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1. รายนามผู้ชี้แจง  

 
เทศบาลเมืองลำพูน 

 
ลำดับ ช่ือ – สกุล                         ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 

1 
 

นายประภัสร์ ภู่เจริญ 
 

 

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
 

081-671-7217 
 

2 
 

นายฉัตรกุล ช่ืนสุวรรณกุล 
  

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
 

080-616-2888 

3 นางปิยนันท์  ราชธานี 
 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 097-954-2641 

 

 

4   นางสาวเกศรินทร์   สายสุริยะ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญ
การ 

081-764-9733 
 

 

 

 
 
 

 หมายเหตุ การเข้าชี้แจงในห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ ได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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2. เอกสารประกอบคำชี้แจง 
 

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 151,197,300 บาท จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 151,105,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 92,100 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการอ่านระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจน
และสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการอ่านออกเสียงและการประสมอักษร A-Z ทั้ง 26 ตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการ
ตรวจสอบสิทธิและประสานงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ขอรับเงิ นเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทุกราย ดำเนินการ
สำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่าง
แท้จริง 

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
1. ปัญหาด้านการศึกษา 

เด็กนักเรียนมีความต้องการเวทีสถานที่เพ่ือแสดงความสามารถของตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเป็นการทดสอบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง 
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2. ปัญหาด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ตามห้วงเวลา ดังนี้ 
- วันที่ 3 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจะทำการประมวลผลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน 
- วันที่ 5 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจัดทำข้อมูลการจ่ายเงินประจำรอบ 
- วันที่ 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ 
ทั้งนี้ เมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนบัญชีหรือปิดบัญชี ในห้วงวันที่ 3 - 5 ของเดือน กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในรอบเดือนดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้รับ

เบี้ยยังชีพไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนนั้นๆ 
3. ปัญหาด้านสุนัขและแมวจรจัด 

- สุนัขและแมวจรจัด ไม่ได้รับการทำหมัน ทำให้ประชากรสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น 
- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ ในการจับสุนัขและแมวจรจัด 
- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์ 
 

แนวทางแก้ไข 
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวด้วยการให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ นำเที่ยวในจังหวัด

ลำพูน เช่น วัดสำคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ 
2. เทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการแจ้งผู้มีสิทธิที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยชีพ (กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพท าการเปลี่ยนหรือปิดบัญชีในห้วง วันที่ 3 - 5 ของเดือน ให้นำบัญชีใหม่มายื่น       

ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยยังชีพจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพพร้อมเงิน     
ตกเบิกเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป 

3. การดำเนินการสนับสนุนปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลเมืองลำพูนได้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เพ่ือดำเนินการนำสุนัขและแมวจรจัด ไปไว้บริเวณ
บ้านพักสัตว์ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเพื่อใช้ในการจับสุนัขและแมวจรจัด เพื่อลดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกจับ ทั้งนี้ ยังมีปัญหา
ด้านบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอ 
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2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ 
 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบประมาณปี พ.ศ. 2564 

แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 
(ณ 30 มิ.ย. 64) ร้อยละ 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 

150.3099 123.0018 81.83 151.1973 95.4051 63.10 

 

 

หมายเหตุ  :  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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3. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอดุหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

เทศบาลเมืองลำพูน 
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รายการ 
งปม. ป ี 2564 งปม. ป ี 2565 (ข ั้นอน ุกรรมาธ ิการฯ)  

รวมท ั้งส ิ้น 
 

(เพม ิ่ /ลด) 
 

ร ้อยละ 
คณะอน ุฯ 
ปร ับลด ( ข ั้น พรบ.) แผนงานพน ื้ ฐาน แผนงานย ุทธศาสตร ์ 

รวมทง ้ั ส ้ัน 151,197,300 - 165,251,400 165,251,400 14,054,100 8.50  

รายจา ่ ยประจา  151,105,200 - 156,625,400 156,625,400 5,520,200 3.52  

- งบเงิินอิุดหนิุน รายการเงิินอิุดหนิุนทิั่วไป 151,105,200 - 156,625,400 156,625,400 5,520,200 3.52  
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4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 
สถานะการเงิน 

 
ปี 2563 

ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหต ุ
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 110.8312 115.9276 116.9276 123.4258 130.4258 137.4258  

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ 251.5590 253.0631 275.0834 282.2535 290.7662 295.7662  
2.1 เงินรายได้ 23.2644 31.0666 34.2041 39.4543 44.9670 44.9670  
2.2 เงินท่ีรฐั บาลอุดหนุนหรอื จัดสรรให้ 228.2946 221.9965 240.8793 242.7992 245.7992 250.7992  
2.3 ทุนหมุนเวยี น        
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ        
2.5 เงินอุดหนุนและบรจิ าค        
2.6 เงินกู้ในประเทศ        
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ        
2.8 อ่ืน ๆ        

3. รวมเงินนอกงบประมาณท้ังส้ิน (1.+2.) 362.3902 368.9907 392.0110 405.6793 421.1920 433.1920  

