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ของ 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม ่
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 





เทศบาลตําบลเหมืองใหม
เขต/อําเภอ อัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม
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หมู 9  ซอย-  ถนนสายครูเอื้อ  สุนทรสนาน  แขวง/ตําบล เหมืองใหม
  เขต/อําเภอ อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110

พื้นที่ 7.76 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 1,964 คน
ชาย 951 คน

หญิง 1,013 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม







คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 13,414.37 45,000.00 45,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

80,716.00 104,500.00 104,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 377,248.24 305,000.00 305,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,303.00 11,500.00 11,500.00

หมวดรายได้จากทุน 3,596.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 487,277.61 467,000.00 467,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,708,690.57 14,897,600.00 14,897,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,708,690.57 14,897,600.00 14,897,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,897,377.00 12,235,400.00 12,235,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,897,377.00 12,235,400.00 12,235,400.00

รวม 29,093,345.18 27,600,000.00 27,600,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเหมืองใหม่

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,403,290.00 8,444,292.00 8,255,438.00

งบบุคลากร 9,940,860.00 12,311,940.00 12,474,937.00

งบดําเนินงาน 2,246,629.42 4,505,638.00 4,080,200.00

งบลงทุน 128,000.00 1,649,000.00 1,346,000.00

งบเงินอุดหนุน 388,620.00 689,130.00 1,443,425.00

รวมจายจากงบประมาณ 19,107,399.42 27,600,000.00 27,600,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,958,957

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,555,740

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,511,225

แผนงานสาธารณสุข 2,053,140

แผนงานเคหะและชุมชน 1,485,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 273,560

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,487,140

แผนงานการเกษตร 7,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,255,438

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเหมืองใหม

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,255,438 8,255,438
    งบกลาง 8,255,438 8,255,438
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,544,360 741,217 1,667,820 238,560 8,191,957
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,919,720 741,217 1,667,820 238,560 5,567,317

งบดําเนินงาน 1,230,000 102,000 435,000 0 1,767,000
    คาตอบแทน 227,000 5,000 135,000 0 367,000

    คาใช้สอย 390,000 67,000 210,000 0 667,000

    คาวัสดุ 235,000 30,000 80,000 0 345,000

    คาสาธารณูปโภค 378,000 0 10,000 0 388,000

รวม 6,774,360 843,217 2,102,820 238,560 9,958,957

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,030,740 0 1,030,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,030,740 0 1,030,740

งบดําเนินงาน 495,000 30,000 525,000
    คาตอบแทน 15,000 0 15,000

    คาใช้สอย 215,000 30,000 245,000

    คาวัสดุ 265,000 0 265,000

รวม 1,525,740 30,000 1,555,740

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 461,400 0 0 461,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 461,400 0 0 461,400

งบดําเนินงาน 50,000 499,200 5,000 554,200
    คาใช้สอย 30,000 319,200 5,000 354,200

    คาวัสดุ 20,000 180,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 495,625 0 495,625
    เงินอุดหนุน 0 495,625 0 495,625

รวม 511,400 994,825 5,000 1,511,225

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 982,920 482,220 1,465,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 982,920 482,220 1,465,140

งบดําเนินงาน 456,000 32,000 488,000
    คาใช้สอย 220,000 32,000 252,000

    คาวัสดุ 236,000 0 236,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

รวม 1,538,920 514,220 2,053,140

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 175,000 0 463,000 638,000
    คาใช้สอย 65,000 0 433,000 498,000

    คาวัสดุ 110,000 0 30,000 140,000

งบเงินอุดหนุน 181,000 666,800 0 847,800
    เงินอุดหนุน 181,000 666,800 0 847,800

รวม 356,000 666,800 463,000 1,485,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบบุคลากร 238,560 238,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 238,560 238,560

งบดําเนินงาน 35,000 35,000
    คาใช้สอย 35,000 35,000

รวม 273,560 273,560

หน้า : 5/7



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 2,000 12,000
    คาใช้สอย 10,000 2,000 12,000

รวม 10,000 2,000 12,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 439,800 647,340 1,087,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 439,800 647,340 1,087,140

งบดําเนินงาน 0 54,000 54,000
    คาตอบแทน 0 54,000 54,000

งบลงทุน 0 1,346,000 1,346,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,346,000 1,346,000

รวม 439,800 2,047,340 2,487,140

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 5,000 2,000 7,000
    คาใช้สอย 5,000 2,000 7,000

รวม 5,000 2,000 7,000

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 77,246.33 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 54,738.05 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 3,650.37 36,000.00 0.00 % 36,000.00
     ภาษีป้าย 9,640.00 9,764.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 141,624.38 13,414.37 45,000.00 45,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 261.90 145.50 200.00 0.00 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 68,180.00 67,780.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,690.00 1,790.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,286.00 775.50 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 170.00 300.00 100.00 0.00 % 100.00

วันที่พิมพ : 13/1/2565  10:39:41 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับการผิดสัญญา 8,505.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,800.00 8,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,000.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 460.00 470.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 130.00 155.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 400.00 0.00 % 400.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 91,482.90 80,716.00 104,500.00 104,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 2,700.00 2,700.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 366,215.20 374,548.24 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 368,915.20 377,248.24 305,000.00 305,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 16,500.00 7,000.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 47.00 23.00 100.00 0.00 % 100.00

วันที่พิมพ : 13/1/2565  10:39:41 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,770.00 5,280.00 200.00 0.00 % 200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,317.00 12,303.00 11,500.00 11,500.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 12,790.00 3,596.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 12,790.00 3,596.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 232,349.64 267,110.04 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,346,003.79 12,399,062.20 12,220,000.00 0.00 % 12,220,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 937,979.30 940,543.84 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 15,012.34 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,774,563.32 1,544,802.98 1,302,600.00 0.00 % 1,302,600.00
     คาภาคหลวงแร 13,659.08 12,832.19 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 15,663.99 13,717.32 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

