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 รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
นายเสวก   ภมร 

นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

********************** 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ผู้ทรงเกียรติ   

        และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

  ตามที่กระผมนายเสวก  ภมร  นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม่ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ และแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  ไปในคราวประชุมสภาเทศบาล

ตําบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๔  ซึ่งท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติก็คงได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารงานดังกล่าวของ

กระผมไปแล้วนั้น  ผมก็ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศตําบลเหมืองใหม่บริหารงานราชการตามนโยบายที่ได้แถลง

ไว้ต่อสภาเทศบาลและนํามารายงานให้ทุกท่านได้ทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณเป็นประจําทุกปี  โดยในช่วงนี้คณะ

ผู้บริหารเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้บริหารงานภายใต้คําสั่งพิเศษของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องพ้นจาก

ตําแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มี

ประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งคาดว่า

รัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

เลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว กระผมในนามของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ประกอบไปด้วยนาย

กัมพล สุจริตรักษ์ และนายปรีชา มีศิริ และรองนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านนายศักดิ์ไทย พงษ์พิทักษ์  ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และนางสาวนวลศรี  กิติศัพท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ก็ต้องขอแสดงความขอบคุณท่าน

ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทั้งภายนอกและภายในองค์กร  ท่าน

กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําองค์กรชุมชน  ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตลอดจนประชาชนชาว

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ซึ่งผมถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนใน

แนวนโยบายของผม และให้คําแนะนําสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น   ทุกกําลังใจและความ

ปรารถนาดีของทุกท่านกระผมพร้อมคณะจะขอน้อมรับไว้ และกระผมขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะใช้โอกาสที่เหลือ

ในช่วงระยะเวลาที่ได้รักษาการในขณะนี้ตั้งใจมุ่งม่ันทีจ่ะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และจะรวมพลังแห่งความสมัคร

สมานสามัคคีเพ่ือนําความสําเร็จบรรลุเปูาหมายความสําคัญคือ “ประโยชน์ผาสุกของพี่น้องประชาชน”  
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ภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารที่มุ่งหวังจักให้บ้านเมืองของเราเป็นเมืองแห่งการ “ส่งเสริมสังคม ชุมชนเข้มแข็ง 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจแบบพอเพียง” บัดนี้  ก็ได้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลเหมอืงใหม่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

/ – ๓๐ กันยายน….. 

– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเหมืองใหม่และพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนได้รับ

ทราบถึงความก้าวหน้าในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 

     ๑.๑  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

   - ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อและเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  วัดอินทาราม)  พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทาราม) ซึ่ง

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่และกรมศาสนาร่วมกันบริหารจัดการตามมติของที่ประชุมสภาเทศบาลภายใต้รูปแบบ

การดําเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ตามแนวทางการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอน โดยความร่วมมือของประชนในชุมชน 

   - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

(ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  วัดอินทาราม) ซึ่งเทศบาลตําบลเหมืองใหม่กับกรมศาสนาร่วมกันบริหาร

จัดการ รวมทั้งโรงเรียนวัดเสด็จ (วิทยานุสรณ์) และโรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟ้ือบํารุง) ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สปฐ.) 

    - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับเด็ก 

เยาวชนและประชาชนทุกคนได้มโีอกาสทางการศึกษา นําพาชีวิตสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

     - สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา

นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขาดแคลน 

๑.๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เด็กและเยาวชน โดยเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สมุทรสงคราม ดําเนินโครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตรักปลอดภัยกับครอบครัวและเครือข่ายในพ้ืนที่เทศบาล

ตําบลเหมืองใหม ่เพ่ือปูองกันปัญหาวัยรุ่นและปัญหาครอบครัว การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ

หนุนเสริมให้ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐาน โดยที่ไม่ปล่อยปละละเลยเด็กและเป็นการสร้างความรู้ความ

เข้าใจตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  ณ บ้านฟูาใสรีสอร์ท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยมี
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กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยเด็กและเยาชนในพ้ืนที่ คณะทํางานด้านเด็กในชุมชน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่มี

หน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กฯ และผู้ปกครองเด็ก    

    - จัดให้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และให้บุคคลแรกเกิดถึงอายุ

ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ทุกคนแสดงตนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่าน

กระบวนการเรียนรู้โดยการรวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน เน้นให้มีส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทําและร่วม

ติดตามการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการแสดงออกที่เหมาะสมกับช่วงวัยและการทํางานร่วมกัน   

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือ

ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ   

      - สํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ เพ่ือนําข้อมูลจาก

การจัดเก็บเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติสําหรับการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้ดีขึ้นและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 - ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตําบลเหมือง

ใหม่  และมีเกณฑ์สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วนเป็นประจําทุก

เดือนในอัตราตามโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและคนพิการที่รัฐได้กําหนดไว้ 

 - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี โดยการสนับสนุนพัฒนาบทบาทองค์กรสตรี  เช่น 

กลุ่มแม่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นกลไกหลักสําคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

   - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่

ผู้ปุวยเอดส์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานหากกรณีมีผู้เจ็บปุวยด้วยโรคเอดส์เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

     ๑.๓  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย      

      - ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพใน

รูปแบบกิจกรรมสุขภาพที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการชุมชนร่วมค้นหาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โครงการวัยรุ่น วัยรัก รู้จักปูองกัน โครงการพิทักษ์อนามัยวัยสูงอายุ 

โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม  โครงการเฝูาระวังและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง

และเบาหวานแบบองค์รวม เป็นต้น        

     - ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่ประชาชนในการปูองกัน ควบคุมและเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก และดําเนินมาตรการปูองกันและควบคุม

โรค เช่น ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยวิธีการโรยทรายอะเบทและพ่นสารเคมี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

/ - สํารวจ….. 
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การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกทั้งในระดับพ้ืนที่  ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการปูองกัน

และควบคุมโรค  โดยอาศัยอํานาจตามเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙ นํามา

บังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพ้ืนที่ทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

   - ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตําบลเหมืองใหม่อยู่ในระหว่าง

พิจารณาการตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือนํามาบังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพ้ืนที่

เทศบาลตําบลเหมืองใหม ่   

   - จัดให้มียานพาหนะและหน่วยบริการรับส่งผู้ปุวย  เพ่ือให้บริการและเป็นการ

อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บปุวยฉุกเฉินและผู้ที่เป็นโรคร้ายแรง เพ่ือนําส่งเข้ารับการการ

รักษายังสถานพยาบาล ซ่ึงจะทําให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อเวลาในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 

     ๑.๔  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ     

     - ส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการผสมผสาน

วิชาการให้เด็กและเยาวชนได้มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับความรู้ สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิด 

สอนใจในเกมส์การละเล่น  การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างสร้างสรรค์  ซึ่งในการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้นมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากไม่ต่ํากว่าหกร้อยคน  

    - ส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ  โดยมีการเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี  ฉบับที่  ๑  เพ่ือก่อสร้างอาคารฟิตเนส  บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

เหมืองใหม ่ 

     ๑.๕  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       

   - ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนในสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและประชาชน

อย่างกว้างขวางทุกรูปแบบทั้งในชุมชน โรงเรียนและสถานศึกษา รวมทั้งครอบครัวเด็กและเยาวชนที่ไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็กและเยาวชน และอบรมศึกษาดูงาน ณ  สถานบําบัด

และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี

วิธีคิดในการดํารงตนไม่ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เปิดพ้ืนที่ทํากิจกรรมกันอย่างสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนได้

ศึกษาประสบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่

อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสามารถที่จะปูองกันตนเองได้จากพิษภัยของยาเสพติด 

/ สอนใจในเกมส์….. 
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    - สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือบูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและประชาชนทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยที่ติดยา

เสพติดตามนโยบายเร่งด่วน “เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน” 

     ๑.๖  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน     

      - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนชุมชน โดยส่งเสริมกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 

สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือให้แผนชุมชนเป็นกลไก

หลักข้ันแรกในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไข และ

ร่วมรับประโยชน์แห่งความผาสุก” ซึ่งนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ทั้งแผนพัฒนาเทศบาล

และแผนพัฒนาจังหวัด           

     - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กลุ่มแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของตําบลเหมืองใหม่ ศูนย์ประสานงาน

องค์กรชุมชนตําบลเหมืองใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน         

๒. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๒.๑ การก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 

 - ก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล.เข้ากลุ่มบ้านนายนิวัฒน์  ญาณประภาศิริ หมู่ที่ ๗ 

ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หรือพ้ืนที่รวม

ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๗๒,๖๐๐.-บาท 

/ - ก่อสร้าง….. 

 - ก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล.เข้ากลุ่มบ้านนายสนิท  อยู่กุญชร หมู่ที่ ๗ ตําบล

เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย

กว่า ๑๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๖,๕๐๐.-บาท 

 - ก่อสร้างขยายทางเดินเท้า คสล.เข้ากลุ่มบ้านนายสุวรรณ  ชงสกุล  หมู่ที่ ๒ ตําบล

เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่

น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๒๔,๙๐๐.-บาท 

 - ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เข้ากลุ่มบ้านนางบุญชู  ญาณประภาศิริ  หมู่ที่ ๗ ตําบล

เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย

กว่า ๗๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๔๐,๐๐๐.-บาท 
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 - ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เข้ากลุ่มบ้านนายมนูญ  สุทัศน์  หมู่ที่ ๙ ตําบลเหมือง

ใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

๓๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๑๓,๔๐๐.-บาท 

    - ก่อสร้างปูแผ่นพื้นสําเร็จรูปทางเดินเท้าเข้ากลุ่มบ้านนางประภา แดงสกุล หมู่ที่ ๑ 

ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๑๙,๗๐๐.-บาท 

   - ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าเข้ากลุ่มบ้านนางสาวเครือวัลย์   จาตุรัส หมู่ที่ ๑ 

ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๒๐,๔๐๐.-บาท 

  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) เข้าซอยสาย

ธาร หมู่ที่ ๗ ตําบลเหมืองใหม่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๒๐ 

เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณ

จํานวน  ๔๐๗,๐๐๐.-บาท  

  - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้ากลุ่มบ้านนายโดม  เพ็งอุดม หมู่ที่ 

๑ ตําบลเหมืองใหมอํ่าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หนา 

๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณ

จํานวน  ๑๓๔,๐๐๐.-บาท  

 - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้ากลุ่มบ้านนายประยุทธ์  สมพิทักษ์ 

หมู่ที่ ๙ ตําบลเหมืองใหม่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๓ 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๙ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ 

งบประมาณจํานวน  ๒๐๑,๒๐๐.-บาท  

 - ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙ ตําบลเหมืองใหม่

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  

/ หรือพ้ืนที่….. 

หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  

๑๔๕,๖๐๐.-บาท             

    ๒.๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

   - ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาพร้อมโคมไฟสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเหมือง

ใหม ่งบประมาณรวม จํานวนทั้งสิ้น  ๔๙๖,๓๖๒.๔๒  บาท  ดังนี้ 
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    (๑) ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาบริเวณอาคารอเนกประสงค์วัดเสด็จ หมู่ที่ ๗ 
ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ําภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร 
ประกอบเสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x ๔.๕๐ เมตร จํานวน ๑ ชุด พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ 
ต.มม. ระยะทาง ๑๑ เมตร จํานวน ๔ เส้น  

   (๒) ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาบริเวณซอยทางเข้วัดอินทาราม หมู่ที่ ๑ ตําบล

เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ําภายนอก พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ 

ต.มม. ระยะทาง ๒๐๗ เมตร จํานวน ๒ เส้น แผนกไฟสาธารณะ พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. 

ระยะทาง ๒๐๗ เมตร จํานวน ๑ เส้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จํานวน ๕ ชุด 

  (๓) ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาบริเวณกลุ่มบ้านนายสายัณห์ เดชตุ้ม หมู่ที่ ๒ 

นายโดม เพ็งอุดม หมู่ที่ ๑ ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ําภายนอก ปักเสา 

คอร. ขนาด ๘ เมตร ประกอบเสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x ๔.๕๐ เมตร จํานวน ๑๕ ชุด พาดสายแรงต่ําหุ้ม 

ฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๔๑๐ เมตร จํานวน ๓ เส้น แผนกไฟสาธารณะ พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน 

ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง  ๕๘๕  เมตร จํานวน ๑ เส้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จํานวน 

๑๐ ชุด  

 (๔) ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาบริเวณซอยทางเข้า หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตําบล

เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ําภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร ประกอบ

เสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x ๔.๕๐ เมตร จํานวน ๔ ชุด พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. 

ระยะทาง ๙๕ เมตร จํานวน ๓ เส้น แผนกไฟสาธารณะ พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง 

๙๕ เมตร จํานวน ๑ เส้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จํานวน ๒ ชุด  

 (๕) ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟูาบริเวณกลุ่มบ้านนายวีระ  สุนทรมณี หมู่ที่ ๗ 

ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แผนกแรงต่ําภายนอก ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร 

ประกอบเสาตอม่อ ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x ๔.๕๐ เมตร จํานวน ๓ ชุด พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ 

ต.มม. ระยะทาง ๕๕ เมตร จํานวน ๓ เส้น แผนกไฟสาธารณะ พาดสายแรงต่ําหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. 

ระยะทาง ๕๕ เมตร จํานวน ๑ เส้น ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จํานวน ๒ ชุด  

 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทําการขยาย

เขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ทั่วทุกพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้มีน้ําสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และยังเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งของประชาชนผู้ใช้น้ําด้วย งบประมาณจํานวน  ๑๑,๒๑๙,๐๐๐.-บาท  

/ - ปรับปรุง….. 



๘ 
 

 - ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตและบริการน้ําประปาเทศบาลตําบล

เหมืองใหม่  งบประมาณรวมจํานวนทั้งสิ้น  ๑๐๓,๒๖๘.๗๒  บาท  ดังนี้ 

             (๑)  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดี จํานวน ๒ ชุด เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอบโข่ง ขนาด ๕ 

แปรงม้า ๓ เฟส สูบน้ําสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง  พร้อมตู้ควบคุม

เครื่องสูบน้ํา      

    (๒) ประสานท่อภายในโรงสูบน้ําพร้อมท่อส่งน้ําดีขึ้นหอถังสูง ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ และแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา เลขที่ ๙๑๑๐๐๖      

๓. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

       - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Rood map การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทาง 

“ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ  ๓Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ํา  และการนํากลับมาใช้ใหม่  เพ่ือลดปริมาณขยะใน

ของเทศบาลลดลงร้อยละ  ๕  ตามนโยบายรัฐบาล 

      - การควบคุมกิจการทําล้งมะพร้าวในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ โดยการสํารวจ

ล้งมะพร้าวที่อยู่ในเขตพ้นที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนครอบคลุม และให้ผู้ประกอบการกิจการดังกล่าวมาขึ้น

ทะเบียนขออนุญาต และแจ้งให้เจ้าของกิจการได้ขออนุญาตสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียเพ่ือให้น้ําเสียผ่าน

กระบวนการบําบัดก่อนลงสู่แม่น้ําละคลองและได้นําระเบียบตามที่กฎหมายกําหนดไว้มาบังคับใช้อย่างจริงจัง

อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามและอําเภออัมพวายังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด อําเภอและ

ท้องถิ่นออกตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบกิจการอยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเสมอมา  

      - เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติที่ออกโดย
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของสังคมและปัญหาด้าน
สุขอนามัยในปัจจุบัน เพ่ือนํามาบังคับใช้ตามกฎหมายในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเหมืองใหม่  จํานวน ๒ ฉบับ 
ได้แก่ 

  ๑. เทศบัญญ ัติเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. เทศบัญญ ัตเิทศบาลตําบลเหมืองใหม่  ควบคุมตลาด  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔.  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว      
       ๔.๑  การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน 



๙ 
 

   - ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการรวมกลุ่ม
จัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ  ที่มีพ้ืนฐานมาจากศักยภาพและความพร้อมของประชาชน ส่งเสริมการนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ  เช่น  การทําดอกไม้จันทน ์

   - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เกิดการรับรู้สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นและยกระดับการจําหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนทําให้เกิด
การกระจายรายได้ระดับฐานรากให้กับประชาชนในพื้นท่ี เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอขาวใหญ่ มะพร้าวน้ําหอม เป็นต้น 

/ - ส่งเสริม….. 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์บริการซ่อมแซม

เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟูาและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยช่างชุมชุนผู้ชํานาญงานที่
ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยการอาชีพ รวมทั้งได้มีการฝึกทักษะอาชีพให้ประชาชนได้เรียนรู้และนําไปใช้ในการ
สร้างงานสร้างรายได้ เช่น การซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น  

     ๔.๒  การส่งเสริมการท่องเที่ยว       
      - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดทํา
บทความประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ภายใต้แนวคิด “ของดี
เหมืองใหม่ เส้นทางสายวัดสวย เรือนไทย สายน้ํา ลํานําครูเอ้ือฯ” ซึ่งแสดงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรมของเทศบาล โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทความในสื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นข้อมูล
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทําวีดีทัศน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ในชื่อชุดเดียวกัน เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ 
เริ่มตั้งแต่วัดแก้วเจริญสิ้นสุดที่วัดเหมืองใหม่ ซึ่งในระหว่างเส้นทางนั้นประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นวัดทั้งเจ็ดวัด ถนนและศาลครูเอ้ือ สุนทรสนาน แหล่งผลิตขนม
ไทย น้ําพริก ของจักรสานและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทั้งจุดแวะพักที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ถ่ายทอดภาพอันงดงามของวัฒนธรรมการตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษาของวัดบางวันทอง ที่สะท้อนคุณค่า
ของการรักษาวัฒนธรรมและความสามัคคีตามวิถีชุมชน อันเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยเทศบาลได้
เผยแพร่วีดีทัศน์ดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง  www.muangmaicity.go.th  Facebook  นอกจากนี้ยัง
ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการเผยแพร่วี ดีทัศน์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  (thai.tourismthailand.org)  ด้วย  รวมทังการจัดทําบทความเผยแพร่ผลงานรางวัลเกียรติยศด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้รับมอบจากกระทรวงวัฒนธรรมถึงสองปีซ้อน อันเป็น
เครื่องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความรู้  แนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชน ในการพัฒนา
ศักยภาพและใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่เพ่ือสร้าง “บ้านที่น่าอยู่ให้เป็น “เมืองที่น่าเที่ยว” รองรับการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่และจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย 

http://www.muangmaicity.go.th/


๑๐ 
 

 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัด

อินทาราม ในส่วนของพ้ืนอาคารและห้องน้ําคิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร เพ่ือยกระดับการ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ งบประมาณจํานวน  ๖๐,๐๐๐ .-บาท  

  ๕. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท่องถิ่น  
       ๕.๑ การส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ 

   - จัดโครงการ/กิจกรรม พิธีถวายความอาลัยในการเสด็จสรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ ๙) ดังนี้ 

  (๑) เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
องค์กรชุมชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีการถวายน้ําสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดบางวันทอง 

 (๒) นําพาประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือแสดงถึงความอาลัยรัก ความศรัทธาและความ
จงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) เกิดความเป็นสิริมงคลแก่
ตนเองและครอบครัว และทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเพ่ือการศึกษาเรียนรู้
และคลังปัญญาของมรดกทางวัฒนธรรมด้านเอกสารที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา
นุวงศใ์นด้านต่าง ๆ จํานวน ๒ ครั้ง 

(๓)  การจัดกิจกรรมรวมพลังเหมืองใหม่ทําดีถวายพ่อแห่งแผ่นดิน บริเวณหน้า
สํานักงานเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้นําองค์กรชุมชน นักเรียนนักศึกษา คณะครูอาจารย์และประชาชนทั่วไป  โดยการกล่าวถวายความอาลัย และ
การร่วมร้องเพลงที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติ 

(๔) การจัดโครงการประชารัฐร้อยดวงใจทําดีถวายพ่อแห่งแผ่นดิน  โดยจัดให้มี
กิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายความอาลัย 
กิจกรรมรวมพลังเหมืองใหม่ทําดีถวายพ่อแห่งแผ่นดิน โดยการบําเพ็ญประโยชน์  เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่สาธารณะ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้นําองค์กรชุมชน นักเรียนนักศึกษา คณะครูอาจารย์และประชาชนทั่วไป   

/ (๒) นําพา….. 



๑๑ 
 

- การเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันสําคัญต่าง ๆ ที่ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ “๑๒ สิงหามหาราชินี”พิธีถวายราชสดุดีเพ่ือ
ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น     

- จัดโครงการและกิจกรรมงานวันเทศบาล โดยจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานของ
เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล   จัดให้มี
การทําบุญเลี้ยงพระถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจําสถานที่และร่วมกันทํา
ความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงานและโดยรอบตามกิจกรรม ๕ ส เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

     ๕.๒  การส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี    
   - สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  โดยจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  

สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ  ตรวจสุขภาพและการละเล่นพ้ืนบ้าน รวมทั้งกิจกรรมสานใยรักเนื่องใน
วันครอบครัว            
      - ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษาตามโครงการบูรณาการชุมชนมีส่วนร่วม  บ้าน วัด โรงเรียน  ถวายเทียนพรรษา  โดยจัดกิจกรรมแห่
เทียนพรรษาเพื่อนําไปถวายยังวัดต่าง ๆ  ในพ้ืนที่รวมเจ็ดวัด และกิจกรรมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา
ควบคู่ไปกับกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น 

  - ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง
กาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีไทย สายน้ าอัมพวา” เมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)  

  - ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบาง 
วันทอง  โดยจัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา รับฟังการบรรยายธรรม
เทศนา ตั้งใจรักษาศีล ๕ งดการทําบาปทั้งปวง และในภาคค่ําจัดให้มีการเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยรอบพระ
อุโบสถของวัดต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่    

๖. ด้านการป้องกันสาธารณภัย        
                               - จัดทําโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐  โดยเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้บูรณาการร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเหมืองใหม่  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาล หน่วยงาน
ภาคีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปทําการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับเด็กนักเรียนและคณะครูอาจารย์ ผู้นําองค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปูองกนัและควบคุมความเสียหายจากอุบัติภัยทางน้ําและการปูองกันเด็กจมน้ํา ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้กับเด็ก เยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งที่สามารถว่ายน้ําได้และว่ายน้ําไม่ได้ให้ได้รับความรู้หาก
ตนเองตกน้ํา และให้รู้จักวิธีช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้เมื่อได้รับภัยทางน้ํา และก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่

/ - ส่งเสริม….. 



๑๒ 
 

เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้รับมอบโล่รางวัลจากการประเมินทีมผู้ก่อการดี ปูองกันการจมน้ํา ประจําปี ๒๕๖๐ 
จากสํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๕ ในการจัดทําโครงการดังกล่าวนี้   

         - จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งเพ่ิมเติมขึ้นในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบล
เหมืองใหม่ จํานวน ๘ แห่ง งบประมาณรวม จํานวนทั้งสิ้น  ๔๐๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการปูองปราบ เฝูาระวังเหตุและปูองกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับข้อมูลการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนและคดีอาชญากรรมอ่ืน ๆ  ดังนี้ 

    (๑) บริเวณห้องแถวโรงไม้ หมู่ที่ ๑๐  จํานวน ๑ ตัว 
    (๒) บริเวณโค้งร้านครัวครูต๋อย หมู่ที่ ๑๐  จํานวน ๑ ตัว 
    (๓) บริเวณอาคาร SML  หมู่ที่ ๑๐  จํานวน ๑ ตัว  
    (๔) บริเวณปากทางเข้าบ้านนางธาริกา  ลิ้มประยูร หมู่ที่ ๑  จํานวน ๑ ตัว 
    (๕) บริเวณปากทางออกซอยสามแสน หมู่ที่ ๒  จํานวน ๑ ตัว 
    (๖) บริเวณทางแยกหน้าร้านดอยช้าง  หมู่ที่ ๑๐ จํานวน ๑ ตัว 
    (๗)  บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ จํานวน ๑ ตัว 
    (๘) บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลเหมืองใหม่  หมู่ที่ ๙ จํานวน ๑ ตัว   

        - ดูแลรักษาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยทําการซ่อมแซมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในส่วนที่ชํารุดเสียหายให้กลับมาคงสภาพเดิม  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
สามารถนํากลับมาใช้งานไดต้ามปกติ งบประมาณจํานวน  ๒๐,๕๘๐.-บาท     

      - การปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  ได้ทําการสํารวจตรวจสอบสภาพเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการดับเพลิงอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานของถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ในบริเวณ
ชุมชน อาคารและสถานสําคัญต่าง ๆ โดยการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้
ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุ  สํารวจจุดติดตั้งเพ่ิมในบริเวณที่เห็นว่าจะเป็นพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงและทําการสับเปลี่ยนผงเคมี
ดับเพลิงทีไ่ดห้มดอายุการใช้งานแล้ว   

      - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างตามถนนสาธารณะที่ชํารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม
กลับมาใช้งานได้ดีตามปกต ิและสํารวจติดตั้งเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีเห็นว่าจะเป็นพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ความ 

/ สะดวก….. 
สะดวกกับประชาชนที่จะเดินทางยามค่ําคืน การปูองกันภัยจากโจรผู้ร้ายและกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
อุบัติภัยทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

      - รณรงค์ปูองกันและเฝูาระวังเพ่ือลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ซึ่งได้
บูรณาการร่วมจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นําท้องถิ่นและองค์กรที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายจัดทําโครงการปูองกันและลดอุบัติภัยทางถนน  โดยจัดตั้งเปิดจุดตรวจบริการร่วมบนถนน
สายสําคัญ เพ่ือให้บริการและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตามช่วงระยะเวลาเจ็ดวัน
อันตราย อันเนื่องมาจากเทศกาลสําคัญต่าง ๆ  เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์เป็นต้น  
  ๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 



๑๓ 
 

       ๗.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    

   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนชุมชน และการจัด

ประชุมเวทีสัญจรของกํานันผู้ใหญ่บ้าน โดยอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนชุมชน   เพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทําให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะแสดงและแรกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงอันจะนําไปสู่การ

จัดทําแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จึงสามารถที่จะ

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

  - จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันปกปูองสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข อีกทั้งประชาชนได้รับรู้ในสิทธิ บทบาทหน้าที่และเสรีภาพของตนเองและทําให้กระบวนการการ

เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม  
   - จัดทําโครงประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาและเพ่ิมเติม

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือระดมความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน องค์กรการพัฒนาและประชาชนได้

เสนอความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา และร่วมกันพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําป ี

   - จัดทําโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างประตู

ระบายน้ําบริเวณคลองบางวันทองและลําประโดงตาอ๋ัน และการขยายเขตระบบจําหน่ายน้ําของการประปา

ส่วนภูมิภาคเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท

และส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน

ภาครัฐในปัญหาความต้องการและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ  

/ - ส่งเสริม….. 