4. นำไปสมทบกับงบประมาณ - - - - - -  

4.1 งบบุคลากร        

4.2 งบดำเนินงาน        

4.3 งบลงทุน        

4.4 งบเงินอุดหนุน        

4.5 งบรายจ่ายอ่ืน        

5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 362.3902 368.9907 392.0110 405.6793 421.1920 433.1920  

6. แผนการใช้จ่ายอ่ืน 246.4626 252.0631 268.5852 275.2535 283.7662 288.7662  

6.1 ภารกิจพ้ืนฐาน 92.3023 91.5349 94.5803 99.8305 105.3432 105.3432  
6.1.1 รายจ่ายประจำ 89.6765 91.5349 94.5803 99.8305 105.3432 105.3432  
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6.1.2 รายจ่ายลงทุน 2.6258 - - - - -  
6.2 ภารกิจเพ่ือการพัฒนา 154.1603 160.5282 174.0049 175.4230 178.4230 183.423  

6.2.1 รายจ่ายประจำ 144.3136 150.1052 163.5819 165.0000 168.0000 172.0000  
6.2.2 รายจ่ายลงทุน 9.8467 10.4230 10.4230 10.4230 10.4230 11.4230  

7. คงเหลือ (5.-6.) 115.9276 116.9276 123.4258 130.4258 137.4258 144.4258  
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5. โครงการก่อสร้างท่ียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

5.1 โครงการก่อสร้างท่ียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

 
 

โครงการ 

 
 

แหล่งเงิน 

 
 

วงเงนิ 

 
 

เลขท่ีสัญญา 

ระยะเวลาก่อสร้าง  

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
เหตุผลท่ีล่าชา้ เร่ิมตน้ 

วัน เดือน ปี 

ส้ินสุด 

วัน เดือน ปี 

        

        

        

        

   ไม่มี     
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5. โครงการก่อสร้างท่ียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

5.2 โครงการก่อสร้างท่ียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

 
 

โครงการ 

 
 

แหล่งเงิน 

 
 

วงเงนิ 

 
 

เลขท่ีสัญญา 

ระยะเวลาก่อสร้าง  

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
เหตุผลท่ีล่าชา้ เร่ิมตน้ 

วัน เดือน ปี 

ส้ินสุด 

วัน เดือน ปี 

        

        

        

        

   ไม่มี     
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5. โครงการก่อสร้างท่ียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

5.3 โครงการก่อสร้างท่ียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

 
 

โครงการ 

 
 

แหล่งเงิน 

 
 

วงเงนิ 

 
 

เลขท่ีสัญญา 

ระยะเวลาก่อสร้าง  

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
เหตุผลท่ีล่าชา้ เร่ิมตน้ 

วัน เดือน ปี 

ส้ินสุด 

วัน เดือน ปี 

        

        

        

        

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินิเทศบาลเมืองลำพูน 
 

 
ปีงบประมาณ 

 

 
แผนงาน/โครงการ 

 

 
วงเงนิ 

 

 
ผลการดำเนินการ 

 

 
หมายเหตุ 

ปี 2560     

     

ปี 2561     

  ไม่มี   

ปี 2562     

     

ปี 2563     

     

ปี 2564     
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7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

                 หน่วย: บาท 

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ 

รวมทั้งสิ้น       

แผนงานยุทธศาสตร์ 165,251,400.00 0 165,251,400.00 
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7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

                 หน่วย: บาท 

เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 
คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) 

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 
(ณ 30 มิ.ย. 64)  

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 
คงเหลือ 

  (ณ 30 ก.ย. 63)   

เล่มท่ี หน้าที ่ รวมท้ังสิ้น 150,213,200 146,354,177.50 151,105,200 95,313,063.14 156,625,400 - 156,625,400   

3 688 
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 150,279,200 146,354,177.50 151,105,200 95,313,063.14 156,625,400 - 156,625,400   

3 688 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 61,141,600 57,161,367.13 63,579,700 46,363,409.37 65,669,800 - 65,669,800   

3 688 (1) เงินอุดหนนุสำหรับการจดั
การศกึษาภาคบังคับ (เงินเดอืน
ครู ค่าจ้างประจำ) 

59,493,600 55,513,767.13  61,873,300 44,968,794.37  63,902,800 - 63,902,800 เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนและเงนิเพิม่อืน่ ๆ   
ที่จ่ายควบกับเงนิเดอืนของครู  ค่าจ้าง
ประจำ เงินวทิยฐานะ ค่าตอบแทนราย
เดือน เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงิน
ตอบแทนพิเศษ (กรณเีงินเดือนเตม็ขัน้) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งานเพือ่เลือ่นหรอืให้มีวทิยฐานะที่สูงขึ้น 
ค่าตอบแทนพนกังานจ้างในสังกัด
สถานศกึษา เงนิช่วยเหลือพเิศษกรณีข้า
ราชกรครู พนกังานครูถึงแก่ความตาย 
(พนักงานครู จำนวน  129  ราย 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ราย พนกังาน
จ้างจำนวน 14 ราย) 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 
คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) 

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 
(ณ 30 มิ.ย. 64)  

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 
คงเหลือ 

  (ณ 30 ก.ย. 63)   

3 688 
(2) เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก (เงนิเดอืน) 