395,700.00 530,622.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,730,931.46 15,708,690.57 14,897,600.00 14,897,600.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,344,497.00 12,897,377.00 12,235,400.00 0.00 % 12,235,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,344,497.00 12,897,377.00 12,235,400.00 12,235,400.00
รวมทุกหมวด 29,709,557.94 29,093,345.18 27,600,000.00 27,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 45,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 36,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

ภาษีป้าย จํานวน 9,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 104,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 200 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,500 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 400 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 305,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,500 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 11,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,897,600 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 200,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,220,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 800,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,302,600 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)
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คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 350,000 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,235,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,235,400 บาท

(ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 64,825 57,673 89,000 -1.12 % 88,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,520 2,941 4,000 -12.5 % 3,500

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 1,184,600 740,000 1,500,000 -6.67 % 1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,402,000 4,469,800 5,400,000 -3.7 % 5,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 672,800 715,200 850,000 -5.88 % 800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินสํารองจ่าย 0 28,618 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 460,938

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 77,668 78,766 79,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
อําเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

0 0 0 100 % 50,000

เงินสมทบบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 0 100 % 28,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

312,872 310,292 460,938 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,717,285 6,403,290 8,597,938 8,255,438
รวมงบกลาง 6,717,285 6,403,290 8,597,938 8,255,438
รวมงบกลาง 6,717,285 6,403,290 8,597,938 8,255,438

รวมแผนงานงบกลาง 6,717,285 6,403,290 8,597,938 8,255,438
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

687,195 695,520 695,520 0 % 695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 118,354 120,000 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 118,354 120,000 120,000 0 % 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,376,661 1,374,480 1,420,400 4.93 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,499,284 2,508,720 2,554,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,103,830 2,249,760 2,339,400 -13.01 % 2,035,020

เงินประจําตําแหน่ง 90,000 90,000 90,000 0 % 90,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 273,480 286,740 311,680 6.86 % 333,060

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 407,040 419,160 434,880 3.39 % 449,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,800 19,680 13,200 -9.09 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,906,150 3,065,340 3,189,160 2,919,720
รวมงบบุคลากร 5,405,434 5,574,060 5,743,800 5,544,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 9,000 60,000 116.67 % 130,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:41 หน้า : 3/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,800 54,200 44,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 63,800 105,200 171,000 227,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,647 5,302 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,850 1,760 70,000 -57.14 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

4,050 5,400 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,538 69,990 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 211,000 -5.21 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

2,600 2,500 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร
ท้องถิ่น

0 97,010 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต

20,170 4,600 850 488.24 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 148,014.84 23,500 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 245,869.84 210,062 421,850 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,253 64,278.9 65,000 -7.69 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,114 19,982 25,000 0 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,400 2,600 10,000 300 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,064.5 36,735 42,000 19.05 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,385 44,500 56,000 7.14 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 213,216.5 168,095.9 208,000 235,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 275,211.6 276,496.13 288,000 4.17 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,407.71 9,768.09 12,000 0 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบริการไปรษณีย์ 300 0 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 53,799.6 53,799.6 67,000 -5.97 % 63,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 338,718.91 340,063.82 370,000 378,000
รวมงบดําเนินงาน 861,605.25 823,421.72 1,170,850 1,230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ขาว-ดํา 0 0 105,000 -100 % 0

เครื่องโทรสาร 0 0 13,000 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0 17,000 0 0 % 0

แท่นยืนบรรยาย 0 6,000 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)

700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครื่องขยายเสียง 70,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  รัชกาลที่  ๑๐

34,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,000 23,000 124,000 0
รวมงบลงทุน 109,000 23,000 124,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,376,039.25 6,420,481.72 7,038,650 6,774,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 330,060 352,740 376,020 5.79 % 397,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 260,280 273,360 355,200 -15.14 % 301,417

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 632,340 668,100 773,220 741,217
รวมงบบุคลากร 632,340 668,100 773,220 741,217
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,080 12,205 75,168 -37.47 % 47,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,660 7,400 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,600 900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 18,340 20,505 95,168 67,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,994 14,069 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,000 25 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,600 4,480 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 24,594 18,549 24,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 42,934 39,054 129,168 102,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  
แบบที่  1  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19  นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 37,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 37,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 675,274 707,154 939,388 843,217
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,111,140 1,170,900 1,528,020 5.01 % 1,604,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -11.25 % 21,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,153,140 1,212,900 1,594,020 1,667,820
รวมงบบุคลากร 1,153,140 1,212,900 1,594,020 1,667,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 55,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,375 33,600 34,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,375 33,600 34,000 135,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 900 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,200 5,400 27,000 -25.93 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจ้างเหมาสํารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงการจัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,100 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,300 5,400 47,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,578 18,813.5 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,650 22,250 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 75,228 41,063.5 110,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 9,800 5,334 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,800 5,334 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 124,703 85,397.5 201,000 435,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู

30,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 5,500 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (กระจก) 0 0 5,500 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวดํา  

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 0 41,000 0
รวมงบลงทุน 33,000 0 41,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,310,843 1,298,297.5 1,836,020 2,102,820
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 238,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 238,560

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 238,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,362,156.25 8,425,933.22 9,814,058 9,958,957
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 409,800 433,080 460,680 -34.44 % 302,040

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 264,660 280,140 298,200 4.89 % 312,780

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 358,800 375,480 385,080 1.78 % 391,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,620 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,063,880 1,112,700 1,167,960 1,030,740
รวมงบบุคลากร 1,063,880 1,112,700 1,167,960 1,030,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12,000 6,300 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 12,000 6,300 15,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 0 3,850 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 26,675 20,250 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 26,675 24,100 105,000 215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,680 5,800 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 32,745.1 23,049.4 35,000 0 % 35,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 49,000 45,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 82,100 66,300 100,000 0 % 100,000

วัสดุอื่น 26,000 26,000 27,000 11.11 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 237,525.1 166,149.4 173,000 265,000
รวมงบดําเนินงาน 276,200.1 196,549.4 293,000 495,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 9,330 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,330 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 9,330 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,349,410.1 1,309,249.4 1,480,960 1,525,740
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