   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น การสนับสนุนบทบาท

ของผู้แทนประชาคม  ผู้นําชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการงานของเทศบาล เช่น ผู้แทน



๑๔ 
 

ประชาคมในองค์กรการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการอํานวยการ

ดําเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการเข้าร่วมรับฟังการ

ประชุมสภาเทศบาลและได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการของเทศบาลในงานด้านต่าง 

ๆ ดังทีป่รากฏในคราวการประชุมสภาเทศบาลแตล่ะครั้งทีใ่นรอบปีที่ผ่านมา  

       ๗.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

           - เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรท้องถิ่น โดยการจัดส่ง

บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ราชการ

และเอกชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมาเป็นประจํา เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มากขึ้น รวมถึงการจัดประชุมข้าราชการ  พนักงานละลูกจ้างร่วมกับ

คณะผู้บริหารเทศบาลเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือรับทราบ ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

                        - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรท้องถิ่นราชการใสสะอาด 

ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยจัดให้มี 

การบรรยายพิเศษจากพระมหาประกอบ โชติปุญโญ เจ้าคณะอําเภอดําเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดโชติทายกา

ราม จังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างจิตสํานึกในการทํางานและความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งจะทําให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้

บุคลากรมีทัศนคติที่ดเีกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข  จึงเป็นการปูองกันมิให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องต่อ

การปฏิบัติงานในองค์กรที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ

กฎหมายและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

     - ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้รับและผ่านการตรวจประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการปฏิบัติงานประจําปี  (LPA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นลําดับต้น ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม         

     - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการพัฒนา

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการชําระภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ชําระภาษี ลดขั้นตอนในการยื่นแบบและแสดง

รายการชําระภาษี ออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่เพ่ืออํานวยความให้กับ

ประชาชน และสร้างแรงจูงใจโดยการมอบของขวัญของรางวัลให้แก่ผู้ที่มาชําระภาษี     

     - ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในการติดต่อราชการของประชาชน โดย

การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่ซ้ําซ้อนยุ่งยากเกินความจําเป็น เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนและสามารถตอบสนองตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทําให้เป็ นที่
/- การประชาสัมพันธ์….. 



๑๕ 
 

ประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับเทศบาลตําบลเหมืองใหม่ได้เป็นอย่างดี     

                         - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลเหมืองใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล ปรับปรุงหอกระจ่ายข่าวและระบบเสียงตามเสาให้มีประสิทธิภาพใน

การรับฟังเพ่ิมมากข้ึน กําหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ์ออกอากาศในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ไว้เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจน และจัดให้มีการบริการอินเตอร์เน็ต       

              - จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 

หรือนํามาทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสียหายและหมดสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานและ

ไม่คุ้มค่าที่จะนํากลับมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติอีกต่อไป  โดยคํานึงความจําเป็นกับภารกิจหน้าที่และ

ความเหมาะสมที่ควรค่าแก่การนํามาใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ (Printer) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ดับเพลิง ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 

รายงานการรับจ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

 ๑.  ด้านรายรับ  
    รายรับ   ประมาณการ   รับจริง   หมายเหตุ  

   ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐   

 รายได้จัดเก็บเอง  
 หมวดภาษีอากร                                       (รวม)       ๑๑๕,๐๐๐.๐๐       ๑๔๔,๖๔๔.๙๐    

      ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           ๕๕,๐๐๐.๐๐      ๗๘,๒๑๕.๐๐    

      ๒. ภาษีบํารุงท้องที ่          ๕๕,๐๐๐.๐๐         ๕๕,๗๐๙.๙๐    

      ๓. ภาษีปูาย            ๕,๐๐๐.๐๐           ๑๐,๗๒๐.๐๐    

 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต       (รวม)       ๑๑๔,๐๐๐.๐๐        ๒๓๒,๘๔๔.๐๐    

      ๑. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา              ๒๐๐.๐๐              ๑๙๔.๐๐    

      ๒. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๓. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              ๑๐๐.๐๐  ๒๐.๐๐                        

      ๔. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย           ๗๐,๐๐๐.๐๐           ๗๐,๓๘๐.๐๐    

      ๕. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                ๑๐๐.๐๐                      -      

      ๖. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร            ๑,๕๐๐.๐๐            ๒,๐๐๐.๐๐    

      ๗. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า/ใบรับรองการฉีด
วัคซีน  

          ๕,๐๐๐.๐๐                    -      



๑๖ 
 

      ๘. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์             ๕๐๐.๐๐                    -      

      ๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์             ๑๐๐.๐๐              ๕๐.๐๐    

/ ๑๐. ค่าธรรมเนียม….. 

