แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 4,054,060 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,583,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 3,583,560 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,694,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน
พิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 588,840 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 546,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
42,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
470,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
103,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
175,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
191,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์

ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,500 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสานักการช่าง
งานไฟฟ้าถนน
รวม
16,784,640 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,240,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,240,640 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน
3,975,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน
พิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน
214,560 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน
990,780 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
928,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
62,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
5,244,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
82,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,792,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 2,642,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
2,280,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน
900,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ เวชภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน
ถุงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ
ประเภทวัสดุการเกษตร
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกลอร์ จานพรวน กระชัง ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
90,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ยานยนต์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี, หอนาฬิกา, สะพานลอยหน้าโรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์, ซุ้มกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในศูนย์ยานยนต์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
งบลงทุน
รวม
6,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
6,300,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน
6,300,000 บาท
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสถานีรถไฟตั้งแต่ด้านถนนแสงชูโต-ถนนพัฒนากาญจน์
จานวน
6,300,000 บาท
โดยทาการขูดผิวจราจรเดิมลึก 5 ซม. แล้วทาการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
11,270 ตรม. พร้อมรื้อคันหินและ ทางเท้าเดิมออกแล้ว ทาการก่อสร้าง ปรับปรุงใหม่และติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างไฮ
เมท จานวน 2 ต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 44/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 2
งานสวนสาธารณะ
รวม
7,783,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,676,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,676,500 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน
297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน
พิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน
271,200 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 1,106,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 1,024,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
82,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
6,107,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
35,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
4,021,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
3,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
1,001,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุการเกษตร
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกลอร์ จานพรวน กระชัง ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,050,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น สวนกาแพงเมือง, ท่าเทียบแพหน้าเมือง, ปั๊มน้าสนามกีฬา 36
พรรษาฯ, ปั๊มน้าข้างสานักงาน, สวนสมเด็จพระสังฆราช, ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานข้ามแม่น้าแคว ฯลฯ
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ที่ซุ้มประตูทางเข้าสวนสมเด็จฯ, สวนกาแพงเมือง ฯลฯ
งานบาบัดนาเสีย

รวม

20,540,060 บาท

งบบุคลากร
รวม
4,899,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
4,899,660 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,923,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน
พิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน
739,200 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
739,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน
1,158,840 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 1,074,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
7,340,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
61,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,035,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 1,705,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
1,621,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน
720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ เวชภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน
ถุงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ
ประเภทวัสดุการเกษตร
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกลอร์ จานพรวน กระชัง ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,623,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี, โรงสูบน้าวัดเหนือ, เครื่องสูบน้าสองแคว, ปั๊มสูบ
น้าถนนแสงชูโต 7
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
งบลงทุน
รวม
8,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
8,300,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน 8,300,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้าถนนแสงชูโตเหนือ เชื่อมถนนอินเดียพร้อมผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จานวน 8,300,000 บาท
โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร ริมถนนพร้อมฝาท่อระบายน้า คสล.
มอก. ชั้น3 ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมฝากลางถนนพร้อมบ่อพัก รางวี คสล. ยาวประมาณ 854 เมตร และดาเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 9.00 เมตร ยาวประมาณ 469 เมตร หรือพื้น ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,820
ตรม. ( ไม่รวมรางวี) ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 45/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 1 ลาดับที่ 1