16,880 12,820 20,000 -50 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้า
ใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้า
ใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

19,250 4,850 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

32,650 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเหมือง
ใหม่

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  

0 97,450 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,780 115,120 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 68,780 115,120 20,000 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 68,780 115,120 20,000 30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,418,190.1 1,424,369.4 1,500,960 1,555,740

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 240,680 379,320 408,320 2.71 % 419,400

เงินประจําตําแหน่ง 28,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 268,680 421,320 450,320 461,400
รวมงบบุคลากร 268,680 421,320 450,320 461,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 47,875 46,875 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,080 0 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 12,570 -60.22 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 54,955 46,875 22,570 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 18,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 54,955 46,875 40,570 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 10,000 0
รวมงบลงทุน 0 22,000 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 323,635 490,195 500,890 511,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 4,000 0 % 4,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

344,850 342,860 317,000 -0.57 % 315,200

รวมค่าใช้สอย 344,850 342,860 321,000 319,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 180,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 190,050 99,550 178,800 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 190,050 99,550 178,800 180,000
รวมงบดําเนินงาน 534,900 442,410 499,800 499,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 378,000 347,260 0 0 % 0

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพื้นที่

0 0 364,000 -8.85 % 331,800

อุดหนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู

0 0 54,000 100 % 108,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา

0 0 31,130 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา

0 0 0 100 % 19,810

เงินอุดหนุนเอกชน 36,740 41,360 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบที่ 2 ที่อยู่ในเขต
เทศบาล

0 0 59,000 -38.96 % 36,015

รวมเงินอุดหนุน 414,740 388,620 508,130 495,625
รวมงบเงินอุดหนุน 414,740 388,620 508,130 495,625

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 949,640 831,030 1,007,930 994,825
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

17,365 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 17,365 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 17,365 0 0 5,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 17,365 0 0 5,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,290,640 1,321,225 1,508,820 1,511,225
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 416,520 439,800 742,700 -46.44 % 397,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

3,000 3,000 3,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 255,060 268,980 288,280 5.15 % 303,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 914,580 951,780 1,315,980 982,920
รวมงบบุคลากร 914,580 951,780 1,315,980 982,920

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 260,112 256,500 450,000 -73.33 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ําใส 0 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:41 หน้า : 21/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 67,205 0 60,000 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 327,317 256,500 520,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 630,000 -99.21 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 125,000 -99.2 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 98,978.5 84,798.8 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 47,910 530,000 -96.23 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 98,978.5 132,708.8 1,441,000 236,000
รวมงบดําเนินงาน 426,295.5 389,208.8 1,961,000 456,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นยาอัดฉีดแรงดันสูง 0 0 13,700 -100 % 0

เครื่องพ่นละอองฝอย 0 0 4,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 88,700 0
รวมงบลงทุน 22,000 0 88,700 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,362,875.5 1,340,988.8 3,365,680 1,538,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ค่า
ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า)

16,100 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 26,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,100 0 31,000 0
รวมงบดําเนินงาน 16,100 0 31,000 0

รวมงานโรงพยาบาล 16,100 0 31,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 479,220

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 3,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 482,220
รวมงบบุคลากร 0 0 0 482,220
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 0 0 0 100 % 1,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 26,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 32,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ
สอดแขน

0 0 70,000 -100 % 0

ชุดหายใจ 0 0 15,000 -100 % 0

ท่อก๊าซออกซิเจน 0 0 40,000 -100 % 0

รถเข็นท่อก๊าซออกซิเจน 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย 0 83,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 83,000 172,000 0
รวมงบลงทุน 0 83,000 172,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 83,000 172,000 514,220
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,378,975.5 1,423,988.8 3,568,680 2,053,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 287,457 0 652,994 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 24,500 0 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 41,919 0 276,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,506 0 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,382 0 1,042,994 0
รวมงบบุคลากร 360,382 0 1,042,994 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 32,100 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 32,100 40,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,216 0 0 100 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,671 49,935 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,600 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,288 7,768 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,750 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 102,525 57,703 100,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 102,525 89,803 140,000 175,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 55,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๐ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)

0 0 181,000 -100 % 0

โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๐ 
(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

0 0 0 100 % 181,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 181,000 181,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 181,000 181,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 517,907 89,803 1,363,994 356,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ขยายเขตระบบไฟฟ้าไปยังบริเวณบ้านนาง
ประไพ  มียศ  หมู่ที่  ๑  ตําบลเหมืองใหม่  
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

10,991.19 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ
ซอยขอให้เหมือนเดิม  หมู่ที่  10  ตําบล
เหมืองใหม่

0 0 0 100 % 304,200

ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ
ซอยคลองขนนท์แยกขวา  หมู่ที่  10  ตําบล
เหมืองใหม่

0 0 0 100 % 362,600

รวมเงินอุดหนุน 10,991.19 0 0 666,800
รวมงบเงินอุดหนุน 10,991.19 0 0 666,800

รวมงานไฟฟ้าและประปา 10,991.19 0 0 666,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 432,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 433,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 463,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 463,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 528,898.19 89,803 1,363,994 1,485,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 238,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 238,560

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ตามพระราชดําริ

0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 0 0 29,250 -82.91 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 49,250 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 49,250 35,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 49,250 273,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 6,450 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 5,135 12,340 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,135 18,790 0 0
รวมงบดําเนินงาน 5,135 18,790 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,135 18,790 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,135 18,790 49,250 273,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานันทนาการ
ชุมชนรู้รักสามัคคี

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 10,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 20,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีไทย 0 0 5,000 -80 % 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีทางศาสนา 0 0 5,000 -80 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 2,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 10,000 2,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 30,000 12,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 397,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 439,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 439,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 439,800

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:41 หน้า : 36/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 302,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 276,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 647,340
รวมงบบุคลากร 0 0 0 647,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 54,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 54,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 54,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

โครงการติดตั้งประตูทางเข้า-ออกสํานักงาน
เทศบาลตําบลเหมืองใหม่

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ซอยประชาร่วมใจ  ๓  หมู่ที่  ๒  
ตําบลเหมืองใหม่

