองทุน 12,777,865.92     13,661,112.43     14,009,248.27     
เงินฝากกระทรวงการคลัง 347,500.00         
รายได้รัฐบาลค้างรับ 4,725,350.96       9,774,822.00       911,000.00         
ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม 61,754.00           5,793.00             -
ลูกหน้ีค่าภาษี 129,090.12         71,689.79           152,929.25         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 88,778,630.46    101,172,677.37  105,081,195.54  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 47,968,150.00     47,968,150.00     54,106,550.00     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 47,968,150.00    47,968,150.00    54,106,550.00    
รวมสินทรัพย์ 136,746,780.46  149,140,827.37  159,187,745.54  

หน้ีสินและส่วนทุน
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย 11,319,248.14     20,934,415.99     13,463,950.40     
เงินรับฝาก 11,314,734.68     9,037,339.36       7,419,749.55       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 22,633,982.82    29,971,755.35    20,883,699.95    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหน้ีเงินกู้ 7,855,446.39       6,733,411.30       12,263,300.15     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 7,855,446.39      6,733,411.30      12,263,300.15    
รวมหน้ีสิน 30,489,429.21    36,705,166.65    33,147,000.10    

ส่วนทุน
เงินสะสม 92,315,748.64     97,330,043.32     108,875,346.05    
เงินทุนส ารองเงินสะสม 13,941,602.61     15,105,617.40     17,165,399.39     

รวมส่วนทุน 106,257,351.25  112,435,660.72  126,040,745.44  
รวมหน้ีสินและส่วนทุน 136,746,780.46  149,140,827.37  159,187,745.54  

6. รายงานสถานะการเงิน ท้ังเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ประเภทเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562
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2560 2561 2562
รายรับ

รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 202,509,840.55    233,256,459.85    225,636,695.21    
รายได้จากการด าเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง) 32,265,178.02     32,431,977.14     33,321,827.04     
รายได้ดอกเบ้ีย - - -
รายได้รัฐบาลค้างรับปี 2562 (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 4,725,350.96       200,000.00         -
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 9,574,822.00       911,000.00         

รวมรายรับ 239,500,369.53  275,463,258.99  259,869,522.25  
รายจ่าย

งบกลาง 26,018,488.46     26,897,928.56     28,230,444.94     
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 84,762,531.50     87,812,318.95     90,410,955.88     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 80,516,193.84     84,004,222.96     81,689,713.87     
ครุภัณฑ์ 2,201,665.68       3,999,052.39       2,493,948.52       
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8,303,593.60       12,822,348.23     8,702,950.00       
เงินอุดหนุน 6,266,420.00       6,763,930.00       6,819,000.00       
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 14,484,081.14 25,045,284.76 20,661,629.11
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 382,400.00 13,687,292.00 6,218,000.00

รวมรายจ่าย 222,935,374.22  261,032,377.85  245,226,642.32  
รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายสุทธิ - - -

หัก น าส่งรายได้แผ่นดิน (ปี 2561) - - -
หัก น าส่งรายได้แผ่นดิน (ปี 2562) - - -

รายรับสูง (ต่ า) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักน าส่งรายได้แผ่นดิน - - -
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา - - -

เงินคงเหลือท้ังส้ิน - - -
หัก ภาระผูกพัน - - -

เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน - - -

เงินคงเหลือท้ังส้ิน ประกอบด้วย
เงินสด 216,114.05 17,436.70 -
เงินฝากธนาคาร 
−กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 5111000313 22,299,398.05     19,424,509.96     23,315,029.23     
−กรุงไทย ประเภทประจ า เลขบัญชี 5112141905 2,328,732.20       2,355,505.40       2,380,238.21       
−กรุงไทย ประเภทประจ า เลขบัญชี 5112141999 12,602,078.42     12,715,880.50     12,817,719.95     
−กรุงไทย ประเภทประจ า เลขบัญชี 5422051572 5,331,672.12       5,379,817.34       5,428,399.36       
−ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 050880359596 8,266,402.51       19,789,211.05     27,222,252.20     

