
เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมืองในพ้ืนที่จงัหวัดล าพูน

เทศบาลเมืองล าพูน



รายนามผู้ช้ีแจง เทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

นายประภสัร์       ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน
นายฉัตรกุล        ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน
นายเมธี ใจศรี  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางลักษณาวลี     สิงห์วี รก.ผู้อ านวยการกองคลัง
นางปิยนันท์        ราชธานี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วสิัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน
“ล ำพูน เป็นเมืองเก่ำที่มีเสน่ห์  มีคุณภำพชีวติที่ดี บนวิถีควำมพอเพียง”

พันธกจิของเทศบาลเมืองล าพูน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชนข์องประชำชนในทอ้งถิ่นของตนเอง 5 ด้ำน ดังนี้
1. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำ
2. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน
3. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคม
4. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสิ่งแวดล้อม
5. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร



เทศบาลเมืองล าพูน มีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล ดังน้ี

1.รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
2. ให้มแีละบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำ
3. รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ
รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดตอ่
5. ให้มีเคร่ืองใช้ในกำรดับเพลิง
6. ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม
7. ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พกิำร
8. บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน

9. ให้มนี้ ำสะอำดหรือกำรประปำ
10. ให้มโีรงฆ่ำสัตว์
11. ให้มแีละบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทกัษ์และรักษำคนเจ็บไข้
12. ให้มแีละบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ
13. ให้มแีละบ ำรุงส้วมสำธำรณะ
14. ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธอ่ืีน
15. ให้มกีำรด ำเนินกจิกำรโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสนิเชื่อท้องถิ่น
16. หน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหนำ้ที่ของเทศบำล







3.งบประมาณภาพรวม 
หน่วยรับงบประมาณ  เทศบาลเมืองล าพูน

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 165.2214 ล้ำนบำท

2. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 151.1973 ล้ำนบำท

3. ผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 61.4082 ล้ำนบำท
: งบบุคลากร 34.7449 ล้านบาท
: งบด ำเนินงำน 22.8118 ล้ำนบำท
: งบลงทุน 0.2116 ล้ำนบำท
: งบเงินอุดหนุน 3.6399 ล้ำนบำท
: งบรำยจ่ำยอ่ืน 0.0000 ล้ำนบำท

4. เงินนอกงบประมำณที่น ำมำสมทบกับงบประมำณ พ.ศ. 2565 - ล้ำนบำท



หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2564 - 2565

ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม / ลด

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ.
จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 151.1973 61.4082 165.2514 14.0541 9.30
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง -

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 151.1973 61.4082 165.2514 14.0541 9.30
1) แผนงำนพืน้ฐำน.............................. -
2) แผนงำนพืน้ฐำน.............................. -

3) แผนงำนยุทธศำสตรส์่งเสรมิกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 151.1973 61.4082 165.2514 14.0541 9.30

4) แผนงำนยุทธศำสตร์....................... - - - - -
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ - - - - -

1) แผนงำนบูรณำกำร....................... - - - - -
2) แผนงำนบูรณำกำร....................... - - - - -
3) แผนงำนบูรณำกำร....................... - - - - -

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร - - - - -
5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - -
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหน้ีภาครัฐ - - - - -
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - - -
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - -

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 30 เมษายน 2564

งบประมาณภาพรวม 
หน่วยรับงบประมาณ  เทศบาลเมืองล าพูน



4. ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เทศบำลเมืองล ำพูน ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ

แผนงำนบูรณำส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 151,197,300 บำท จ ำแนก
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 151,105,200 บำท เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จ ำนวน 92,100  บำท โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้

1. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำ เทศบำลเมืองล ำพูนได้ด ำเนินกำร กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำภำคบังคับ กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษด้วย หลักสูตรกำรอ่ำนระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนออกเสียงภำษำอังกฤษได้ชัดเจนและสำมำรถอ่ำนภำษำอังกฤษได้อย่ำงคล่องแคล่ว ตำมหลักกำร
อำ่นออกเสียงและกำรประสมอักษรA-Z ทั้ง 26 ตัวอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน



3. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เทศบำลเมืองล ำพูนได้ด ำเนินกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น ด้ำนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชน
ในพื้นที่ ได้รับกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงมปีระสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร และ
แกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้ตรงตำมควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง

2. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคม เทศบำลเมืองล ำพูนได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองล ำพูน ด ำเนินกำรตรวจสอบ
สิทธิและประสำนงำนกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้พกิำร และผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรทุกรำย ด ำเนินกำรส ำรวจและลงทะเบียน
เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
1. ปัญหำด้ำนกำรศกึษำ 
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน์บน  Moodle Platform เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่ง
ควำมรู้ไดอ้ย่ำงเท่ำเทียม ทุกที่ทุกเวลำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ เตรียมผู้เรียนให้พร้อม
เข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ปัญหำด้ำนขั้นตอนกำรจ่ำยเบีย้ยังชีพฯ ตำมหว้งเวลำ ดังนี้
- วันที่ 3 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลำงจะท ำกำรประมวลผลตรวจสอบรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงนิเบีย้ยังชีพประจ ำเดือน
- วันที่ 5 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลำงจัดท ำขอ้มูลกำรจ่ำยเงนิประจ ำรอบ
- วันที่ 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลำงด ำเนินกำรโอนเงินเบี้ยยังชพีเข้ำบัญชขีองผูม้ีสิทธิ
ทั้งนี ้เม่ือผู้รับเบี้ยยังชพีท ำกำรเปลี่ยนบัญชีหรือปิดบัญชี ในหว้งวันที่ 3 - 5 ของเดือน กรมบัญชีกลำงไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชี
ได้ในรอบเดือนดังกล่ำว ส่งผลท ำให้ผูร้ับเบีย้ยังชีพไมไ่ด้รับเงนิเบี้ยยังชีพในเดือนนั้นๆ
3. ปัญหำด้ำนสุนัขและแมวจรจัด
- สุนัขและแมวจรจัด ไมไ่ด้รับกำรท ำหมัน ท ำใหป้ระชำกรสุนัขและแมวเพิ่มมำกขึน้
- ขำดอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในกำรจับสุนัขและแมวจรจัด
- ไมม่ีบุคลำกรที่มคีวำมรู้เฉพำะด้ำนสัตวแพทย์

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



2. เทศบำลเมืองล ำพูน ได้ท ำกำรแจ้งผู้มีสิทธิที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยชีพ (กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพท ำกำร
เปลี่ยนหรือปิดบัญชีในห่วง วันที่ 3 - 5 ของเดือน ใหน้ ำบัญชใีหม่มำย่ืน ณ กองสวัสดิกำรสังคม 
เทศบำลเมืองล ำพูน เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรแก้ไขในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยัง
ชพีฯ ทั้งนี ้ผู้รับเบี้ยยังชพีจะได้รับเงนิเบีย้ยังชีพพร้อมเงินตกเบิกเบีย้ยังชีพในเดือนถัดไป

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

แนวทางแก้ไข
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือส่ือสำรกำรท่องเที่ยว

ด้วยกำรให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น ำเที่ยวในจังหวัดล ำพูน เช่น วัดส ำคัญต่ำงๆ พิพิธภัณฑ์ สถำนที่ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์และกำรสนับสนุนใหน้ักเรียนไปแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษในเวทีต่ำงๆ

3. กำรด ำเนินกำรสนับสนุนปัญหำสุนัขและแมวจรจัด เทศบำลเมืองล ำพูนได้ประสำนกับ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน เพ่ือด ำเนินกำรน ำสุนัขและแมวจรจัดไปไว้บริเวณบ้ำนพักสัตว์ 
ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในกำรจับสุนัขและแมวจรจัด เพ่ือลดกำร
บำดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงำนรวมทั้งสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกจับ ทั้งนี้ยังมีปัญหำด้ำนบุคลำกรที่มี
ควำมรู้เฉพำะดำ้นสัตวแพทยย์ังไมเ่พียงพอ 



ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปภาพประกอบ)

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

โรงเรยีนเทศบาลประตูลี้



โรงเรยีนเทศบาลสันป่ายางหลวง 



โรงเรยีนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 



2. การจัดบรกิารสาธารณะด้านสังคม

สนับสนุนด้านสังคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 



การส ารวจและลงทะเบียน
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 



3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

การส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 



ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 



การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563- 2564 จ าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณป ีพ.ศ. 2563 งบประมาณป ีพ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการ
เบกิจ่าย

ร้อยละ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการ
เบกิจ่าย

ร้อยละ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ผลผลิตกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ
150.3099 123.0018 81.83 151.1973 61.4082 40.61

หมายเหตุ :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรภายใต้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น



รายงานแสดงผลการด าเนินงาน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

2561 2562 2563
รายได้จากการด าเนนิการ

รำยได้จำกเงนิงบประมำณ (รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล) 233,256,459.85 225,636,695.21 228,294,722.32
รำยได้จำกกำรด ำเนนิงำน (รำยได้จัดเก็บเอง) 32,431,977.14 33,321,827.04 23,264,403.97
รำยได้ดอกเบ้ีย - - -

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 265,688,436.99 258,958,522.25 251,559,126.29 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน

งบกลำง 50,946,613.32 47,834,324.05 52,479,610.17
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร 87,812,318.95 90,410,955.88 93,772,542.60
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน 85,000,822.96 82,747,463.87 81,232,269.71
ครุภัณฑ์ 4,221,344.39 2,520,948.52 2,656,507.18
ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง 26,287,348.23 14,893,950.00 6,846,710.00
รำยจ่ำยอ่ืน - - 305,290.38
เงินอุดหนุน 6,763,930.00 6,819,000.00 6,629,040.00 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 261,032,377.85 245,226,642.32 243,921,970.04
รำยได้สูง (ต่ ำ) กวำ่ค่ำใช้จำ่ยกำรด ำเนนิงำน 4,656,059.14 13,731,879.93 7,637,156.25 
รำยได้/ค่ำใชจ้่ำยท่ีไมเ่กิดจำกกำรด ำเนนิงำน - - -

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ - - -
รำยได้ท่ีไม่เกิดจำกกำรด ำเนนิงำน - - -
รวมรำยได้/ค่ำใชจ้่ำย ท่ีไม่เกิดจำกกำรด ำเนนิงำน - - -

รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใชจ้่ำยสุทธิ 4,656,059.14 13,731,879.93 7,637,156.25 

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563



ประเภทเงนิทุน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563
2561 2562 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 77,659,260.15 89,660,518.02 99,572,788.47 
เงินฝำกกองทุน 13,661,112.43 14,009,248.27 15,159,348.26 
เงินฝำกกระทรวงกำรคลัง 347,500.00 -
รำยไดรั้ฐบำลค้ำงรับ 9,774,822.00 911,000.00 -
ลูกหนีเ้งินยืมเงินสะสม 5,793.00 - -
ลูกหนีค้่ำภำษี 71,689.79 152,929.25 70,818.42 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 101,172,677.37 105,081,195.54 114,802,955.15 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทรัพย์สินเกิดจำกเงินกู้ 47,968,150.00 54,106,550.00 56,021,026.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 47,968,150.00 54,106,550.00 56,021,026.00 
รวมสินทรัพย์ 149,140,827.37 159,187,745.54 170,823,981.15 

หนีส้ินและส่วนทุน
หนีส้ิน

หนีส้ินหมุนเวียน
รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย 20,934,415.99 13,463,950.40 15,860,634.28 
เงินรับฝำก 9,037,339.36 7,419,749.55 6,558,167.75 
หนีส้ินหมุนเวียนอื่น - -