0 0 368,500 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณซอยคลองขนนท์ แยกทาง
ขวา หมู่ที่ 10

990,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตบริเวณถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7

1,130,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 737,800 82.43 % 1,346,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,120,000 0 1,156,300 1,346,000
รวมงบลงทุน 2,120,000 0 1,156,300 1,346,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานก่อสร้าง 2,120,000 0 1,156,300 2,047,340
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,120,000 0 1,156,300 2,487,140

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสํารวจช่วยเหลือป้องกันกําจัดศัตรู
พืช

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสํารวจช่วยเหลือป้องกันกําจัดศัตรู
พืช

6,123 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,123 0 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 6,123 0 10,000 5,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 6,123 0 10,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ําใส 0 0 0 100 % 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 2,000
รวมแผนงานการเกษตร 6,123 0 10,000 7,000

รวมทุกแผนงาน 21,827,403.04 19,107,399.42 27,600,000 27,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม

อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,255,438 บาท
งบกลาง รวม 8,255,438 บาท

งบกลาง รวม 8,255,438 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 88,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ  5
  ของคาตอบแทนพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1620  ลงวันที่  22  เมษายน  2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อนําเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2561  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 1,400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการให้กับ
กิจการด้านประปาเทศบาลตําบลเหมืองใหม 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท
  0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แกผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลเหมืองใหม  ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 
 ที่  8  หน้าที่  29  โครงการที่  7

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 800,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการหรือทุพพลภาพของเทศบาลตําบลเหมืองใหม  
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 
 ที่  8  หน้าที่  29  โครงการที่  8

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตําบลเหมืองใหม  ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่ 91
 โครงการที่ 4

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัย
     1.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้
เชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  แผนดินถลม  ภัย
แล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  หมอกควัน  เป็นต้น
     1.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก  PM2.5
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     1.3  การป้องกันและระงับโรคติดตอ  เชน  การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  และการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  เป็นต้น
2.  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนกรณี
เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย  รวมถึงด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้แกประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ใน
การดํารงชีพ  เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ได้อยางปกติสุขในสังคม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยรายจายเกี่ยว
กับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการให้ความชวยเหลือนัก
เรียนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
 3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 0433  ลงวันที่  27  มกราคม  2563
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2120  ลงวันที่  9  เมษายน  2563
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 2343  ลงวันที่  22  เมษายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวันที่  29
  ธันวาคม  2563
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.3/ว 1375  ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2563
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-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 1234ลงวันที่  7 
 มีนาคม  2560
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.7/ว 6768  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 7508  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
 7798  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2563

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 460,938 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  (กบท.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี  สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.5/ว 6038  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว
 31  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553

เงินสมทบบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 28,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท
.ท.)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ
. 2555 ซึ่งคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของราย
รับจริงในปีที่ผานมายกเว้นเงินกู้เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุด
หนุนทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว  3889  ลงวัน
ที่  29  พฤศจิกายน  2538 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาชวยทําศพ  (เงินชวยพิเศษ)  กรณีพนักงาน
เทศบาลตายระหวางปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาชวยทําศพ  (เงินชวยพิเศษ)  กรณีพนักงานจ้าง
เทศบาลตายระหวางปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  
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เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาชวยทําศพ  (เงินชวยพิเศษ)  กรณีลูกจ้างประจํา
เทศบาลตายระหวางปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,774,360 บาท

งบบุคลากร รวม 5,544,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร  ได้แกนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  คน  รองนายกเทศมนตรีจํานวน  
2  คน  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยาง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู้
บริหาร  ได้แก  นายกเทศมนตรี  จํานวน  1  คน  รองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2  คน  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน  และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร  นายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 คน  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2
 คน  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยเงินเดือน  เงินคาตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยาง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก  เลขานุการนายก
เทศมนตรี    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน  จํานวน  
12  เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน  
เงินคาตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน  จํานวน  12  เดือน  ให้แกบุคคล
ดังตอไปนี้
   1.  คาตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล  จํานวน  1  คน
   2.  คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล จํานวน  1  คน
   3.  คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  จํานวน  10  คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินเดือน  เงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,919,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,035,020 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  5  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน  12  เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 333,060 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และจายเป็นเงินปรับปรุงคา
จ้างประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 449,640 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:41:56 หน้า : 8/57



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกเทศบาล  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด  คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
เงินรางวัล  เงินทําขวัญ  ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
  จํานวน  60,000  บาท
2.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน  คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง  อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้ง
ให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  เป็นต้น  เป็นเงิน  100,000
  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 5013  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563  

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประชุม  ให้กับกรรมการสภาท้องถิ่น  
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตาง ๆ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เว็บไซต์  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1.  คารับรอง  จํานวน  10,000  บาท  
    -  เพื่อจายเป็นเงินคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน  เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   
2.  คาเลี้ยงรับรอง  จํานวน  10,000  บาท  
    -  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  คณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ  ซี่งอยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 0766  ลงวันที่
5  กันยายน  2563   
3.  คาใช้จายโครงการจัดงานเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
  จํานวน  10,000  บาท  
    -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ  ได้แก  งานราชพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี  วันเทศบาล  วันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ  สําหรับเป็นคาตกแตงสถานที่  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท์ คาเครื่องไฟ
เครื่องขยายเสียง  คาพาหนะ  คาเชามหรสพ ฯลฯ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  หน้าที่  114  โครงการที่  1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาชดใช้ความเสียหาย  หรือคาสินไหมทด
แทน  กรณีรถขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกอให้เกิดความ
เสียหาย   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033
  ลงวันที่  16  มีนาคม  2554

คาใช้จายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
การอบรม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0818.2/ว 257  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 
 ที่  8  หน้าที่  42  โครงการที่  27

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้
มีสิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลเหมือง
ใหม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง  และกรณีคณะกรรมการการเลือก
ตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม  และกรณีอื่น ๆ) รวมทั้งคาใช้จายในการ
ประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้ง  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 5013  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
 ฉบับที่  8  หน้าที่  42  โครงการที่  28

