แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 4,650,280 บาท
งบบุคลากร
รวม 3,779,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 3,779,880 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 3,627,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าครองชีพ และเงินเพิ่มพิเศษเต็มขั้น ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
งบดาเนินงาน
รวม 870,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 175,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 39,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 250,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
440,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
5,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อกับหน่วยงานอื่นของกองการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 188,233,040 บาท
งบบุคลากร
รวม 114,821,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 114,821,440 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 89,913,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน 8,472,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าครองชีพ และเงินเพิ่มพิเศษ
เต็มขั้น ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
ประเภทเงินวิทยฐานะ
จานวน 10,236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน 1,160,600 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 1,160,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 5,039,840 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 4,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง และครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
จานวน 309,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง และครูอาสา
สอนเด็กด้อยโอกาส
งบดาเนินงาน
รวม 51,863,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 167,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 100,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิบั ติ ร าชการอัน เป็ น ประโยชน์แ ก่ เทศบาล เช่น ตรวจผลงานให้ แก่ พ นัก งานครู
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนรายชั่วโมงสาหรับครูจ้างสอน ฯลฯ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 37,441,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสาหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพัฒนาครูแกนนารณรงค์ป้องกันยา
เสพติด ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จานวน 6,267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น
(SBMLD)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
ตามโครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
กาญจนบุรี ทั้ง 5 แห่ง ที่มีนักเรียนยากจนเพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เป็นการช่วยเหลือ
นักเรี ย นยากจนได้ตามความเหมาะสม เช่น ค่า หนังสื อและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้ อผ้ าและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 3
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 15,100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 5 แห่ง เช่น ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) รายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 2
เงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน
จานวน 12,884,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลาดับที่ 4
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (อบรมและศึกษาดูงาน)
จานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้พนักงานครูทางด้านวิชาการ และศึกษาดูงาน เช่น วัสดุสานักงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในพิธีเปิด -ปิด การอบรมฯ
ค่าจ้างเหมารถโดยสารสาหรับพนักงานครูเทศบาลไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าที่พัก
สาหรับพนักงานครูเทศบาล ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าของขวัญของที่ระลึก จ้างเหมาในการไปทัศนศึกษายังสถานที่
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยค่า ใช้จ่า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ารับ การฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 6
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้พนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง ในการประกันคุณภาพสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องในพิธีเปิด-ปิด การอบรมฯ ค่าจ้างเหมารถโดยสารสาหรับพนักงานครูไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าจัดพิธีเปิด -ปิด โครงการฯ ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่มเอกสารการประกันคุณภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยค่า ใช้จ่า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ารับ การฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 7
โครงการจัดการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้ างเหมาพิมพ์และตรวจแบบทดสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรั บเจ้าหน้าที่
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด โครงการฯ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมาจัดทารูปเล่มเอกสารการประเมินคุณภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 8

โครงการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับเทศบาล
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เช่น ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สาหรับพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันบางประเภท
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แข่งขัน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทาข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่า
พิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 9
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาคกลาง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1,2,4,5
จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน เช่น ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับ
พนักงานครูเทศบาลและนักเรียนเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างจัดเต็นท์นิทรรศการ และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 10
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับประเทศ
จานวน 300,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการน านั ก เรี ย น คณะครู แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เช่ น ค่ า พาหนะเหมาจ่ า ย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย
สาหรับการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน เงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันบาง
ประเภท ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดบูธแสดงผลงานทางวิชาการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
จัดเต็นท์นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 11
โครงการจัดการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าใช้จ่ ายในการจัดการแข่งขัน เช่น ค่าจัดทาข้อสอบโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ค่าพาหนะเหมาจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานครูเทศบาลที่ ฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับเจ้าหน้าที่
และนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพิธีเปิด – ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 12
โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลผลการจัดการศึกษา
จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการจัดการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เช่น ค่า
วัสดุสานักงาน ค่าถ่ายเอกสารและจัดทารูปเล่มเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลสาหรับครูและโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 107 ลาดับที่ 13
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 ภาคกลาง
ตอนล่าง1 (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี)
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่
4 ภาคกลางตอนล่าง1 (นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี) เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทารูปเล่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยค่า ใช้จ่า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ารับ การฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 108 ลาดับที่ 14
โครงการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่นประสานงานวิชาการระดับส่วนกลาง
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับส่วนกลาง เช่น ค่าวัสดุ
สานักงานค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของขวั ญที่ญที่
ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิธีเปิด -ปิด โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้ องถิ่นประสานงานวิชาการระดับส่ วนกลาง เช่น ค่าวัส ดุสานักงาน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในพิธีเปิด -ปิด
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 2
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม 10,943,600 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 10,918,600 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ประเภทวัสดุการศึกษา
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจาลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทาด้วยพลาสติก ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม 3,312,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
งบลงทุน
รวม
800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 50,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์อื่น
จานวน 50,000 บาท
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นบ้านสไลเดอร์ 2 ชั้น จานวน 2 ชุดๆละ 19,000 บาท จานวนเงิน 38,000 บาท
รายละเอียดประกอบด้วย บ้านสองหลังเชื่อมต่อติดกัน มีอุโมงค์สาหรับลอดด้านล่าง มีกระดานลื่น กระดานปีนป่าย
พวงมาลัยและกล้องส่อง และเครื่องเล่นบ้านลมสไลเดอร์ จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 12,000 บาท สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 5
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
750,000 บาท
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 750,000 บาท
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้า เชื่อมต่อท่อสาธารณะ (โรงเรียนเทศบาล 1) จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตพื้นบริเวณด้านหลังอาคารเรียน 2 และ 3 งานต่างๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 46/2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 45
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 1 ภายนอกและภายในอาคาร (โรงเรียนเทศบาล2)
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาสีน้าพลาสติก ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน 1 จานวน 1,915 ตรม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 47/2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 45
โครงการก่อสร้างหลังคา บริเวณอาคารเรียน 2 (โรงเรียนเทศบาล 3) จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคา บริเวณอาคารเรียน 2 ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 48/2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 45
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น (โรงเรียนเทศบาล 4) จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีภายในห้องเรียนชั้น 2และชั้น 3 บริเวณทางเดินภายในห้องเรียนทั้งหมด จานวน 670 ตรม.
และเปลี่ยนพัดลมโคจรขนาด 18" (ระบบส่ายแบบต่อเนื่อง) จานวน 36 ตัว ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี เลขที่ 49/2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 45
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้า (โรงเรียนเทศบาล 5) จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนโถปัสสาวะชาย ทาการเดินท่อน้า ท่อน้าทิ้ง เปลี่ยนบานประตูไม้พร้อมวงกบและอุปกรณ์ลูกบิด
บานพับ ทาสีน้าพลาสติกภายนอกห้องน้าโรงยิม ทาสีน้ามันบานประตูวงกบ และทาสีน้าพลาสติกภายนอกภายใน ทาสี
น้ามันโครงเหล็กห้องน้า เปลี่ยนบานประตูบาน PVC พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งโถปัสสาวะ เดินท่อติดตั้ง
อุปกรณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เลขที่ 50/2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 112 ลาดับที่ 45
งบเงินอุดหนุน
รวม 20,748,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 20,748,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 20,748,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สาหรับโรงเรียน
ถ่ายโอนตามภารกิจ
จานวน 20,688,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนถ่ายโอนตามภารกิจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 120 ลาดับที่ 1
เงินอุดหนุนให้กับครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจจากสานักงานตารวจแห่งชาติเรื่องการให้การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจจากสานักงานตารวจแห่งชาติเรื่องการให้การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug Abuse Resistance Education : D.A.R.E.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 120 ลาดับที่ 2
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม 13,431,200 บาท
งบบุคลากร
รวม 8,468,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 8,468,500 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 5,109,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 3 ศูนย์
ประเภทเงินวิทยฐานะ
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 3 ศูนย์
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 3,308,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 3,008,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง และครูอาสาสอนเด็ก ด้อย
โอกาส
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
จานวน 300,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง และครูอาสา
สอนเด็กด้อยโอกาส
งบดาเนินงาน
รวม 4,962,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 144,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ตรวจผลงานให้ แก่พนักงานครูผู้ดูแล
เด็กค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ค่าตอบแทนรายชั่วโมงสาหรับครูจ้างสอนฯ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ศูนย์ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 69,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ศูนย์ และลูกจ้างซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 2,935,100 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสาหรับพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ ค่าพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กทั้ง 3 ศูนย์ ฯลฯ
เงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน
จานวน 1,592,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวันสาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี (เตาปูน 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 31
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จานวน 556,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 111 ลาดับที่ 32 (3)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จานวน 166,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) เช่น ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 110 ลาดับที่ 30
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าล้างภาพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
ในพิธีเปิด – ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลาดับที่ 54
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพิธีเปิด -ปิด
ค่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลาดับที่ 55
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม 947,800 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 622,800 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 3 ศูนย์
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ เวชภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน
ถุงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ
ประเภทวัสดุกีฬา
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุการศึกษา
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจาลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทาด้วยพลาสติก ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
935,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ทสี่ ระว่ายน้าเทศบาล, ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ที่สระว่ายน้าเทศบาลฯ, ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อกับหน่วยงานอื่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