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 29,971,755.35 20,883,699.95 22,418,802.03 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนีเ้งินกู้ 6,733,411.30 12,263,300.15 14,166,544.15 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น - -

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 6,733,411.30 12,263,300.15 14,166,544.15 
รวมหนีส้ิน 36,705,166.65 33,147,000.10 36,585,346.18 

ส่วนทุน
เงินสะสม 97,330,043.32 108,875,346.05 115,927,662.22 
เงินทุนส ำรองเงินสะสม 15,105,617.40 17,165,399.39 18,310,972.75 

รวมส่วนทุน 112,435,660.72 126,040,745.44 134,238,634.97 
รวมหนีส้ินและส่วนทุน 149,140,827.37 159,187,745.54 170,823,981.15 



ประเภทเงินทุน
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงนิคงเหลอื

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

2561 2562 2563
รำยรับ

รำยได้จำกเงนิงบประมำณ (รำยได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล) 233,256,459.85 225,636,695.21 228,214,216.32 
รำยได้จำกกำรด ำเนนิงำน (รำยได้จัดเก็บเอง) 32,431,977.14 33,321,827.04 23,264,403.97 
รำยได้ดอกเบ้ีย - - -
รำยได้รัฐบำลค้ำงรับปี 2563 (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) 200,000.00 - -
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 9,574,822.00 911,000.00 80,506.00 

รวมรำยรับ 275,463,258.99 259,869,522.25 251,559,126.29 
รำยจ่ำย

งบกลำง 26,897,928.56 28,230,444.94 27,922,939.92 
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร 87,812,318.95 90,410,955.88 93,772,542.60 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน 84,004,222.96 81,689,713.87 75,303,774.89 
ครุภัณฑ์ 3,999,052.39 2,493,948.52 2,625,807.68 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 12,822,348.23 8,702,950.00 6,846,710.00 
เงินอุดหนุน 6,763,930.00 6,819,000.00 6,629,040.00 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 25,045,284.76 20,661,629.11 30,435,359.07
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 13,687,292.00 6,218,000.00 80,506.00

รวมรำยจ่ำย 261,032,377.85 245,226,642.32 243,616,680.16 
รำยรับสูง (ต่ ำ) กว่ำรำยจ่ำยสุทธิ - - -

หักน ำส่งรำยได้แผ่นดนิ (ปี 2562) - - -
หักน ำส่งรำยได้แผ่นดนิ (ปี 2563) - - -

รำยรับสูง (ต่ ำ) กว่ำรำยจ่ำยสุทธิหลังหักน ำส่งรำยได้แผน่ดนิ - - -
บวกเงินคงเหลอืสะสมยกมำ - - -

เงินคงเหลอืท้ังสิ้น - - -
หักภำระผูกพัน - - -

เงินคงเหลอืหลังหักภำระผูกพัน - - -



เงินคงเหลอืท้ังส้ิน ประกอบดว้ย
เงินสด 17,436.70 - 21,554.76
เงินฝำกธนำคำร 
−กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญช ี5111000313 19,424,509.96 23,315,029.23 36,801,334.39 
−กรุงไทย ประเภทประจ ำ เลขบัญช ี5112141905 2,355,505.40 2,380,238.21 2,405,230.71 
−กรุงไทย ประเภทประจ ำ เลขบัญช ี5112141999 12,715,880.50 12,817,719.95 12,924,157.12 
−กรุงไทย ประเภทประจ ำ เลขบัญชี 5422051572 5,379,817.34 5,428,399.36 5,461,708.24 
−ออมสนิ ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญช ี050880359596 19,789,211.05 27,222,252.20 23,007,756.81 
−ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญช ี020077566022 125,943.33 177,188.71 180,808.04 
−ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญช ี020006516829 1,133,854.00 1,429,349.54 1,738,788.52 
−ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญช ี010472742467 - - -
−อำคำรสงเครำะห์ ประเภทประจ ำ เลขบัญช ี090210014329 13,519,914.16 13,656,279.74 13,758,300.92 
−อำคำรสงเครำะห์ ประเภทประจ ำ เลขบัญชี 090210014337 3,197,187.71 3,234,061.08 3,273,148.96 