1,459,000 1,467,600  1,517,400 1,228,790 1,578,000 - 1,578,000 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดอืนและเงนิเพิม่อืน่ ๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือนของพนกังานครู 
สังกัดศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ เงินวทิยฐานะ 
ค่าตอบแทน และเงนิเพิม่การครองชีพ
ชั่วคราว สำหรับพนกังานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ดูแลเดก็ (สำหรับผู้มทีักษะ) เงิน
ประกนัสังคม เงินชว่ยพเิศษกรณีถึงแก่
ความตายสำหรับข้าราชการ/พนักงานครู 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานครู 
จำนวน 4 ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 2 ราย)  

3 688 (3) เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุน
การจดัการศึกษาแกเ่ด็กด้อย
โอกาส  (คา่จ้างครู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

189,000 180,000  189,000 138,825  189,000 - 189,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงนิเพิ่มการ
ครองชีพชัว่คราว เงนิประกันสังคมสำหรับ
ครูสอนเดก็ด้อยโอกาส  จำนวน 1 ราย 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 688 2. ค่าใชจ้่ายดำเนินงาน 89,071,600 89,192,810.36 87,525,500 48,976,653.77 90,955,600 - 90,955,600   

3 688 
(1) เงินอุดหนนุสำหรับการจดั
การศกึษาภาคบังคับ (บำเหน็จ 
บำนาญ) 

21,229,800 24,466,929.86  21,735,800 16,232,370.28  23,105,000 - 23,105,000 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิบำนาญรายเดือน เงินชว่ย
ค่าครองชีพผูร้ับบำนาญ (ช.ค.บ.) ราย
เดือน เงนิบำเหนจ็ปกติ เงินบำเหน็จดำรง
ชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปี
บริบูรณ์ เงนิบำเหนจ็ดำรงชีพกรณีผูร้ับ
บำนาญทีม่ีอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณข์ึ้นไป 
เงินบำเหนจ็ตกทอดกรณีพนักงานครู
เสียชวีิต เงนิบำเหนจ็ตกทอดและเงินช่วย
พิเศษ กรณีพนกังานครูบำนาญเสยีชีวิต 
เงินบำเหนจ็รายเดือนลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งภารโรงโรงเรยีน เงินบำเหน็จตก
ทอดกรณีผู้รับบำเหนจ็เสยีชีวิต เงนิ
บำเหน็จ ปกติลูกจ้างประจำตำแหน่งภาร
โรงโรงเรยีน (พนกังานครูบำนาญรายเดิม 
จำนวน 64 ราย พนักงานครนูาญรายใหม่ 
6 ราย) 

3 688 
(2) เงินอุดหนนุสำหรับการจดั
การศกึษาภาคบังคับ (ค่าเช่า
บ้าน) 

489,600 434,460.57  353,300 240,300  257,200 - 257,200 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซ้ือบ้าน ของ
พนักงานครู ที่มีสทิธเิบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ จำนวน 6  ราย 

3 688 
(3) เงินอุดหนนุสำหรับการจดั
การศกึษาภาคบังคับ (ค่า
การศกึษาของบุตร) 

586,800 444,228.25  582,400 148,931.25 600,200 - 600,200 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ค่าบำรุงการศกึษาและค่าธรรมเนยีมต่างๆ 
ให้แก่พนกังานครู ลกูจ้างประจำตำแหน่ง
ภารโรงโรงเรยีน พนักงานครูบำนาญ ผู้มี
สิทธิเบิกเงนิสวัสดกิารเกีย่วกับการ
ช่วยเหลอืการศกึษาบุตร จำนวน  40ราย 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 688 
(4) เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

18,218,400 17,389,700 18,523,200   19,255,200 - 19,255,200 

มีผู้สูงอายุได้รับสวัสดกิารเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอาย ุปี 2565 ทั้งหมด 2,404 คน 
แยกดังนี ้อายุ 60 - 69 จำนวน 1,351 
คน (รายละ 600 บาท/เดือน)                                   
อายุ 70 - 79 จำนวน 640 คน (รายละ 
700 บาท/เดือน)                                
อายุ 80 - 89 จำนวน 335 คน (รายละ 
800 บาท/เดือน)                                   
อายุ 90 ปีขึน้ไป จำนวน 78 คน (รายละ
1,000 บาท/เดือน          

3 688 
(5) เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุน
เบ้ียยังชีพคนพกิาร 

4,704,000 4,632,000  4,665,600   4,651,200 - 4,651,200 

มีผู้สูงอายุได้รับสวัสดกิารเบ้ียยังชีพผู้
พิการ ปี 2565 จำนวน 462 คน ได้รับเงนิ
รายละ 800 บาท/เดอืน และมีผู้พกิาร
อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 18 ราย ไดร้ับ
คนละ 1,000 บาท/เดือน 

3 688 
(6) เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

60,000 60,000  60,000   66,000 - 66,000 
มีผู้ป่วยเอดสท์ี่ได้รับสวัสดกิารเบ้ียยังชีพผู้
พิการ ปี 2565 จำนวน 11 คน ได้รับเงิน
รายละ 500 บาท/เดอืน 