ประเภทเงินทุน
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

6. รายงานสถานะการเงิน ท้ังเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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−ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020077566022 36.00                 125,943.33         177,188.71         
−ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020006516829 937,328.41         1,133,854.00       1,429,349.54       
−ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 010472742467 2,489,913.62       - -
−อาคารสงเคราะห์ ประเภทประจ า เลขบัญชี 090210014329 13,377,238.68     13,519,914.16     13,656,279.74     
−อาคารสงเคราะห์ ประเภทประจ า เลขบัญชี 090210014337 3,156,800.63       3,197,187.71       3,234,061.08       

รวมเงินฝากธนาคาร 71,005,714.69     77,659,260.15     89,660,518.02     
รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน 71,005,714.69    77,659,260.15    89,660,518.02    
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          เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จ านวน  
151,197,300 บาท  เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2563  จ านวน 887,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.59
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 151.1973 บาท
                               และความเสมอภาคทางสังคม

115.0609 บาท
23.6243 บาท
12.5121 บาท

151.1973 บาท

ปี 2563

รอ้ยละ 80

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บับริการสาธารณะ

- ตวัชี้วดั : การจดักจิกรรมบริการสาธารณะสอดคลอ้ง

กบัปญัหาและความตอ้งการของประชาชนและชมุชน

ไม่นอ้ยกว่า
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     กิจกรรมท่ี 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
     กิจกรรมท่ี 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

รวมท้ังส้ิน

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

ค่าเป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2564

     กิจกรรมท่ี 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

7. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีส าคัญ
และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังน้ี 
   1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
     ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ



แบบฟอร์ม ค าอธิบาย

ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน

แบบ ก. 1 8.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ าแนกเป็น 8 กลุ่ม

แบบ ก. 2 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยแสดงในระดับ 

ผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบุตัวช้ีวัดของผลผลิต

แบบ ก. 3 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

⚫ งบด าเนินงาน ท่ีมีลักษณะด าเนินงานมากกว่า 1 ปี เช่น การเช่ายานพาหนะ , การเช่าอาคารท่ีท าการ เป็นต้น

⚫ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี

ไม่ว่าจะเป็นรายการท่ีเร่ิมต้ังงบประมาณในปีก่อนซ่ึงยังมีการผูกพันแล้วมาต้ังงบประมาณในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 หรือรายการท่ีเร่ิมต้ังใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ

   โดยระบุสถานภาพการด าเนินงาน เช่น ได้ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างประกวดราคา ประกวดราคาแล้ว

อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาว่าจ้างหรือมีการยกเลิกรายการ เป็นต้น พร้อมช้ีแจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

ท่ีท าให้การด าเนินงานล่าช้า รวมท้ังแผนการด าเนินการท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและก าหนดเวลาให้แล้วเสร็จ

⚫ งบอ่ืน ๆ  ท่ีมีลักษณะเป็น งบด าเนินงาน และงบลงทุน  โดยจ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการ

คือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42  และ 3. ผูกพันรายการใหม่ปี 2564

เอกสาร 8.4 รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

งบประมาณ  (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลส านักงบประมาณ) 

จ าแนกตาม ⚫  งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืนท่ีมีลักษณะ เช่นเดียวกับงบบุคลากร

งบรายจ่าย   งบด าเนินงานและงบลงทุน) ให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลส านักงบประมาณ

ส าหรับงบลงทุนทุกรายการให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และสถานท่ีด าเนินการ

ส าหรับครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

โดยประสานขอข้อมูลกับส านักงบประมาณ และตรวจสอบรายการและจ านวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

⚫ งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ส าหรับผลผลิต/โครงการให้แสดงรายละเอียดรายการท่ีส าคัญให้ชัดเจน

 แบบ ก. 4 8.5 โครงการ/รายการท่ีได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าข้อมูลแหล่งท่ีมาของเงินกู้ ระยะเวลาการด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการด าเนินงาน จ าแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ

 แบบ ก. 5 8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ค าอธิบายแบบฟอร์ม



แบบฟอร์ม ค าอธิบาย

 แบบ ก. 6 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แบบ ก. 7 10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท้ังน้ี ข้อมูลการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบ่งประเภทดังน้ี

1. ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่

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

 แบบ ก. 8 11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แสดงตามรูปแบบท่ีก าหนด

 แบบ ก. 9 12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ
⚫  ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ
⚫ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนา  ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นการอบรมในประเทศและต่างประเทศ
⚫ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็น ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และส่ืออ่ืนๆ
⚫ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ ค่าเคร่ืองแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
พร้อมค าช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมท้ังส้ิน 151.1973 38.4314 28.3975 40.5667 43.8017

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 151.1973 38.4314 28.3975 40.5667 43.8017

1) แผนงานพ้ืนฐาน..............................

