แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม 4,643,480 บาท
งบบุคลากร
รวม 4,173,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 4,173,480 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 3,127,680 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 745,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 699,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
46,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
470,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
81,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
175,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
211,000 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
100,000 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
3,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสานักการช่าง
งานไฟฟ้าถนน
รวม
21,123,640 บาท
งบบุคลากร
รวม
4,834,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
4,834,440 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน
3,511,980 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
203,520 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน
1,058,940 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,025,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
33,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
5,319,200 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
97,200 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
23,200 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
2,315,000 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
100,000 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
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
115,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน
95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์ยานยนต์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี, หอนาฬิกา, สะพานลอยหน้าโรงเรียนกาญจนานุ
เคราะห์ ฯลฯ
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในศูนย์ยานยนต์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
งบลงทุน
รวม
10,970,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
10,970,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน
10,700,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงทาสีเกาะกลางถนนแสงชูโต บริเวณตั้งแต่โรงเรียนวิสุทธรังษีถึงบริเวณหน้าโรงแรม
ศรีเมืองกาญจน์
จานวน
770,000 บาท
โดยทาความสะอาดผิวคันหินและกระถางต้นไม้เดิม บริเวณเกาะกลางถนน แล้วทาการทาสีคันหิน พร้อมกระถางต้นไม้
รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 8,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนอู่ทอง
จานวน
10,200,000 บาท
โดยทาการขุดดินเดิมในเกาะกลางย้ายออกทั้งหมด และลงดินผสมปุ๋ยใหม่ บริเวณเกาะกลางทั้งหมด
เสริมคันหินให้สูงรวมของเดิม สูงรวม 0.40 เมตร แล้วทาการปลูกต้นเทียนทอง ต้นชาฮกเกี้ยน ต้นคริสติน่า
ต้นไทรยอดทอง และปูหญ้านวลน้อย พร้อมทั้งก่อสร้างทางเท้า จานวน 3 จุด และเครื่องหมายสัญญาณการจราจร
ตั้งแต่แยกจงเจริญไปสุดเขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
(นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
งานสวนสาธารณะ
รวม
8,021,580 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,914,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,914,580 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน
326,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน
พิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน
483,480 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
483,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 1,103,880 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 1,053,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
50,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
6,107,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
25,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
5,000 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
1,011,000 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 410,000 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 ฯลฯ

ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ที่ซุ้มประตูทางเข้าสวนสมเด็จฯ, สวนกาแพงเมือง ฯลฯ

50,000 บาท

งานบาบัดนาเสีย
รวม
25,843,760 บาท
งบบุคลากร
รวม
4,910,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
4,910,260 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 2,914,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทน
พิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน
974,560 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
973,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนเพิ่ม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน
925,140 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 860,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
64,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม
11,766,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
32,100 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
27,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
5,806,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 5,166,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
2,333,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
30,000 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
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ เวชภัณฑ์ ลวดเชื่อมเงิน
ถุงมือ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ
ประเภทวัสดุการเกษตร
จานวน
40,000 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 12,000 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
3,595,400 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
20,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
9,167,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
150,000 บาท
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกลฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
9,017,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน 9,017,000 บาท
1. โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้าถนนออสเตรเลีย จานวน
685,000 บาท
โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร กลางถนนจานวน 120 ท่อน
กลางถนน พร้อมบ่อพักกลางถนน จานวน 9 บ่อ และบ่อพักย่อยทั้งสองข้าง จานวน 18 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวีความ
ยาวประมาณ 243 เมตร และทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 129.00 เมตร หรือพื้นที่ส่วนที่เป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร (ไม่รวมรางวี)
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
2. โครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้าถนนพม่า
จานวน 855,000 บาท
โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร กลางถนนจานวน 150 ท่อน
กลางถนน พร้อมบ่อพักกลางถนน จานวน 11 บ่อ และบ่อพักย่อยทั้งสองข้าง จานวน 22 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวี
ความยาวประมาณ 304 เมตร และทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.50
เมตร ยาวประมาณ 129.00 เมตร และกว้างประมาณ 3.20 เมตร ยาวประมาณ 32.00 เมตร หรือพื้นที่ส่วนที่เป็น
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 574 ตารางเมตร (ไม่รวมรางวี)
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
3. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้าถนนพัฒนากาญจน์ ซอย 1
จานวน 489,000 บาท
โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร กลางถนนจานวน 80 ท่อน
กลางถนน พร้อมบ่อพักกลางถนน จานวน 5 บ่อ และบ่อพักย่อยทั้งสองข้าง จานวน 10 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวีความ
ยาวประมาณ 138 เมตร และทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 73.00 เมตร หรือพื้นที่ส่วนที่เป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร (ไม่รวมรางวี)
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
4. โครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้าซอยข้างปั๊มน้ามันหน้าวังใหญ่ (ปั๊มซัสโก)
จานวน 5,638,000 บาท
โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร กลางถนนจานวน 549 ท่อน
กลางถนน พร้อมบ่อพักกลางถนน จานวน 40 บ่อ และบ่อพักย่อยทั้งสองข้าง จานวน 80 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวี
ความยาวประมาณ 1,114 เมตร และทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4.50
เมตร ยาวประมาณ 589.00 เมตร หรือพื้นที่ส่วนที่เป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,251 ตารางเมตร (ไม่รวมรางวี)
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)
5. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้าถนนสิงค์โปร ซอย 1
จานวน 1,350,000 บาท
โดยทาการวางท่อระบายน้า คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร กลางถนนจานวน 219 ท่อน

กลางถนน พร้อมบ่อพักกลางถนน จานวน 15 บ่อ และบ่อพักย่อยทั้งสองข้าง จานวน 29 บ่อ พร้อมก่อสร้างรางวี
ความยาวประมาณ 434 เมตร และทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 5.50
เมตร ยาวประมาณ 231.00 เมตร หรือพื้นที่ส่วนที่เป็นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,078 ตารางเมตร (ไม่รวมรางวี)
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (นามาจากแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี)