รวมเงินฝำกธนำคำร 77,659,260.15 89,660,518.02 99,572,788.47 
รวมเงินคงเหลอืท้ังสิ้น 77,659,260.15 89,660,518.02 99,572,788.47 

ประเภทเงินทุน
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงนิคงเหลอื

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

2561 2562 2563



7. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีส าคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองล าพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จ านวน165,251,400 บาท   
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564  จ านวน 14,054,100 บาท  คดิเป็นร้อยละ 9.30
ยุทธศำสตรก์ำรจัดสรรฯ : ยุทธศำสตรด์้ำนกำรสง่เสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 165.2514บำท
โดยม ี1 แผนงำน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี ้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผลผลิต : กำรจัดบริกำรสำธำรณะ
กิจกรรมที่ 1 : กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศกึษำ 118.7602บำท
กิจกรรมที่ 2 : กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 8.6260บำท
กิจกรรมที่ 3 : กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคม 24.3531บำท
กิจกรรมที่ 4 : กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 13.5121บำท

รวมท้ังสิ้น 165.2514บาท

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชำชนในพื้นที่ได้รับบริกำรสำธำรณะ
ที่มปีระสิทธิภำพ

- ตัวชี้วัด : กำรจัดกิจกรรมบริกำรสำธำรณะสอดคล้อง
กับปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชนและชุมชน
ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 70 80



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมท้ังสิ้น 165.2514 29.3344 35.895 46.41 53.612

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 165.2514 29.3344 35.895 46.41 53.612
1) แผนงำนพืน้ฐำน..............................
2) แผนงำนพื้นฐำน..............................
3) แผนงำนยุทธศำสตรส์่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องคก์รปกรองสว่นท้องถิ่น

165.2514 29.3344 35.895 46.41 53.612

4) แผนงำนยุทธศำสตร.์......................
3. งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร
1) แผนงำนบูรณำกำร.......................
2) แผนงำนบูรณำกำร.......................
3) แผนงำนบูรณำกำร.......................

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหน้ีภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย

8.1 แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุ่ม)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน



แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร หนว่ยนับ รวมทั้งสิน้ ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ตัวชี้วัด/กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ
ยอดรวมทั้งสิน้

แผนงำนยุทธศำสตรส์่งเสริมกำรกระจำย
อ ำนำยใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น

- 165.2514 - 55.0671 - 31.0846 - 47.34 - 31.7597

ผลผลิต/โครงกำรที่ 1 ผลผลิตกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

- 165.2514 - 55.0671 - 31.0846 - 47.34 - 31.7597

ตัวชี้วัดเชงิปริมำณ : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดแีละมี
ควำมเข้มแข็งในกำรบริกำรสำธำรณะ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ร้อยละ 70 165.2514 - 55.0671 - 31.0846 - 47.34 70 31.7597

ตัวชี้วัดเชงิคุณภำพ : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผำ่นเกณฑก์ำรประเมินด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรในระดับดีมำกไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 70 165.2514 - 55.0671 - 31.0846 - 47.34 70 31.7597

1. กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำน
กำรศกึษำ

- 118.7602 - 37.1096 - 21.7553 - 37.7388 - 22.1565

2. กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน

8.626 8.626 0 0 0

3. กิจกรรมกำรจัดบริกำรด้ำนสังคม - 24.3531 - 6.0884 - 6.0883 6.0882 - 6.0882
4. กิจกรรมกำรจัดบริกำรด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