3 688 

(7) เงินอุดหนนุสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศกึษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจยัพื้นฐานสำหรับ
นักเรยีนยากจน) 

527,500 371,500  921,000 221,000  845,000 - 845,000 

จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีนกัเรยีน
ยากจน เพื่อจัดหาปัจจยัพื้นฐานที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทาง
การศกึษา นกัเรียนทีผู่้ปกครองมรีายได้
ต่อครัวเรอืนไมเ่กนิ 40,000 บาทต่อปี  
ระดับประถมศึกษา จำนวน 476. คน 
ระดับมัธยมศกึษา จำนวน 123 คน 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 688 

(8) เงินอุดหนนุสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศกึษา
ท้องถิ่น (ส่งเสริม พฒันา
การศกึษาและการประเมินผล)  

1,267,200 1,267,200  1,267,200 1,151,000  0 - 0 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม พฒันา
การศกึษา และการประเมินผลของ
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง เชน่ ค่า
อินเตอร์เนต็ ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 
ค่าส่งเสริมกิจกรรมการรกัการอ่าน การ
รณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในสถานศกึษา 
การพัฒนาการจดัการศึกษาเป็นฐานใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ ค่าพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ในโรงเรยีน ศนูยก์ารเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง กิจกรรม
ศูนยก์ารเรยีนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว 
หมายเหต ุปี2565 ไม่ได้รับการจัดสรร) 

3 688 
(9) เงินอุดหนนุสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

263,800  263,800 241,300 241,300  254,800 - 254,800   

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

จัดสรรสำหรับเดก็ปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี) 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำนวน 100 ราย
เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน จัดหาสื่อการเรยีนการสอน 
วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก 

3 688 (9.2) ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 20,400 20,400  14,400 14,400  22,500 - 22,500 

จัดสรรสำหรับเดก็ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำวน 75 ราย เพื่อ
นำไปเลือกซ้ือเครื่องแบบผู้เรยีน จำนวน 
2 ชุด 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 688 (9.3) ค่าหนังสือเรยีน 13,600 13,600  9,600 9,600  15,000 - 15,000 

จัดสรรสำหรับเดก็ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำนวน 75 ราย 
เพื่อจัดซ้ือหนังสอืเรียน หนังสอืเสริม
ประสบการณ์ให้แกเ่ดก็ในระดับกอ่น
ประถมศกึษา 

3 688 (9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน  13,600 13,600   9,600 9,600  15,000 - 15,000 

จัดสรรสำหรับเดก็ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำนวน 75 ราย 
เพื่อนำไปเลอืกซ้ืออุปกรณก์ารเรยีนที่
จำเป็นตอ้งใช้ในการเรยีนการสอน 

3 688 
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

29,200 29,200  20,700 20,700  32,300 - 32,300 
จัดสรรสำหรับเดก็ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จำนวน 75 ราย 
เพื่อนำไปจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

3 688 (10) เงนิอดุหนุนสำหรับ
สนับสนุนการจัดการศกึษาแก่
เด็กดอ้ยโอกาส (ค่าพัฒนาครู
อาสาและวัสดกุารศกึษา) 

16,000 9,951 16,000 0 16,000 - 16,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุารศกึษาจำนวน 
10,000 บาท และค่าพัฒนาครูสอนเด็ก
ด้อยโอกาส จำนวน 6,000 บาท สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ัด
การศกึษาแก่เดก็ด้อยโอกาส 

3 688 
(11) เงนิอดุหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวนั 

13,539,000 13,417,140  12,343,000 9,838,200  13,622,700 - 13,622,700 

จัดสรรให้กับโรงเรยีนในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 4 แห่ง และโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ. จำนวน 1 แห่ง ตั้งแตร่ะดับอนุบาล
จนถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จำนวน 
3,121 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน
เป็นเงนิ 13,108,200 บาท และศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ จำนวน 1 แห่ง  จำนวน 
100 คนๆละ 21 บาท จำนวน 245 วนั 
เป็นเงนิ 514,500 บาท  
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 688 
(12) เงนิอดุหนุนสำหรับการจัด
การศกึษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจน
จบการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

8,842,400 8,636,726 8,063,500 8,143,700  8,217,200 - 8,217,200   

3 688 (12.1) ค่าจัดการเรยีนการสอน 4,920,900 4,801,600  4,495,100 4,495,100  4,440,800 - 4,440,800 

จัดสรรให้กับนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1,909 ราย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการเรียนการ
สอนและการบริหารงานทั่วไปของ
สถานศกึษา เชน่ ค่าสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสด ุ

3 688 (12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 730,200 730,230  650,000 730,200  706,200 - 706,200 
จัดสรรให้กับนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1,909 ราย 
เพื่อนำไปเลอืกซ้ือเครื่องแบบนักเรยีน 

3 688 (12.3) ค่าหนังสอืเรียน 1,375,600 1,280,456  1,220,800 1,220,800  1,304,500 - 1,304,500 

จัดสรรให้กับนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1,909ราย 
เพื่อให้สถานศึกษาจดัซ้ือหนังสอืเรียน
ให้แก่นกัเรียน 

3 688 (12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน  722,400 725,745  681,200 681,200  699,600 - 699,600 