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น  สําหรับเป็นคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 
 ที่  8  หน้าที่  43  โครงการที่  29
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โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการตอต้านการทุจริต

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตอต้านการ
ทุจริต สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 
 ที่  8  หน้าที่  43  โครงการที่  30

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ  กระดาษ 
หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กรรไกร  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน  พวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน  สบู  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด  แปรง  เขง  หม้อ  
กระทะ  มีด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  
แบตเตอรี่  ยางรถยนต์  ตลับลูกปืน  เพลา  สายไมล์  
หัวเทียน  ไขควง  ประแจ  แมแรง   ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  ก๊าซ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 378,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของสํานักงานและสถานที่อยูในความดูแล
ของเทศบาลตําบลเหมืองใหม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  ฯลฯ   

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอราชการ  รวมถึงคาใช้
จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย  คาภาษี  ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์โทรเลข  เชน  คาฝากสง
ไปรษณีย์  โทรเลข  คาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณีย์อากร  คาเชาตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 63,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรสาร  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่น ๆ   เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 843,217 บาท
งบบุคลากร รวม 741,217 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 741,217 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 397,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 301,417 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   
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ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 47,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เว็บไซต์  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0766  ลงวันที่  
5  กุมภาพันธ์  2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับ 
 ที่  8  หน้าที่  44  โครงการที่  31

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้
มีสิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  หนังสือ  กระดาษ 
หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กรรไกร  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง  
เลนส์ซูม  เมมโมรี่การ์ด  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์  วีดีโอเทป  
แผนซีดี) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,102,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,667,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,667,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,604,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล  เชน  เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่  กพ. รับรอง, เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร
.) ฯลฯ  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 2850  ลงวันที่  12  กันยายน  2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตาง ๆ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เว็บไซต์  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้
มีสิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
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โครงการจ้างเหมาสํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงการจัดทํา
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงการจัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 และนําเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.3/ว 0107  ลงวันที่  8  มกราคม  2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 4522  
ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  44  โครงการที่  32

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  หนังสือ  กระดาษ 
หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กรรไกร  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์โทรเลข  เชน  คาฝากสง
ไปรษณีย์  โทรเลข  คาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณีย์อากร  คาเชาตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 238,560 บาท
งบบุคลากร รวม 238,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 238,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,525,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,030,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,030,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 302,040 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี   จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 312,780 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และจายเป็นเงินปรับปรุงคา
จ้างประจําปี  จํานวน  1  อัตรา   จํานวน  12  เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 391,920 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกบุคคลอื่นหรืออาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนถิ่น งานป้องกันสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน การ
ป้องกันดูแลปัญหายาเสพติด และผู้ที่มีสิทธิได้รับคาตอบแทนตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท
  0808.2/ว 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564
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ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน  คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เวปไซต์  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการรณรงค์ตอต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
ตอต้านยาเสพติด สําหรับจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
การอบรม หรือเพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมรณรงค์ตอต้านยาเสพ
ติดอื่นที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.6/ว
 3188  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  39  โครงการที่  21

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้มี
สิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่
ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน เพลา สายไมล์  หัวเทียน  ไขควง  
ประแจ  แมแรง  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  ก๊าซ  ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน หัวฉีดดับเพลิง  ถังดับ
เพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายสูบน้ําดับเพลิง  สายสงน้ําดับเพลิง  
ข้อตอสงน้ําดับเพลิง  ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุผ้าคลุมเรือดับเพลิง 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ สําหรับจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท์  
คาไฟฟ้า ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน  2557  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท  0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
 3892  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว 1123  ลงวันที่  9  เมษายน  2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว 694  ลงวันที่  2  เมษายน  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  39  โครงการที่  22
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คาใช้จายโครงการเผยแพรความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเผยแพร
ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป  สําหรับเป็น
คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร  
คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  40  โครงการที่  23

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลเหมืองใหม

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล
เหมืองใหม  ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตําบลเหมือง
ใหม  สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 440  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  40  โครงการที่  24
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 511,400 บาท

งบบุคลากร รวม 461,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 461,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 419,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการวันเด็ก
แหงชาติ  เป็นคาตกแตงสถานที่  คาจัดทําป้าย  คาเชาเต็นท์  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องไฟ เครื่องขยาย
เสียง  คาพาหนะ  คาเชามหรสพ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  30  โครงการที่  9
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้มี
สิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 994,825 บาท
งบดําเนินงาน รวม 499,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 319,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปอบรม
สัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   
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คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 315,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รูปแบบที่ 2  ที่อยูในเขตเทศบาล องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นและศาสนสถานรวมกันบริหาร
จัดการ)  ได้แก ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัด  วัดอินทา
ราม  สําหรับจายเป็นเงินเดือน  คาตอบแทน  เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว  เงินประกันสังคมและสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จํานวน  315,000  บาท  โดย
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนใน
การเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 1592  ลงวันที่ 23  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณประมาณรายจาย  ประจําปี 
พ.ศ. 2565  เพื่อรองรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานศึกษา  (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น)
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  31  โครงการที่  10
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารเสริม  (นม)  ให้กับเด็กเล็ก  เด็ก
อนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในเขตเทศบาล
     (1)  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบํารุง)  จํานวน  24 คน   
ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
     (2)  โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จํานวน 55  คน 
ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
     (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รูปแบบที่ 2) ที่อยูในเขต
เทศบาล (องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและศาสนสถานรวมกัน
บริหารจัดการ) ได้แก ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัด 
วัดอินทาราม จํานวน 7 คน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  32  โครงการที่  11
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งบเงินอุดหนุน รวม 495,625 บาท
เงินอุดหนุน รวม 495,625 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ จํานวน 331,800 บาท