- 13.5121 - 3.2431 - 3.2410 - 3.5130 - 3.515

8.2 แผนการปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565



8.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

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

งบประมาณ
ระบุหมายเลข
สถานภาพ

ตามหมายเหตุ

ระบุหมายเลขเหตุผล
ความจ าเป็นในการ
ตั้งงบประมาณผูกพัน
ข้ามปีตามหมายเหตุ

ค าชี้แจง
พร้อมเหตุผล

ประเภทรายการผูกพัน
ปีงบประมาณ
เริ่มต้น-สิ้นสดุ

(ไม่รวมเผื่อเหลอื
เผื่อขาดและเงิน

นอก
งบประมาณ)

ที่ต้ังไว้
ตั้งแต่เริ่ม
จนถึงปี 64

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปีต่อ ๆ ไปผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

รวมทั้งสิ้น
1. ผูกพันสัญญำ
ผลผลิต/โครงกำร.........................
งบรำยจ่ำย............................
(1) รำยกำร

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 
ผลผลิต/โครงกำร.........................
งบรำยจำ่ย............................
(1) รำยกำร

3. ผูกพันรำยกำรใหม่
ผลผลิต/โครงกำร.........................
งบรำยจ่ำย............................
(1) รำยกำร

ผลผลิต/โครงกำร.........................
งบรำยจ่ำย............................
(1) รำยกำร

ไม่มีรำยกำรภำระผูกพัน



8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ บำท
1. งบเงินอุดหนนุ 165,251,400บำท
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 156,625,400บำท
1) ค่ำใชจ้่ำยบุคลำกร 65,669,800บำท

(1) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศกึษำภำคบังคับ (เงินเดอืนครู ค่ำจ้ำงประจ ำ) 63,902,800บำท

(2) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก (เงินเดอืน) 1,578,000บำท

(3) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำแก่เด็กด้อยโอกำส         (ค่ำจ้ำงครู) 189,000บำท

2) ค่ำใชจ้่ำยด ำเนนิงำน 77,443,500บำท
(1) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศกึษำภำคบังคับ (บ ำเหน็จ บ ำนำญ) 23,105,000บำท
(2) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (ค่ำเช่ำบ้ำน) 257,200บำท

(3) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศกึษำภำคบังคับ (ค่ำกำรศกึษำของบุตร) 600,200บำท
(4) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 19,255,200บำท
(5) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพกิำร 4,651,200บำท
(6) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000บำท
(7) เงินอุดหนุนส ำหรับสง่เสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น 
(ค่ำปัจจัยพืน้ฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน)

845,000บำท

(8) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศกึษำส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 254,800บำท

(8.1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 170,000บำท
(8.2) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 22,500บำท
(8.3) ค่ำหนังสอืเรียน 15,000บำท
(8.4) ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน 15,000บำท
(8.5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 32,300บำท

(9) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำแก่เด็กด้อยโอกำส (ค่ำพัฒนำครูอำสำและวัสดุกำรศกึษำ) 16,000บำท

(10) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 13,622,700บำท



(11) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศกึษำตัง้แตร่ะดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 8,217,200บำท

(11.1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 4,440,800บำท
(11.2) ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 706,200บำท
(11.3) ค่ำหนังสอืเรียน 1,304,500บำท
(11.4) ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน 699,600บำท
(11.5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 1,066,100บำท

(12) เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณธิำน ศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็กพระเจ้ำนอ้งนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

30,500บำท

(13) เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตวต์ำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณธิำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็กพระเจ้ำนอ้งนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำง
ควัฒน วรขัตตยิรำชนำรี

10,200บำท

(14) เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 340,000บำท

(15) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสริม (นม) 6,172,300บำท
3) เงินอุดหนุนด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่และภำรกิจถ่ำยโอน 13,512,100บำท
1.2 เงินอุดหนนุเฉพาะกจิ 8,626,000บำท
1) ค่ำท่ีดนิ/สิ่งกอ่สร้ำง 8,626,000บำท