จัดสรรให้กับนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1,909. ราย 
เพื่อนำไปเลอืกซ้ืออุปกรณก์ารเรยีนที่
จำเป็นตอ้งใช้ในการเรยีนการสอนตาม
ความต้องการให้เหมาะสมกับนกัเรียนใน
แต่ละระดับชั้น 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 688 
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

1,093,300 1,098,695  1,016,400 1,016,400  1,066,100 - 1,066,100 

จัดสรรให้กับนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1,909 ราย 
เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม/ลกูเสอื/เนตรนารี/ยุว
กาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทัศน
ศึกษา กจิกรรมบริการเทคโนโลยีสารสน
เทสและการสือ่สาร 

3 689 (13) เงนิอดุหนุนสำหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดก็พระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลกัษณ์ อัครราชกมุารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราช
นาร ี 

30,400 30,400  30,400 30,400  30,500 - 30,500 เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือวัคซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับ้า ฉีดให้กับสนุัขและแมว 
จำนวน 1,016 ตัว ตวัละ 30 บาท รวม
เป็นเงนิ 30,480 บาท ทำให้พืน้ทีข่อง
เทศบาลเมืองลำพูน เป็นเขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

3 689 (14) เงนิอดุหนุนสำหรับสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดก็พระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลกัษณ์ อัครราชกมุารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราช
นาร ี
 
  

6,100 6,100 5,100 5,100 10,200 - 10,200 เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ จำนวน 1,700 
ตัว ตัวละ 6 บาท รวมเป็นเงนิ 10,200 
บาท เพือ่ให้เทศบาลเมืองลำพูน ทราบถึง
จำนวนสัตว์ในเขตพืน้ที่ ทำให้ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้าในเขตพื้นที่ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 689 
(15) เงนิอดุหนุนสำหรับการ
ดำเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

340,000 32,000  340,000 - 340,000 - 340,000 

ค่าใช้จ่ายดำเนนิงานด้านสาธารณสุขของ
ชุมชน 20,000 บาท/แห่ง  จำนวน 17 
แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท  
ชุมชนนำงบประมาณรายการนี ้ไป
ดำเนนิการจัดกิจกรรมหรอืโครงการต่างๆ 
ที่มีความสอดคลอ้งและเกี่ยวข้องตาม
แนวทางของโครงการตามพระราชดำร ิ
และพระปณิธารของพระบรมวงศานวุงศ์
ด้านสาธารณสุข  11 โครงการ ดังนี้1. 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค2์. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม3. 
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน4. 
โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก 5. โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก
ในถิ่นทุรกันดาร 6. โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ7. โครงการควบคุมโรค
มาลาเรยี 8. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรยีนและชมุชน 9. 
โครงการตรวจสขุภาพเคลือ่นที่ 10. 
โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย 11. โครงการรณรงคแ์ละ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ To be number 
one ทั้งนี้ ชุมชน/หมู่บ้าน สามารถเลือก
จัดทำโครงการหรอืกิจกรรมให้เหมาะสม
กับปัญหาและบริบทในพืน้ที่ชมุชนหรือ
หมู่บ้าน นัน้ 
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เอกสาร 
งบประมาณ 

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ 
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 คำชี้แจง  

(เหตุผลความจำเป็น 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ) จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบิกจ่าย 

(ณ 30 มิ.ย. 64)  
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ 

คงเหลือ 

3 689 
(16) เงนิอดุหนุนดำเนินการตาม
อำนาจหน้าทีแ่ละภารกจิถ่าย
โอน 

12,512,100 12,512,100  12,512,100 8,341,500  13,512,100 - 13,512,100 

เพื่อใช้ในการดำเนนิการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน และเป็นไปตาม
สัดส่วนที่คณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
กำหนด 

3 689 
(17) เงนิอดุหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 

6,438,500 5,218,574.68 5,865,600 4,382,852.24  6,172,300 - 6,172,300 

เพื่อจัดหาอาหารเสรมิ (นม) ให้กับ
โรงเรียนในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    
4 แห่ง และโรงเรยีนสังกัด สพฐ. จำนวน 
1 แห่ง ตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนถึงชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 จำนวน 3,121 คนๆ 
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 
ประมาณ 5,980,460.20 บาท และศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ จำนวน 1 แห่ง  จำนวน 
100 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วนั 
เป็นเงนิ 191,620 บาท  
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8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลำพูน 

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            3. เปลี่ยนแปลงสถานท่ีดำเนินงานจากท่ีกำหนดไว้เดมิ 

                        2.รายการที่มวีงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท            

                           และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)    
 แบบ ก. 5 

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น *ประเภท

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ท่ี ท่ี

ไม่มี
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9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลำพูน 

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่                                                            3. เปลี่ยนแปลงสถานท่ีดำเนินงานจากท่ีกำหนดไว้เดมิ 

                        2.รายการที่มวีงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท 

                           และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)    
 แบบ ก. 6 

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น *ประเภท

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ท่ี ท่ี

ไม่มี
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10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลำพูน 
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