-  อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน อัตรามื้อละ 21 บาท  ตอ
คน  จํานวน  200  วัน  ดังนี้    
     (1)  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบํารุง)  จํานวน  24 คน   
(ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
เป็นเงิน 100,800 บาท 
     (2)  โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จํานวน 55  คน 
(ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
เป็นเงิน 231,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  33  โครงการที่  12
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อุดหนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู  ให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) และ
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ  ตําบลเหมืองใหม  อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม
- เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)  ที่  ศธ
  04151.83/68  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนวัดแก้วเจริญ  ที่  ศธ
  04151.57/114  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  12  โครงการที่  1
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา จํานวน 19,810 บาท

- เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รูปแบบที่ 2) ที่อยูในเขต
เทศบาล (องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและศาสนสถานรวมกัน
บริหารจัดการ) ได้แก ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัด 
วัดอินทาราม สําหรับคาใช้จาย ดังนี้
1. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
   -  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 7 คน
เป็นเงิน 11,900 บาท
2. คาหนังสือเรียน
   -  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จํานวน 7 คน
เป็นเงิน 1,400 บาท
3. คาอุปกรณ์การเรียน
   -  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จํานวน 7  คน
เป็นเงิน 1,400 บาท
4. คาเครื่องแบบนักเรียน
   - อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน  7  คน
เป็นเงิน 2,100 บาท
5.  คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    - อัตราคนละ  430 บาท/ปี  จํานวน 7  คน
เป็นเงิน 3,010 บาท  
ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  31  โครงการที่  10
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อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รูป
แบบที่ 2 ที่อยูในเขตเทศบาล

จํานวน 36,015 บาท

- อุดหนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รูปแบบที่ 2  ที่อยูในเขตเทศบาล (องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและศาสนสถานรวมกันบริหารจัดการ)  ได้แก ศูนย์อบรมเด็ก
กอนเกณฑ์ในวัด  วัดอินทาราม  อัตรามื้อละ 21 บาท ตอ
คน  จํานวน  245 วัน  จํานวน  7  คน  
(ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) จํานวน  36,015
  บาท โดยองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามวิธีการและ
ขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  33  โครงการที่  12
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก
เด็กและเยาวชน

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแกเด็กและเยาวชน  
สําหรับจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  33  โครงการที่  13

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,538,920 บาท

งบบุคลากร รวม 982,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 982,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 397,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  12  เดือน
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 303,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และจายเป็นเงินปรับปรุงคา
จ้างประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  เชน 
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน  12  เดือน   

งบดําเนินงาน รวม 456,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เว็บไซต์ คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 236,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ  กระดาษ 
หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กรรไกร  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน  สบู  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด  แปรง  เขง   หม้อ  
กระทะ  มีด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ ทินเนอร์  สี ปูน
ซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ตะปู  เหล็กเส้น  ทอ
ตางๆ   ค้อน  คีม  จอบ  เสียม  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่  
ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน เพลา สายไมล์  หัวเทียน  ไขควง  
ประแจ  แมแรง  ยางฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  ก๊าซ  ฯลฯ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน  
แอลกอฮอล์  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  ถุงมือ น้ํายาตาง ๆ  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  เครื่องวัดน้ําฝน  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย วัสดุเพาะชํา  
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  เคียว  จอบหมุน  
จานพรวน  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เสื้อ  กางเกง  
ผ้า  รองเท้าบู๊ท  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้านในเขต
เทศบาลตําบลเหมืองใหม  จํานวน  5  หมูบ้าน ๆ ละ  20,000
  บาท  เพื่อดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่  มท  0819.2/ว 1504  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  34  โครงการที่  14

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 514,220 บาท
งบบุคลากร รวม 482,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 482,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 479,220 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล  เชน  เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่  กพ. รับรอง, เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ฯลฯ  จํานวน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขี้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ ม ท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หน้าที่  25  โครงการที่  3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และระงับโรคติดตอ  หรือสําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการ
ฝึกอบรม  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  34  โครงการที่  15

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 26,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (คาดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) อาทิเชน  คาป้ายโครงการ การฉีด
วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1  หน้าที่  25  โครงการที่  3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 356,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เว็บไซต์  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างออกแบบ คาจ้างเหมาบริการ
ตาง ๆ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับ  คา
เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ  ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้มี
สิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน  หนังสือ  กระดาษ 
หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กรรไกร  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์  สวิตช์ไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  แผงวงจร  แผงบังคับทาง
ไฟ   ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้ตางๆ ทินเนอร์  สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์  บล็อก  ตะปู  เหล็กเส้น  ทอ
ตางๆ   ค้อน  คีม  จอบ  เสียม  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่ 
ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน เพลา สายไมล์  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 181,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 181,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
พ.ศ.๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

จํานวน 181,000 บาท

-  เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  พ.ศ. 2560  (ปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2565)  ให้กับเทศบาลตําบลอัมพวา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสืออําเภออัมพวา  ดวนที่สุด  ที่  สส  0318/ว
 2031  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  6  โครงการที่  1
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 666,800 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 666,800 บาท

เงินอุดหนุน รวม 666,800 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า  บริเวณซอยขอให้เหมือนเดิม  หมู
ที่  10  ตําบลเหมืองใหม

จํานวน 304,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า  บริเวณซอยขอให้
เหมือนเดิม  
หมูที่  10  ตําบลเหมืองใหม  อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม
     1.  แผนกแรงต่ําภายนอก  ปักเสา  คอร.  ขนาด  9  เมตร  
จํานวน  17  ต้น  ปักเสาตอมอ  คอร.  ขนาด 
 0.25x0.25x4.50เมตร  จํานวน  17  ต้น  พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน  
ขนาด  50  ต.มม.  จํานวน  3  เส้น  ระยะทาง  315  เมตร
     2.  แผนกไฟสาธารณะ  พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  
ขนาด  25  ต.มม.  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  305  เมตร  ติด
ตั้งโคมไฟชนิดหลอดแอลอีดี  ขนาด  20  วัตต์  จํานวน  6  ชุด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รายละเอียดและคาใช้จายตามหนังสือการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาอัมพวา  ที่  มท  5311.4/กฟส.อว.-42145/2564  
ลงวันที่  15  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  แก้ไข  ฉบับ
ที่  9  หน้าที่  6  โครงการที่  1
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คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า  บริเวณซอยคลองขนนท์แยกขวา  
หมูที่  10  ตําบลเหมืองใหม