(1) ค่ำก่อสร้ำงอื่นๆท่ีมีรำคำตอ่หน่วยต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท 8,626,000บำท
รวม 2 รำยกำร (รวม 2 หนว่ย)
(1.1) ก่อสร้ำงระบบไฟฟำ้แสงสวำ่งสำธำรณะในเขตเมอืงอนุรักษล์ ำพูน บริเวณทำงเท้ำรอบคูเมือง ที่ 1 - 8 และคูเมือง ท่ี 10 - 15 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล ำพูน จ ำนวน 1 แห่ง 

6,400,000บำท

(1.2) ก่อสร้ำงระบบไฟฟำ้แสงสวำ่งสำธำรณะ (ก่อสร้ำงเสำไฟฟำ้ พร้อมดวงโคมแสงสวำ่งสำธำรณะ ถนนเจรญิรำษฎร์ ท้ัง 2 ฝั่ง) 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล ำพูน จ ำนวน 1 แห่ง 

2,226,000บำท

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ บำท

8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) ต่อ



8.5   โครงการ/รายการที่ได้รับเงนิกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน

หนว่ย : ล้ำนบำท (ทศนยิม 4 ต ำแหน่ง)

แหล่ง
เงนิกู้
(ระบุ)

ระยะเวลา
ด าเนินงาน(ป)ี
25… - 25…

วัตถุประสงค์
โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564
ค าอธิบาย*
การจัดสรร
ปี 2564

ชื่อโครงการ เงนิกู้ เงนิบาท
สมทบ

รวม
วงเงนิทั้งสิ้น

เงนิกู้ เงนิบาท
สมทบ

รวม
วงเงนิทั้งสิ้น

ไม่มี



8.6  เงนินอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง)

สถานะการเงิน ปี 2563
ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 108.8753 109.0782 109.0782 109.0782 109.0782 137.4258 
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ 246.9879 253.0631 259.6033 266.3995 273.4737 295.7662 
2.1 เงินรำยได้ 25.8788 31.0666 34.2041 39.4543 44.9670 44.9670 
2.2 เงินที่รัฐบำลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ 221.1091 221.9965 225.3992 226.9452 228.5067 250.7992 
2.3 ทุนหมุนเวียน 

2.4 เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ

2.5 เงินอุดหนุนและบรจิำค

2.6 เงินกู้ในประเทศ

2.7 เงินกู้ต่ำงประเทศ

2.8 อื่น ๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณท้ังสิ้น (1.+2.) 355.8632 362.1413 368.6815 375.4777 382.5519 433.1920 
4. น าไปสมทบกับงบประมาณ - - - - - -
4.1 งบบุคลำกร

4.2 งบด ำเนินงำน

4.3 งบลงทุน

4.4 งบเงินอุดหนุน

4.5 งบรำยจ่ำยอื่น

5. คงเหลือหลังหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 355.8632 362.1413 368.6815 375.4777 382.5519 433.1920 
6. แผนการใช้จ่ายอื่น 246.7850 253.0631 259.6033 266.3995 273.4737 288.7662 
6.1 ภำรกิจพืน้ฐำน 86.0828 91.5349 94.5803 99.8305 105.3432 105.3432
6.1.1 รำยจ่ำยประจ ำ 86.0828 91.5349 94.5803 99.8305 105.3432 105.3432
6.1.2 รำยจ่ำยลงทุน - - - - - -

6.2 ภำรกิจเพื่อกำรพัฒนำ 160.7022 161.5282 165.0230 166.5690 168.1305 183.423
6.2.1 รำยจ่ำยประจ ำ 150.2792 151.1052 154.6000 156.1460 157.7075 172.0000
6.2.2 รำยจ่ำยลงทุน 10.4230 10.4230 10.4230 10.4230 10.4230 11.4230

7. คงเหลือ (5.-6.) 109.0782 109.0782 109.0782 109.0782 109.0782 144.4258



9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน

หน่วย : ลำ้นบำท (ทศนยิม 4 ต ำแหนง่)

ตัง้งบประมำณไว้ โอนเปลี่ยนแปลงเป็น

ล ำดับท่ี สรุปรำยกำร หนว่ย จ ำนวนเงิน ล ำดับท่ี สรุปรำยกำร หนว่ย จ ำนวนเงิน ประเภทรำยกำร* เหตุผล

