แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
รวม
1,804,700 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,145,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,145,700 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 422,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน 203,520 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 519,420 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 479,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 39,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม 619,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
134,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ตามหนังสือที่ มท 0313.4 / ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2539
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 180,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม 235,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์

ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา, ปลั๊กไฟฟูา, เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
70,400 บาท
ประเภทค่าไฟฟูา
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในสานักงานของงานเทศกิจ
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งใช้ประจาของงานเทศกิจ
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน 8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
39,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
39,600 บาท
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
13,600 บาท
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
จานวน
13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้าน พิกเซล จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (7)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
26,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (1)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ – มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (3)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม 17,825,720 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,360,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,360,520 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,499,400 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ค่าจ้างประจา
จานวน 1,331,280 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 1,331,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
จานวน 2,529,840 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 2,441,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน 88,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
รวม 3,385,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 180,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม
2560
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม 1,350,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด -ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสานักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และอาสาสมัครปูองกั นภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4007 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปขี องเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลาดับที่ 1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและศึกษาดูงาน
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่อ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่า
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าน้ายาเคมีดับเพลิงฯ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปขี องเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลาดับที่ 4
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานฝึกอบรมการดับเพลิ งเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 12 ลาดับที่ 11
โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
จานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการด าเนิ น งานฝึ กอบรมการการปูอ งกัน และระงับอั คคีภัยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่า ย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 12 ลาดับที่ 12
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม 1,437,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา, ปลั๊กไฟฟูา, เทปพันสายไฟฟูา ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี จอบ เสียม เหล็กเส้น ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องกรอเทป ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด
เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า-ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม 418,400 บาท
ประเภทค่าไฟฟูา
จานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งใช้ประจาที่อาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
งบลงทุน
รวม 9,079,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 9,079,800 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 64,800 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
จานวน 64,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่ วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง (ห้องธุรการ) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
-ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
-ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
-ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
-มีระบบฟอกอากาศ เช่นแผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟูา(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟูา
(Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และอุปกรณ์สามารถทาความสะอาดได้
-มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 1(25)
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
60,000 บาท
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
จานวน
60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ -ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่องแท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายางเหล็กพับ ย่านความถี่สาหรับหน่วยงานราชการ VHF 136-174
Mhz จานวน 5 เครื่อง
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม่ เติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 1(24)
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 8,500,000 บาท
รถยนต์บรรทุกน้าและโฟมดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
จานวน
8,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้าและโฟมดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ติดตั้งชุดกระเช้าชนิดแขนพับสูงไม่
น้อยกว่า 15 เมตร ตัวรถ 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งบรรจุ
พนักงานไม่น้อยกว่า 3 คน ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้าปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง
สเปรย์ด้านท้าย มีท่อดูด ท่อส่งน้า และแท่นปืนฉีดน้า ปั๊มน้า มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบก
กาหนดและตามความจาเป็นในการใช้งาน และหากมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จานวน 1 คัน
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 1(23)
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จานวน
450,000 บาท
อุปกรณ์ฉีดดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมชุดสะพายหลัง
จานวน
450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ฉีดดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมชุดสะพายหลัง ปรับเปลี่ยนการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓
รูปแบบ สามารถใช้น้าหรือใช้งานร่วมกับน้ายาโฟมได้ มีรูปแบบการใช้งานในลักษณะยิงน้าหรือน้าผสมโฟมเป็น
จังหวะได้สามารถดับเพลิงได้ทั้งประเภท A และ ประเภท B จานวน 1 ชุด
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงตั้งตามราคา
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลาดับที่1(20)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
5,000 บาท
เครื่องสารองไฟฟูา
จานวน
5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูาขนาด 800 VA (480 Watts) จานวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการสารอง
ข้อมูลเมื่อเกิดกระแสไฟฟูาขัดข้องขณะกาลังปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลาดับที่1(28)