2) แผนงานพ้ืนฐาน..............................
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน

151.1973 38.4314 28.3975 40.5667 43.8017

4) แผนงานยุทธศาสตร์.......................

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1) แผนงานบูรณาการ.......................

2) แผนงานบูรณาการ.......................

3) แผนงานบูรณาการ.......................

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน

6. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ

7. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง

8. งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ าแนก 8 กลุ่ม)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมท้ังส้ิน

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- 151.1973 - 38.4314 - 28.3975 - 40.5667 - 43.8017

ผลผลิต/โครงการท่ี 1 ผลผลิตการจัดบริการ
สาธารณะ

- 151.1973 - 38.4314 - 28.3975 - 40.5667 - 43.8017

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีการบริหารจัดการท่ีดีและมีความเข้มแข็งใน
การบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 70 151.1973 - 38.4314 - 28.3975 - 40.5667 70 43.8017

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหาร
จัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 151.1973 - 38.4314 - 28.3975 - 40.5667 70 43.8017

1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา - 115.0609 - 29.7327 - 19.7504 - 31.9373 - 33.6405

2. กิจกรรมการจัดบริการด้านสังคม - 23.6243 - 5.5707 - 5.5191 5.5014 - 7.0331

3. กิจกรรมการจัดบริการด้านการบริหารจัดการ - 12.5121 - 3.1280 - 3.1280 - 3.1280 - 3.1281

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

หมายเหตุ :

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณ ระบุหมายเลข ระบุหมายเลข

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ท่ีต้ังไว้ สถานภาพ เหตุผลความจ าเป็น ค าช้ีแจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด เผ่ือขาดและเงิน ต้ังแต่เร่ิม ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปีต่อ ๆ ไป ตามหมายเหตุ ในการต้ังงบประมาณ พร้อมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 63 ผูกพันข้ามปี

ตามหมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน

1. ผูกพันสัญญา

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

ผลผลิต/โครงการ.........................

งบรายจ่าย............................

(1) รายการ

  หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงท้ังรายการเดิมและรายการท่ีต้ังใหม่ในปี 2564 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังน้ี

(1) ผูกพันตามสัญญา    (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42    (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564

3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

(1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ท้ังส้ิน    (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ    (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ    (4) อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง    (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว    (6) ลงนามในสัญญาแล้ว    (7) ยกเลิกรายการ

4. ให้ระบุหมายเลขก ากับเหตุผลความจ าเป็นในการต้ังงบประมาณผูกพันข้ามปี

(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายท่ีต้องด าเนินการต่อเน่ือง (ผูกพันตามสัญญา)    (2)  เป็นรายการท่ีต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42)    (3) เป็นรายการท่ีด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22

ไม่มีรายการภาระผูกพัน
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 151,197,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 151,197,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 151,105,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 63,579,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้าง
ประจ า)

61,873,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) 1,517,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส         
(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 87,525,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ) 21,735,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 353,300 บาท

         (3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) 582,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 18,523,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ 4,665,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

921,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
(ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)

1,267,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

241,300 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 187,000 บาท
(9.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 14,400 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน 9,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่า
พัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 12,343,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

8,063,500 บาท

(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 4,495,100 บาท
(12.2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 650,000 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน 1,220,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 681,200 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,016,400 บาท

8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
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(13) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

30,400 บาท

(14) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็กพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,100 บาท

(15) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

340,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 12,512,100 บาท
(17) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 5,865,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 92,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์ 92,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 92,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV

92,100 บาท

(1.1.1) ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลประตูล้ี ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 1 ชุด

30,700 บาท

(1.1.2) ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 1 ชุด

30,700 บาท

(1.1.3) ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 1 ชุด

30,700 บาท



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองล าพูน

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564 ค าอธิบาย*
ช่ือโครงการ เงินกู้ ด าเนินงาน(ปี) โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบุ) 25… - 25… สมทบ วงเงินท้ังส้ิน วงเงินท้ังส้ิน ปี 2564

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการท่ีได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ค่าใช้จ่ายท้ังส้ินของโครงการ