รายรับ   ประมาณการ   รับจริง   หมายเหตุ  

   ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐   
      ๑๐. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๑๑. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๑๒. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๑๓. ค่าปรับการผิดสัญญา           ๓๐,๐๐๐.๐๐         ๑๕๔,๔๑๐.๐๐    

      ๑๔. ค่าปรับอื่น ๆ              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๑๕. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              ๑๐๐.๐๐                  ๒๐.๐๐      

      ๑๖. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง 
ขยายเสยีง  

            ๒๐๐.๐๐  ๑๗๐.๐๐    

      ๑๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาํหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

          ๔,๑๐๐.๐๐           ๓,๙๐๐.๐๐   

      ๑๘. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน  ๒๐๐  
ตารางเมตร  

          ๑,๑๐๐.๐๐            ๑,๓๐๐.๐๐    

      ๑๙. ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสนิค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ              ๑๐๐.๐๐                 -      

      ๒๐. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ               ๔๐๐.๐๐              ๔๐๐.๐๐    

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          (รวม)       ๓๕๐,๐๐๐.๐๐        ๒๗๑,๔๗๙.๘๙    

      ๑. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี           ๑๐,๐๐๐.๐๐            ๘,๒๐๐.๐๐    

      ๒. ค่าดอกเบี้ย         ๓๔๐,๐๐๐.๐๐         ๒๖๓,๒๗๙.๘๙    

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    -                      -      

      ๑.  รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ
สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย ์ 

 -                    -      

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              (รวม)         ๓๑,๓๐๐.๐๐          ๒๘,๙๐๐.๐๐    

      ๑. ค่าขายแบบแปลน           ๓๐,๐๐๐.๐๐           ๒๗,๘๐๐.๐๐    

      ๒. ค่าเขียนแบบแปลน              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๓. ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๔. ค่ารับรองสําเนาและเอกสาร              ๑๐๐.๐๐                    -      

      ๕. รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ             ๑,๐๐๐.๐๐             ๑,๑๐๐.๐๐    

 หมวดรายได้จากทุน                                 (รวม)          ๑,๐๐๐.๐๐          ๑๔,๖๐๐.๐๐    



๑๗ 
 

      ๑.  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ            ๑,๐๐๐.๐๐           ๑๔,๖๐๐.๐๐    

 
/ ๙. ค่าธรรมเนียม...... 

 

รายรับ   ประมาณการ   รับจริง   หมายเหตุ  

   ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดภาษีจัดสรร                                    (รวม)  ๑๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐    ๑๕,๘๗๔,๗๖๘.๘๐    

      ๑. ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์หรือล้อเลื่อน         ๔๐๐,๐๐๐.๐๐         ๑๒๙,๒๐๘.๑๐    

      ๒. ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ    ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    ๑๒,๙๐๐,๕๐๓.๕๑    

      ๓. ภาษีมลูค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ      ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐         ๙๒๘,๕๓๑.๗๓    

      ๔. ภาษีธุรกิจเฉพาะ           ๙๐,๐๐๐.๐๐         ๔๐,๖๖๔.๙๘    

      ๕. ภาษีสรุา         ๔๐๐,๐๐๐.๐๐         ๔๒๙,๔๘๓.๔๑    

      ๖. ภาษีสรรพสามิต         ๗๕๐,๐๐๐.๐๐      ๑,๐๓๕,๐๐๔.๕๑   

      ๗. ค่าภาคหลวงแร ่          ๑๐,๐๐๐.๐๐           ๑๕,๐๓๑.๘๓    

      ๘. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม           ๒๐,๐๐๐.๐๐           ๑๓,๔๑๔.๗๓    
      ๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน     ๓๐๐,๐๐๐.๐๐         ๓๘๒,๙๒๖.๐๐  

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                              (รวม)  ๑๑,๘๓๖,๔๐๐.๐๐   ๑๑ ,๖๗๓,๘๕๐.๐๐    

      ๑. เงินอุดหนุนทั่วไป-สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา     ๑๑,๘๓๖,๔๐๐.๐๐      ๕,๙๙๐,๕๗๖.๐๐  

  

      ๒. เงินอุดหนุนทั่วไป-ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ฯ                        -        ๓๓๒,๒๒๐.๐๐  

      ๓. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าการเรียนการสอน                       -          ๑๗,๐๐๐.๐๐  

      ๔ .เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑฯ์ 

                       -                                                ๑๙,๑๖๒.๐๐  

      ๕. เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑฯ์ 

                      -          ๔๙,๐๐๐.๐๐  

      ๖. เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  

                     -            ๑๙๖,๘๙๒  

      ๗. เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวันโรงเรยีนสังกัด สพฐ.                     - ๔๑๑,๐๐๐.๐๐  

      ๘. เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสรมิศักยภาพการจดัการศึกษา                     -  -  

      ๙. เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนชรา  ๔,๑๘๗,๖๐๐.๐๐  



๑๘ 
 

     ๑๐.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ                    - ๔๗๐,๔๐๐.๐๐  

     ๑๑.เงินอุดหนุนทั่วไป-สาธารณสุข                    - -  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินนอกงบประมาณ)  (รวม) ๑๑,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๒๑๙,๐๐๐.๐๐  

     (๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๑๑,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๒๑๙,๐๐๐.๐๐  

 
๒.  ด้านรายจ่าย 

 

        ๒.๑  รายจ่ายตามงบรายจ่าย  
   

 งบรายจ่าย  
 ประมาณการ   จ่ายจริง  

 หมายเหตุ  
ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐ 

ด้านบริหารทั่วไป ๑๐,๔๙๕,๔๔๐.๐๐ ๙,๙๑๓,๑๖๕.๔๘  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป     ๘,๘๓๔,๑๘๐.๐๐ ๘,๔๗๔,๐๙๗.๙๘  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๖๖๑,๒๖๐.๐๐ ๑,๔๓๙,๐๖๗.๕๐  