จํานวน 362,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า  บริเวณซอยคลอง
ขนนท์แยกขวา  หมูที่  10  ตําบลเหมืองใหม  อําเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
     1.  แผนกแรงต่ําภายนอก  ปักเสา  คอร.  ขนาด  9  เมตร  
จํานวน  31  ต้น  ปักเสาตอมอ  คอร.  ขนาด  0.25x0.25x4.50
  เมตร  จํานวน  31  ต้น  พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน  ขนาด  50  ต.มม.  จํานวน  2  เส้น  ระยะทาง  470
  เมตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รายละเอียดและคาใช้จายตามหนังสือการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาอัมพวา  ที่  มท  5311.4/กฟส.อว.-37442/2564  
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  แก้ไข  ฉบับ
ที่  9  หน้าที่  6  โครงการที่  2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 463,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 463,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 433,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เชน คาใช้จายใน
การดําเนินคดี คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ
  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาโฆษณาและเผยแพร  คาปรับปรุง
เว็บไซต์ คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาถาย
เอกสาร  คาเบี้ยประกันภัย  คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะมูลฝอย  เชน  คาตอบแทนวิทยากร  
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ. 2560  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  36  โครงการที่  18

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน  สบู  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาดับกลิ่น  ไม้กวาด แปรง  เขง   หม้อ  
กระทะ  มีด  แก้วน้ํา  จานรอง  ถาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  
ถังขยะ  ถุงใสขยะในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 273,560 บาท

งบบุคลากร รวม 238,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 238,560 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชและ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  27  โครงการที่  3

คาใช้จายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน  สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
การอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้าที่  84
  โครงการที่  7
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คาใช้จายโครงการสงเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  สําหรับจายเป็นคาจัดทําประกาศเกียรติคุณ  คาตกแตงสถาน
ที่  คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาพาหนะ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0891.4/ว 1659  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  27  โครงการที่  4

คาใช้จายโครงการสงเสริมทักษะอาชีพ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ทักษะอาชีพให้กับประชาชน  สําหรับเป็นคาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการอบรมฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  28  โครงการที่  5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน สําหรับเป็นคาจัดทําป้าย  คาถ้วยรางวัล  
คากรรมการผู้ตัดสิน  คาของรางวัล  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการแขงขันกีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  35  โครงการที่  16

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขัน
กีฬานันทนาการชุมชน รู้รักสามัคคี สําหรับเป็นคาจัดทําป้าย  
คาถ้วยรางวัล  คากรรมการผู้ตัดสิน  คาของรางวัล  คาอาหาร  
คาเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการแขงขันกีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  35  โครงการที่  17
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีไทย จํานวน 1,000 บาท

คาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีไทย
 -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงาน
ประเพณีไทย เชน วันขึ้นปีใหม  วันสงกรานต์  วันลอย
กระทง  ฯลฯ  สําหรับจายเป็นคาตกแตงสถานที่  คาอาหาร  
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาเต็นท์  คาเครื่องไฟเครื่องขยาย
เสียง  คาพาหนะ  คาเชามหรสพ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  41  โครงการที่  25

คาใช้จายโครงการจัดงานพิธีทางศาสนา จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานพิธี
ทางศาสนา  เชน วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา  ฯลฯ  สําหรับจาย
เป็น  คาตกแตงสถานที่  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเชาเต็นท์  คาเครื่องไฟเครื่องขยายเสียง  คาพาหนะ  คาเชา
มหรสพ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  41  โครงการที่  26

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:41:56 หน้า : 52/57



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 439,800 บาท

งบบุคลากร รวม 439,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 439,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 397,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด  จํานวน  12  เดือน

งานก่อสร้าง รวม 2,047,340 บาท
งบบุคลากร รวม 647,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 302,040 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล  เชน  เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่  กพ. รับรอง, เงินคา
ตอบแทนพิเศษรายเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ฯลฯ  จํานวน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  
จํานวน  12  เดือน       
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งบดําเนินงาน รวม 54,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  เชน  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมกอสร้าง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 2850  ลงวันที่  12  กันยายน  2561

งบลงทุน รวม 1,346,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,346,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 1,346,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจชวยเหลือป้องกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจ
ชวยเหลือป้องกันกําจัดศัตรูพืช  สําหรับจายเป็นคาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการอบรมฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  28  โครงการที่  6
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 2,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการคลองสวย น้ําใส จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการคลอง
สวย น้ําใส เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ  คาจัด
สถานที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  37  โครงการที่  19
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คาใช้จายโครงการสงเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เชน  
คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาจัดสถานที่  คา
วัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  38  โครงการที่  20
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเหมืองใหม่

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปาเหมืองใหม)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 560,000 560,000

คาบริการประจําเดือน 0 0 38,000 38,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 10,000

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 10,000 0

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 1,000 1,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 1,500,000 1,400,000

รายได้อื่น ๆ 0 0 0 1,000

ผลประโยชน์อื่น

คาธรรมเนียม 0 0 1,000 0

รวมรายรับ 0 0 2,110,000 2,010,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 25,000 31,100

งบบุคลากร 0 0 580,140 612,060

งบดําเนินงาน 0 0 1,220,500 1,125,400

งบลงทุน 0 0 284,360 241,440

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 2,110,000 2,010,000



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,010,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,010,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 560,000 บาท

(ประมาณการเทากับปีงบประมาณที่ผานมา)

คาบริการประจําเดือน จํานวน 38,000 บาท

(ประมาณการเทากับปีงบประมาณที่ผานมา)

ดอกเบี้ย รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

(ประมาณการเทากับปีงบประมาณที่ผานมา)