รายการ 
งบประมาณปี 2565 

ปรับลด 
คงเหลือ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ หน่วยงานเสนอ รวมปรับลดทั้งสิ้น 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 2 8.626 0 0 0 0 0 0 2 8.626 

(1) รวมครุภัณฑ ์                     

(2) รวมท่ีดิน                     

(3) รวมสิ่งก่อสร้าง 2 8.626 0 0 0 0 0 0 2 8.626 
(4) รายจ่ายอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*                     

แผนงานยุทธศาสตร ์ 2 8.626 0 0 0 0 0 0 2 8.626 

(1) ครุภัณฑ ์                     

(2) ที่ดิน                     

(3) สิ่งก่อสร้าง 2 8.6260             2 8.6260 
(4) รายจ่ายอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*                     

หมายเหตุ * รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน    

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์   

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าท่ีดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าท่ีดิน  
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11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภณัฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลำพูน            หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ   1. ใหแ้สดงรายการครุภณัฑ์  (กรอกขอ้มูลระดับรายการ  ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ)      

                 2. รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มวีงเงินต่อหน่วยตำ่กวา่ 1 ลา้นบาท  และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ 

                 3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณป ี2564 กับปี 2565  กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565     

ปี 2565 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

 1. ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท รายการ 3  0  0.0921  0.0000  0.0000  -0.0921  -100  

          1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
รายการ 3  0  0.0921  0.0000  0.0000  -0.0921  -100  

             1. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

                1. งบรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิประเภทรายการ

                      1. ครุภัณฑ์

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่าิ 1 ล้านบาทรวมิ3 

รายการ
รายการ 3 0 0.0921 0.0000 0.0000 -0.0921  -100  

ได้รับแล้วในปีิ2564  แก่โรงเรียนิ3 แห่งิได้แก่ิโรงเรียน

เทศบาลสันป่ายางหลวงิโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมและ

โรงเรียนเทศบาลประตูล้ีิในปีิ2565 จึงขอในรายการอ่ืน

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

 2. ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย  1 ล้านบาทข้ึนไป

        แผนงานยุทธศาสตร์

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

             1. ผลผลิต/โครงการิ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดงิ)………………………

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

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2564
เพ่ิม/ลดจากปี 2564
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12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลำพูน            หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ       1. ใหแ้สดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  (กรอกข้อมูลระดบัรายการ  ที่อยู่ในขอบขา่ยการพจิารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ)    

                     2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มวีงเงินต่อหน่วยตำ่กว่า 10 ลา้นบาท  และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต ่10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ 

                     3. การเปรียบเทยีบเปา้หมาย/งบประมาณปี 2564 กบัปี 2565  กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565    

ปี 2565 ค าช้ีแจง

หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ค าขอ เสนอต้ัง จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

 1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

     แผนงานยุทธศาสตร์
          1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายการ 0.0000  2  0  8.6260  8.6260  8.6260  100%  

             1. ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

                1. งบรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิประเภทรายการ

                      1.ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง  .............

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิค่าก่อสร้างอ่ืนๆท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่าิ 10 ล้านบาท รายการ 0  2  0  8.6260  8.6260  8.6260  100  

          (1.1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขต

เมืองอนุรักษ์ล าพูนิบริเวณทางเท้ารอบคูเมืองิท่ีิ1 - 8 และคู

เมืองิท่ีิ10 - 15 ต.ในเมืองิอ.เมืองิจ.ล าพูน รายการ 0 1 0 6.4000 6.4000 6.4000 100
       (1.2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะิ

(ก่อสร้างเสาไฟฟ้าิพร้อมดวงโคมแสงสว่างสาธารณะิถนน

เจริญราษฎร์ิท้ังิ2 ฝ่ัง) ต.ในเมืองิอ.เมืองิจ.ล าพูน รายการ 0 1 0 2.2260 2.2260 2.2260 100
 2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป

     แผนงานยุทธศาสตร์

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

             1. ผลผลิต/โครงการิ………………………..

                1. งบรายจ่าย……………

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิประเภทรายการ

                   1. รายการ…(เล่มคาดแดงิ)………………………  .............

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

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ  -  งบรายจ่าย  -  รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2564
เพ่ิม/ลดจากปี 2564
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13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( มิตคิ่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) 
 

รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม. รายการ งปม.

รวมท้ังส้ิน       2     8.6260        2       8.6260     -              -         -              -           2        8.6260     -                -       -                 -       -              -         -                -          2       8.6260         2               8.6260 

ช่ือหน่วยงานิิเทศบาลเมืองล าพูน       2       8.6260         2        8.6260     -              -         -              -           2         8.6260         2         8.6260         2                 8.6260 

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลเมืองล าพูน

รายการค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างผูกพัน

รวมท้ังส้ิน ( ปีเดียว + ผูกพัน)รวมก่อสร้างผูกพัน 

(1+2+3)ภารกิจยุทธศาสตร์ รวม ภารกิจยุทธศาสตร์

(1) วงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท (2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทข้ึนไป (3) รายการใหม่ปี 2565