ด้านบริการชุมชนและสังคม ๖,๓๒๗,๕๗๖.๐๐ ๔,๑๗๑,๑๓๓.๐๖  

แผนงานการศึกษา ๑,๗๙๖,๑๒๐.๐๐ ๙๗๗,๗๒๓.๔๐  

แผนงานสาธารณสุข ๒,๑๓๔,๔๐๐.๐๐ ๑,๒๘๘,๒๑๐.๓๕  

แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๐๒๙,๐๕๖.๐๐ ๑,๖๖๗,๑๑๘.๓๑  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๕๘๑.๐๐  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐.๐๐  

ด้านการเศรษฐกิจ   ๕,๖๒๘,๓๒๕.๐๐           ๔,๔๒๕,๔๙๔.๓๐  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓,๑๙๑,๓๐๐.๐๐ ๓,๑๘๖,๑๐๐.๐๐  

แผนงานการเกษตร ๖๐,๐๐๐.๐๐ -  

แผนงานการพาณิชย์ ๒,๒๙๖,๖๒๔.๐๐ ๑,๒๓๙,๓๙๔.๓๐  

ด้านการด าเนินงานอื่น     ๗,๓๘๔,๘๕๔.๐๐     ๖,๒๒๙,๓๕๘.๐๐  

แผนงานงบกลาง ๗,๓๘๔,๘๕๔.๐๐ ๖,๒๒๙,๓๕๘.๐๐  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๙,๘๓๖,๑๙๕.๐๐ ๒๔,๗๓๙.๑๕๐.๘๔  

 
      ๒.๒  รายจ่ายตามงบรายจ่าย        

 งบรายจ่าย  
 ประมาณการ   จ่ายจริง  

 หมายเหตุ  
ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐ 

งบกลาง     ๒,๔๕๖,๗๒๑.๐๐     ๕,๙๖๑,๘๔๖.๐๐   

งบบุคลากร   ๑๐,๒๕๒,๕๖๐.๐๐    ๑๐,๓๘๒,๖๙๐.๕๐    

งบดําเนินงาน     ๖,๐๑๑,๖๐๐.๐๐      ๓,๕๐๕,๓๘๙.๙๑    

/ ๒.  ด้านรายจ่าย….. 
 



๑๙ 
 

งบลงทุน     ๓,๘๔๑,๕๐๐.๐๐      ๓,๗๖๖,๖๐๐.๐๐    

งบรายจ่ายอื่น                   -                      -      

งบเงินอุดหนุน        ๘๕๓,๐๐๐.๐๐         ๖๖๔,๐๐๐.๐๐    

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๓,๔๑๕,๓๘๑.๐๐ ๒๔,๒๘๐,๕๒๖.๔๑  

รายงานการรับจ่ายเงินเฉพาะการประปา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  

 ๑.  ด้านรายรับ  
   

 รายรับ  
 ประมาณการ   รับจริง  

 หมายเหตุ  
 ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐ 

 ก.  หมวดรายได้        
      ๑. ค่าจําหน่ายน้าํจากมาตรวดัน้ํา         ๕๕๐,๐๐๐.๐๐         ๕๙๗,๓๐๓.๑๙    

      ๒. ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา           ๓๗,๒๐๐.๐๐           ๔๑,๓๗๑.๐๐    

      ๓. เงินท่ีงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ 
เฉพาะการ  

    ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐           ๑๔,๙๖๙.๗๗    

      ๔. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร           ๑๐,๐๐๐.๐๐            ๗,๑๘๐.๐๐    

      ๕. ค่าธรรมเนียม            ๑,๐๐๐.๐๐         ๗๒๕,๐๐๐.๐๐    
      ๖. รายได้เบด็เตล็ด            ๑,๐๐๐.๐๐            ๒,๘๒๒.๐๐    

 รวมรายรับทั้งสิ้น     ๒,๒๙๙,๒๐๐.๐๐     ๑,๓๘๘,๖๔๕.๙๖    

๒.  ด้านรายจ่ายเฉพาะการประปา  

 

      ๒.๑  รายจ่ายตามแผนงานเฉพาะการประปา  
   

ด้าน/แผนงาน 
ประมาณการ จ่ายจริง 

หมายเหตุ 
 ปี  ๒๕๖๐  ปี  ๒๕๖๐ 

 ด้านการเศรษฐกิจ     ๒,๒๙๖,๖๒๔.๐๐         ๑,๒๓๙,๓๙๔.๓๐    
 แผนงานการพาณิชย ์    ๒,๒๙๖,๖๒๔.๐๐              ๑,๒๓๙,๓๙๔.๓๐    

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   ๒,๒๙๖,๖๒๔.๐๐       ๑,๒๓๙,๓๙๔.๓๐    

      ๒.๒  รายจ่ายตามงบรายจ่ายเฉพาะการประปา  
   

 งบรายจ่าย  
 ประมาณการ   จ่ายจริง  

 หมายเหตุ  
 ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๐ 

 งบกลาง           ๒๒,๙๘๔.๐๐           ๑๗,๗๘๕.๐๐    
 งบบุคลากร          ๙๐๘,๑๔๐.๐๐         ๕๕๕,๐๑๒.๐๐    

 งบดําเนินงาน        ๑,๓๖๕,๕๐๐.๐๐         ๖๔๔,๕๙๗.๐๐    
 งบลงทุน    - -           

 

/ รายงานการรับ….. 



๒๐ 
 

 งบรายจ่ายอื่น   -                      -                       

 งบเงินอุดหนุน    -                      -                       

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     ๒,๒๙๖,๖๒๔.๐๐     ๑,๒๓๙,๓๙๔.๐๐    
 
 

                                                (นายเสวก  ภมร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลเหมืองใหม ่