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

(ประมาณการเทากับปีงบประมาณที่ผานมา)

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,400,000 บาท

(ประมาณการต่ํากวาปีงบประมาณที่ผานมา)

รายได้อื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

(ประมาณการเทากับปีงบประมาณที่ผานมา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเหมืองใหม่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลเหมืองใหม

อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,010,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 31,100 บาท

งบกลาง รวม 31,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 7,500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ  5
  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1620  ลงวันที่  22  เมษายน  2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 300 บาท

- เพื่อนําเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2561  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเหมืองใหม่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่

อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 18,300 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 18,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (กบท.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0808.5/ว 6038  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว
 31  ลงวันที่  21  ตุลาคม  25

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยทําศพ (เงินช่วยพิเศษ) กรณีพนักงาน  
เทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

งบบุคลากร  เป็นเงิน 612,060 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 612,060 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 463,620 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  เช่น  เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,125,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 314,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 159,900 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จํานวน 155,900 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าปรับปรุง
เว็บไซต์  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเบี้ย ประกันภัย  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ฯลฯ
ค่าจ้างออกแบบ  จํานวน 4,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
    -  เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้มี
สิทธิอื่นตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  หนังสือ  กระดาษ
หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  กรรไกร  แฟ้ม  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  สวิตช์ไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  แผงวงจร  แผงบังคับทางไฟ
ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  ทินเนอร์  สี  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  ตะปู  เหล็กเส้น  ท่อต่าง ๆ
ค้อน  คีม  จอบ  เสียม  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  
ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน เพลา สายไมล์  หัวเทียน  ไขควง  
ประแจ   แม่แรง  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี  
น้ํามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าซ  ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  
สารส้มและคลอรีน  สารเฟอริกคลอไรด์  (FL3)  สารเร่งตก
ตะกอนชนิดน้ํา  แอนตราไซด์ที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาของ
กิจการประปาเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  ชุดกรองคลอรีน
ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ํา  หัววาล์วปิดเปิด  ตะแกรงกัน
สวะ มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน  และสถานที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าฝากส่ง
ไปรษณีย์  โทรเลข  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ

งบลงทุน  เป็นเงิน 241,440 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 241,440 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 241,440 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:43:51 หน้า : 5/5



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

88,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5,000

เงินสํารองจ่าย 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

460,938

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ

50,000

เงินสมทบบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

28,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

88,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,400,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5,000

เงินสํารองจ่าย 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

460,938

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ

50,000

เงินสมทบบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

28,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

4,275,900 302,040 419,400 877,020 238,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

21,300 3,000

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 333,060 312,780 303,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

699,840 6,812,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

21,300 45,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 300,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 948,960
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 751,057 391,920 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 24,000 24,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

210,000 15,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 177,000 5,000 120,000 442,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 276,000 1,634,977

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 108,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

54,000 279,000

ค่าเบี้ยประชุม 5,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 744,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมท้อง
ถิ่นเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและการ
จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริม
สร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

75,000 5,000 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000

โครงการจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงการจัดทํา
บัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานบุคลากร
ท้องถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมท้อง
ถิ่นเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นและการ
จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริม
สร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000

โครงการจ้างเหมา
สํารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงการจัดทํา
บัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานบุคลากร
ท้องถิ่น

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
และเสริมสร้างองค์ความ
รู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 200,000 5,000 100,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเผย
แพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

5,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลเหมือง
ใหม่

10,000

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
และเสริมสร้างองค์ความ
รู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 425,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเผย
แพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

5,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลเหมือง
ใหม่

10,000

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

315,200

ค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

315,200

ค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

26,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอย

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิต
ตามพระราชดําริ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมทักษะอาชีพ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเด็กและเยาวชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

26,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอย

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงคุณภาพชีวิต
ตามพระราชดําริ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมทักษะอาชีพ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเด็กและเยาวชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬานันทนาการ
ชุมชนรู้รักสามัคคี

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีไทย

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานพิธีทางศาสนา

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคลอง
สวย น้ําใส

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสํารวจช่วย
เหลือป้องกันกําจัดศัตรู
พืช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 180,000 5,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 100,000 70,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 35,000 120,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 115,000 20,000 5,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

วันที่พิมพ์ : 13/1/2565  10:44:21 หน้า : 15/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬานันทนาการ
ชุมชนรู้รักสามัคคี

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีไทย

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานพิธีทางศาสนา

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคลอง
สวย น้ําใส

1,000 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1,000 1,000

โครงการสํารวจช่วย
เหลือป้องกันกําจัดศัตรู
พืช

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 230,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุก่อสร้าง 1,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

63,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นที่

331,800

อุดหนุนโครงการจัดหา
ครูเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู

108,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา

19,810
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุก่อสร้าง 6,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

63,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นที่

331,800

อุดหนุนโครงการจัดหา
ครูเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู

108,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา

19,810
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบ
ที่ 2 ที่อยู่ในเขตเทศบาล

36,015

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการประเมินผลผัง
เมืองรวมเมืองอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พ
.ศ.๒๕๖๐ (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

181,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ
ซอยขอให้เหมือนเดิม  
หมู่ที่  10  ตําบลเหมือง
ใหม่

304,200

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ
ซอยคลองขนนท์แยก
ขวา  หมู่ที่  10  ตําบล
เหมืองใหม่

362,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รูปแบบ
ที่ 2 ที่อยู่ในเขตเทศบาล

36,015

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการประเมินผลผัง
เมืองรวมเมืองอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พ
.ศ.๒๕๖๐ (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

181,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ
ซอยขอให้เหมือนเดิม  
หมู่ที่  10  ตําบลเหมือง
ใหม่

304,200

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า  บริเวณ
ซอยคลองขนนท์แยก
ขวา  หมู่ที่  10  ตําบล
เหมืองใหม่

362,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 8,255,438 9,958,957 1,555,740 1,511,225 2,053,140 1,485,800 273,560 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,346,000 1,346,000

รวม 2,487,140 7,000 27,600,000
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