รวม

รวมก่อสร้างปีเดียว 

(1+2) (1) สัญญา (2) มาตรา 41
รวม

(3.2) ภารกิจ

ยุทธศาสตร์



การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เทศบาลเมืองล าพูน



รายนามผู้ช้ีแจง เทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

นายประภสัร์ ภู่เจรญิ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล  
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน



2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วสิัยทัศน์ของเทศบาลเมืองล าพูน
“ล ำพูน เป็นเมืองเก่ำที่มีเสน่ห์  มีคุณภำพชีวติที่ดี บนวิถีควำมพอเพียง”

พันธกจิของเทศบาลเมืองล าพูน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชนข์องประชำชนในทอ้งถิ่นของตนเอง 6 ด้ำน ดังนี้
1. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสำธำรณสุข
2. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำ
3. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน
4. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสังคม
5. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนสิ่งแวดล้อม
6. กำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร



การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะอนุกรรมาธกิารท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

(เทศบาลต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

หน่วยงาน เทศบาลเมืองล าพนู

1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่ เทศบาลเมืองล าพูน น าไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 30,409,000
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ 70,450,000
3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. 165,251,400

รวมรายได้ท้องถิ่น 266,110,400



2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ

ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด

งบประมาณ
(ประมาณการ)

งบประมาณ
(ประมาณการ)

วงเงิน ร้อยละ

1. งบกลาง 9,845,728 10,845,728 1,000,000 10.16

2. งบบุคลากร 50,947,710 52,813,780 1,866,070 3.66

2.1 ฝ่ายการเมือง 4,296,000 4,296,000 0 0.00

2.2 ฝ่ายประจ า 46,651,710 48,517,780 1,866,070 4.00

3. งบด าเนินงาน 39,812,962 37,198,992 -2,613,970 -6.57

4. งบลงทุน 0 0 0 0.00

5. งบรายจ่ายอ่ืน 500 500 0 0.00

6. งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0.00

รวมทั้งสิ้น 100,606,900 100,859,000 252,100 0.25



2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ

ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด

งบประมาณ
(ประมาณการ)

งบประมาณ
(ประมาณการ)

วงเงิน ร้อยละ

ด้านบริหารงานทั่วไป (กลุ่มภารกิจด้านสังคม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป 32,014,336 31,000,000 -1,014,336 -3.17

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,263,760 6,000,000 -263,760 -4.21

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา (กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา) 5,590,160 5,500,000 -90,160 -1.61

แผนงานสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 13,491,036 14,000,000 508,964 3.77

แผนงานเคหะและชุมชน (กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 25,005,580 25,813,272 807,692 3.23

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กลุ่มภารกิจด้านสังคม) 3,656,880 3,845,728 188,848 5.16

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กลุ่มภารกิจด้านสังคม) 2,206,520 2,000,000 -206,520 -9.36



2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ (ต่อ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม/ลด

งบประมาณ
(ประมาณการ)

งบประมาณ
(ประมาณการ)

วงเงิน ร้อยละ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลุ่มภารกิจด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน)
1,447,400 1,200,000 -247,400 -17.09

แผนงานการพาณิชย์(กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข) 1,085,500 1,000,000 -85,500 -7.87

ด้านการด าเนินงานอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการ และ อื่นๆ )

แผนงานงบกลาง 9,845,728 10,500,000 654,272 6.65

รวมทั้งสิ้น 100,606,900 100,859,000 252,100 0.25



3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.

รายการ

ปี 2564 ปี 2565
เพ่ิม/ลด อ้างอิง

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน วงเงิน ร้อยละ 1. เอกสาร งปม.
2. เอกสารชี้แจง 

อนุฯ
รวมทั้งสิ้น 151,197,300

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 151,105,200

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 63,579,700 65,669,800
1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจ า) คน 145 61,873,300 คน 145 63,902,800 2,029,500 3.28 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 15 ข้อ 1.1
2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(เงินเดือน) คน 6 1,517,400 คน 6 1,578,000 60,600 3.99 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 16 ข้อ 1.2
3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) คน 1 189,000 คน 1 189,000 0 0 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 16 ข้อ 1.3

2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา 51,389,100
1) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(บ าเหน็จ บ านาญ) คน 63 21,735,800 คน 71 23,105,000 1,369,200 6.30 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 16 ข้อ 2.1
2)เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ    
(ค่าเช่าบ้าน) คน 10 353,300 คน 6 257,200

-
96,100 

-
27.20 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 17 ข้อ 2.2

3) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(ค่าการศึกษาของบุตร) คน 47 582,400 คน 47 600,200 17,800 3.06 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 17 ข้อ 2.3



3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565
เพ่ิม/ลด อ้างอิง

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน วงเงิน ร้อยละ
1.เอกสาร 

งปม.
2. เอกสาร
ชี้แจง อนุฯ

4) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) คน 651 921,000 คน 599 845,000 - 76,000 - 8.25 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 18 ข้อ 2.7
5) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล) คน 4 1,267,200 คน 4 0 - 1,267,200 - 100 หน้า 702 ข้อ 1
6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คน 302 241,300 คน 400 254,800 13,500 5.59 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 18-19 ข้อ 2.9
6.1 ค่าจัดการเรียนการสอน คน 110 187,000 คน 100 170,000 17,000 9.09 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 18 ข้อ 2.9.1
6.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คน 48 14,400 คน 75 22,500 8,100 56.25 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 18 ข้อ 2.9.2
6.3 ค่าหนังสือเรียน คน 48 9,600 คน 75 15,000 5,400 56.25 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 19 ข้อ 2.9.3
6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน คน 48 9,600 คน 75 15,000 5,400 56.26 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 19 ข้อ 2.9.4
6.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คน 48 20,700 คน 75 32,300 11,600 56.04 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 19 ข้อ 2.9.5

7) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา) คน 1 16,000 คน 1 16,000 0 0 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 19 ข้อ 2.10
8) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน คน 3,061 12,343,000 คน 3,121 13,622,700 1,328,700 15.60 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 20 ข้อ 2.11



3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565
เพ่ิม/ลด อ้างอิง

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน วงเงิน ร้อยละ 1. เอกสาร งปม.
2. เอกสารชี้แจง 

อนุฯ
9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) คน 3,061 5,865,600 คน 3,121 6,172,300 344,900 14.82 หน้า 703 ข้อ 1 หน้า 23 ข้อ 2.17
10) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน คน 1,714 8,063,500 คน 1,909 8,217,200 153,700 1.91 หน้า 702 ข้อ 1
หน้า 20-21 ข้อ 2.12

10.1 ค่าจัดการเรียนการสอน คน 1,714 4,495,100 คน 1,909 4,440,000 - 54,300 - 1.21 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 20 ข้อ 2.12.1
10.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คน 1,714 650,000 คน 1,909 706,200 83,700 6.86 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 20 ข้อ 2.12.2
10.3 ค่าหนังสือเรียน คน 1,714 1,220,800 คน 1,909 1,304,500 18,400 2.70 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 20 ข้อ 2.12.3
10.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน คน 1,714 681,200 คน 1,909 699,600 56,200 8.65 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 21 ข้อ 2.12.4
10.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คน 1,714 1,016,400 คน 1,909 1,066,100 49,700 4.89 หน้า 702 ข้อ 1 หน้า 21 ข้อ 2.12.5

3. กลุ่มภารกิจด้านสังคม 23,624,300
1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน 2,313 18,523,200 คน 2,313 19,255,200 732,000 3.95 หน้า 702 ข้อ 1

หน้า 17 ข้อ 2.4

2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ คน 486 4,665,600 คน 486 4,651,200 - 14,400 - 0.31 หน้า 702 ข้อ 1

หน้า 17 ข้อ 2.5

3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ คน 10 60,000 คน 10 66,000 6,000 10.00 หน้า 702 ข้อ 1

หน้า 17 ข้อ 2.6



3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565
เพ่ิม/ลด อ้างอิง

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน วงเงิน ร้อยละ 1. เอกสาร งปม.
2. เอกสารชี้แจง 

อนุฯ
4) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตัว 1,013 30,400 ตัว 1,016 30,500 100- 0.32- หน้า 703 ข้อ 1 หน้า 21 ข้อ 2.13
5) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึน

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตัว 1,700 5,100 ตัว 3,400 10,200 5,100 100 หน้า 703 ข้อ 1 หน้า 21 ข้อ 2.14

6) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชน 17 340,000 ชุมชน 17 340,000 -- -- หน้า 703 ข้อ 1 หน้า 22 ข้อ 2.15
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 12,512,100 13,512,100 - -
1) เงินอุดหนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอน ภารกิจ 1 12,512,100 ภารกิจ 1 13,512,100 - - หน้า 703 ข้อ 1 หน้า 23 ข้อ 2.16



3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565
เพ่ิม/ลด อ้างอิง

เป้าหมาย
วงเงิน

เป้าหมาย
วงเงิน

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน วงเงิน ร้อยละ 1. เอกสาร งปม.
2. เอกสารชี้แจง 

อนุฯ
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ รายการ 3 92,100 รายการ 2 8,626,000 8,533,900 98.93 หน้า 703 ข้อ 1
1. กลุ่มภารกิจดา้นการศึกษา รายการ 3 92,100 รายการ - - -92,100 -100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
- ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV รายการ 3 92,100 รายการ - - -92,100 -100 - หน้า 29 ข้อ 1

2. กลุ่มภารกิจดา้นโครงสร้างพื้นฐาน รายการ - - รายการ 2 8,626,000 8,626,000 100
ค่าก่อสร้างอ่ืนๆท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
(2.1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเมือง
อนุรักษ์ล าพูน บริเวณทางเท้ารอบคูเมือง ท่ี 1 - 8 และคู
เมือง ที่ 10 - 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน วงเงิน 
6,400,000 บาท
(2.2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ก่อสร้าง
เสาไฟฟ้า พร้อมดวงโคมแสงสว่างสาธารณะ ถนนเจริญ
ราษฎร์ ท้ัง 2 ฝั่ง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน
วงเงิน  2,226,000 บาท รายการ - - รายการ 2 8,626,000 8,626,000 100 หน้า 703 ข้อ 1 หน้า 30 ข้อ 1



ขอขอบคุณ
เทศบาลเมืองล าพูน
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