25ไม่มี



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           

26
8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ปี 2562
ประมาณการ/แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หมายเหตุ



9. 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

27ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ



10. 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

28

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองล าพูน

ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองล าพูน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมท้ังส้ิน 150.3099            150.3099            0.9110               123.0018            81.83                 - -
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน 150.3099             150.3099             0.9110                 123.0018             81.83                  - -
งบรายจ่ายอ่ืน

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติให้โอนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 (6) เงินท่ีขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562
 (7) เงินกันท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

29

เบิกจ่ายแล้ว 
ณ 31 พ.ค. 63

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2562
วงเงิน

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน



องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองล าพูน

 หน่วย : บาท 

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา
(1) รายการ... วัตถุประสงค์

ท่ีปรึกษาไทย ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ท่ีปรึกษาต่างประเทศ

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
(1) รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์

ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.........) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(1) รายการ... วัตถุประสงค์

สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
สถานีวิทยุ
หนังสือพิมพ์
ส่ืออ่ืนๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ
(1) รายการ... วัตถุประสงค์

ค่าเบ้ียเล้ียง กลุ่มเป้าหมาย
ค่าท่ีพัก ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ค่าพาหนะ
ค่าเคร่ืองแต่งกาย
อ่ืน ๆ …

หมายเหตุ
1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
 2. รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี
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งบประมาณปี 2564
ร่าง พ.ร.บ.

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันท่ี...)

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 ค าช้ีแจง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)จัดสรร จ่ายจริง

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างฯ
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13.  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ยังไม่มีรายงานผลการด าเนินงานฯ
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14.  โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโดยใช้จ่ายจาก พ.ร.บ.เงินกู้
มีความเก่ียวข้องหรือซ้ าซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร

ท่ี โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยด าเนินการ หน่วยรับงบประมาณ หมายเหตุ

1 โครงการสร้างเสริมเศรษฐกิจ
เพ่ือพัฒนาชุมชน (พัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน
วัฒนธรรมและชุมชน)

3,914,800    เทศบาลเมือง
ล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน ไม่เก่ียวข้องหรือซ้ าซ้อน
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

2 โครงการข่วงคนเตียวขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
เมืองล าพูน

1,800,000    เทศบาลเมือง
ล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน ไม่เก่ียวข้องหรือซ้ าซ้อน
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

3 โครงการจัดท าข่วงเมืองหละปูน
 (Green Market)

5,241,000    เทศบาลเมือง
ล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน ไม่เก่ียวข้องหรือซ้ าซ้อน
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

10,955,800  รวม

ภายใต้แผนงาน 3.2
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15.  รายการท่ีถูกปรับโอนตาม พ.ร.บ. โอน ปี 2563 มีการด าเนินการ
อย่างไรในงบประมาณปี 2564

ไม่มีรายการที่ถูกปรับโอนฯ
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16.  ช้ีแจงผลการด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมาธิการฯ  และอนุกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยังไม่มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ



บุคลากรท้องถ่ิน บุคลากรถ่ายโอน บุคลากรท้องถ่ิน บุคลากรถ่ายโอน บุคลากรท้องถ่ิน บุคลากรถ่ายโอน
(เงินรายได้) (เงินอุดหนุน) รวม (เงินรายได้) (เงินอุดหนุน) รวม (เงินรายได้) (เงินอุดหนุน) รวม

(อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา) (อัตรา)
ข้าราชการการเมือง 7 0 7 7 0 7 0 0 0
ข้าราชการประจ า 109 133 242 73 118 191 36 15
พนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ลูกจ้างประจ า 10 3 13 10 0 10 0 3 3
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 11 18 1 11 12 6 0 6
พนักงานจ้างท่ัวไป 27 5 32 19 4 23 8 1 9
จ้างเหมา 248 0 248 231 0 231 17 0 17
อ่ืนๆ ระบุ............................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมท้ังส้ิน 408 152 560 341 133 474 67 19 35
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17.   ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมา) ได้แก่ กรอบอัตราก าลัง จ านวนท่ีบรรจุจริง เป็นต้น

กรอบอัตรา คนครอง อัตราว่าง (กรอบ-คนครอง)

ประเภท
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18.  รายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณ (ปี 2562 - 63)

ไม่มีรายละเอียด


