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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  330,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                    รวม        25,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม        20,000  บาท 
      ค่าตอบแทน                                                              รวม        20,000 บาท 
      1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่น                  จ านวน  20,000  บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
            แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
            ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ 
            เวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน 
            และบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งนี้เป็นไปตาม 
 - พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
            แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
 - พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
            อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ.2560 
 - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
            ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา  
            สาธารณภัย พ.ศ.2560 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271  
             ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2560 
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 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684  
            ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
           เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 32 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 งบลงทุน                                                                    รวม      230,000  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์                                                               รวม      230,000  บาท 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย                                   จ านวน       200,000   บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  
            แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
            จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
            1. ระบบกล้องวงจรปิด 
            - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับ 
              ติดตั้งภายนอกอาคารส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
            - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel  
              หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
           - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
           - มาตรฐานกันน้ า IP67 (กันฝุ่น กันลม กันฝน) ติดตั้งง่าย รวดเร็ว   
             มีความแข็งแรงสูง 
           - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพ 
             สี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX  
           - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable   
             (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดย 
             อัตโนมัติ 
           - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
             Base-T หรือดีกว่าและสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE  
             802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
           - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
           - ระบบ Motion Detection ตรวจจับภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ 
           - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ  
             MicroSD Card หรือ Mini SD Card รองรับเมมโมรี่คลาส10  
          - สามารถดูออนไลน์ หรือ ดูย้อนหลังได้ผ่านมือถือ มีแอพพลิเคชั่น 
            ที่ใช้งานทั้งบน ios,Android, Computer 
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         2. รายการติดตั้งและส่วนประกอบ 
             - กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งภายนอกไร้สาย จ านวน 2 ตัว 
             - เมมโมรี่คลาส10 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64Gb. จ านวน 2 ตัว 
  - กล่องกันน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 นิ้ว 
       - สายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กไฟ (ความยาวสายไฟเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 - 30 เมตร) 
              - อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ท่อเดินสายไฟ ฯลฯ รวมค่าติดตั้ง 
              - เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
                ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
             - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536      
               ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
             - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
               ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
              เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 80 ล าดับที่ 9  
              (ส านักงานปลัด) 

   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
    1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                               จ านวน        17,500   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
     ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 10 ถัง ๆ ละ 1,750 บาท  
     จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
     ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
     ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
     เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 79 ล าดับที่ 6 
          (ส านักงานปลัด) 
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 2. สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดผ้าใบโพลีเอสเตอร์                              จ านวน        12,500   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบโพลีเอสเตอร์ 
     โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
     พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  
     จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
   ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
     ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
     เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 79 ล าดับที่ 7 
     (ส านักงานปลัด) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                    รวม        80,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม        80,000  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                                รวม        80,000 บาท 
      1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

       1.1 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย  จ านวน         5,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ 
     เผชิญเหตุสาธารณภัย โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  
      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น   
 - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
     เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
     เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 60 ล าดับที่ 1  
          (ส านักงานปลัด) 
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 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน        15,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ 
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
     ค่าด าเนินการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น 
 - เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
     ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 185 ล าดับที่ 1  
     (ส านักงานปลัด) 

 1.3 โครงการรณรงค์ป้องกันเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ  จ านวน        15,000  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน 
     เหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
     ค่าด าเนินการฝึกอบรม  การจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ  
     อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
     ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0801.4/ว 668  ลงวันที่  27  มีนาคม  2560   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวนัที่  31  พฤษภาคม  2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 188 ล าดับที่ 2  
     (ส านักงานปลัด) 

 1.4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันแก้ไข จ านวน        30,000  บาท   
           หมอกควันและไฟป่า 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
      ด้านป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าด าเนินการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
      ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0891.4/ว 2360  ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  2558  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
     เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวนัที่  31  พฤษภาคม  2560 
 - เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
     ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
     พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
          ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 59 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 

 1.5 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จ านวน        15,000  บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมป้องกัน 
     และระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าด าเนินการฝึกอบรม  
     ฝึกซ้อม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร  
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 - เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
     ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
     พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
     เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 55 - 56 ล าดับที่ 1 (ส านักงานปลัด) 