ประเภทรำยกำร* 
1.ยุบรำยกำรเดิมเพื่อไปเพิ่มรำยกำรใหม่                                                            
2.รำยกำรท่ีมีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมำณที่ตัง้ไว ้(ส ำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพำะงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีมีรำคำตอ่หน่วยเกิน 1 ล้ำนบำท และค่ำที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำงท่ีมีรำคำตอ่หน่วยเกิน 10 ล้ำนบำท)
3. เปลี่ยนแปลงสถำนท่ีด ำเนนิงำนจำกที่ก ำหนดไวเ้ดิม

ไม่มกีำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ



10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน

หนว่ย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่)

ตัง้งบประมำณไว้
โอนเปลี่ยนแปลงเป็น

ล ำดับ สรุปรำยกำร หนว่ย จ ำนวนเงิน ล ำดับ สรุปรำยกำร หนว่ย จ ำนวนเงิน ประเภทรำยกำร* เหตุผล
ท่ี ท่ี

ประเภทรำยกำร* 
1.ยุบรำยกำรเดิมเพื่อไปเพิ่มรำยกำรใหม่                                                            
2.รำยกำรท่ีมีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมำณที่ตัง้ไว ้(ให้แสดงเฉพำะงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีมีรำคำตอ่หน่วยเกิน 1 ล้ำนบำท และค่ำที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำงท่ีมีรำคำตอ่หน่วยเกิน 10 ล้ำนบำท)
3. เปลี่ยนแปลงสถำนท่ีด ำเนนิงำนจำกท่ีก ำหนดไวเ้ดมิ

ไม่มีกำรโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมำณ



11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน
หนว่ย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2563

วงเงิน
งบประมาณ

ได้รับจัดสรร ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว 
ณ 31 พ.ค. 63

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหนี้ผูกพัน

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

รวมทั้งสิ้น 151.1973 151.1973 0.8946 61.4082 40.61 - -
งบบุคลำกร

งบด ำเนนิงำน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน 151.1973 151.1973 0.8946 61.4082 40.61 - -
งบรำยจ่ำยอ่ืน

หมายเหตุ
(1) งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
(2) ได้รับอนุมัตเิงินประจ ำงวด/อนุมัตใิห้โอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
(3) รำยกำรท่ีท ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันไวแ้ลว้ 
(4) ผลกำรเบิกจ่ำยรวมท้ังสิ้น ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2564
(5) ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยกับงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
(6) เงินท่ีขออนุมัตกิันไวเ้บิกจ่ำยเหลื่อมปี ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563
(7) เงินกันท่ีท ำสัญญำก่อหนี้ผูกพันไวแ้ลว้ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563



12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรกึษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองล าพูน
หน่วย : บำท 

รายการ
งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564

ร่าง พ.ร.บ.

ค าชี้แจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันท่ี...)

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา
(1) รายการ... วัตถุประสงค์
ท่ีปรึกษาไทย ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ท่ีปรึกษาต่างประเทศ

2. ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค์
ในประเทศ กลุ่มเป้ำหมำย
ต่างประเทศ (ประเทศ.........) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(1) รายการ... วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ
หนังสือพิมพ์
สื่ออื่นๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการ
เจรจาและประชุมนานาชาติ
(1) รายการ... วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง กลุ่มเป้ำหมำย
ค่าท่ีพัก ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ
ค่าเครื่องแต่งกาย
อื่น ๆ …

ไม่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรจ้ำงฯ

หมายเหตุ
1. ประเภทกำรประชุม ตำม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทกำรประชุม เชน่ ประชุมสัมมนำ / เจรจำธุรกิจ / ปรึกษำหำรอื / ดูงำน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. รำยละเอยีดโครงกำร ตำม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ำยแบบฟอร์มนี้



13. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ยังไม่มรีำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ



ขอขอบคุณ

เทศบาลเมืองล าพูน


