
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา

อําเภอ แม่สาย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 616,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 616,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
 โครงการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ
ป่า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4
/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว76 ลงวันที 13
มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว843 ลงวันที 28 เมษายน 2559
-การดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความ
พร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว2360 ลงวัน
ที 2 พฤศจิกายน 2558   (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 2 การรักษาความมันคงและความสงบเรียบร้อย แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน ลําดับที 18 หน้า 119)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสร้างความมันใจด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
1. โครงการฝึกอบรมจัดตัง อปพร.
2. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
3. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ
4. โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนสาอาสาสมัครดับไฟป่าและจัดทําแนวกันไฟ
ป่า
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยชุมชน (CDMR)
เพือเป็นค่าใช้จ่าย
1) การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับข้อมูล
พืนทีเสียงภัย การจัดทําฐานข้อมูลพืนทีเสียงภัย การซักซ้อมและดําเนิน
การตามแผนป้องกันฯ การจัดให้มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกียวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่
ประชาชน เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
การฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร.การฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณ
ภัย การให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียนและประชาชนเกียวกับภัยต่างๆ การ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยแก่ประชาชน พนักงานเจ้า
หน้าทีและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือน การฝึกซ้อมภาคสนาม นําแนว
ทางแข่งขันกีฬากู้ภัยมาใช้เพิมทักษะศักยภาพแก่บุคลากรงานสาธารณภัย
3) กิจกรรมเพือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืนทีตามภารกิจถ่าย
โอน จัดฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาสมัครท้องถินป้องกันไฟป่า
จัดเตรียมเครืองมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า จัดทําแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟ
ป่า ร่วมส่งเสริมจัดทําแนวกันไฟในพืนทีเสียงต่อการเกิดไฟป่า
จัดทําสือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้การป้องกันไฟ
ป่า และหมอกควัน ช่วยแจ้งเตือน ส่งเสริมจัดตังจุดเฝ้าระวังไฟป่า
และรับแจ้งเหตุในพืนทีจุดเสียง
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิง
เบืองต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
4) กิจกรรมการป้องกันและลดความเสียงการเกิดอัคคีภัย ,การซักซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานและสถานประกอบการ จัดตังหน่วยฝึก
อบรมโดยถูกต้อง การตรวจสอบจุดเสียงการเกิดอัคคีภัย การตรวจสอบ
อาคาร สถานประกอบการเพือป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกทักษะร่วม
ระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสียงภัย การสงเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่
ชุมชน การติดตังถังดับเพลิงในอาคารสถานทีสาธารณะ ซักซ้อมแนวทาง
การใช้อุปกรณ์ให้สามารถนําไปบรรเทาปัญหาในเบืองต้นได้ เป็นต้น
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสูจิบัตร ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง     
โดยค่าใช้จ่ายทุกดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์รกปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว
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ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 การ
รักษาความมันคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  ลําดับที 9 – 12,15,17 หน้า 116 - 119)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  ลําดับที 1 หน้า 169

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีจัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เช่น เครืองแบบ, เสือ, กางเกง, ผ้า, เครือง
หมายยศและสังกัด, เข็มขัด, ถุงเท้า, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก และวัสดุอืนๆ
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6 การ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน ลําดับที 1 หน้า 169)

งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือชุดดับเพลิงกันความร้อน จํานวน 1 ชุด จํานวน 53,500 บาท
- เพือจัดหาชุดดับเพลิงกันความร้อน ทําจากผ้า NOMEX พร้อมหมวก ที
ครอบศีรษะ (HOOD) ถุงมือและรองเท้าครบชุด 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติม ฉบับที 4
 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที  8  หน้า 2
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เครืองช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ จํานวน 112,500 บาท
- เพือจัดหาเครืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศขนาด 300 บาร์ หายใจได้ 45
 นาที พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จํานวน  1 ชุด
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1986 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 จัดซือในราคาท้องตลาดหรือราคาทีเคยจัดซืออย่าง
ประหยัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติม ฉบับที 4
 บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที  7  หน้า 1
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