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                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป�องกันภัยฝ�ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,670,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,670,000     บาท
1. ค(าใช*สอย รวม 1,670,000     บาท
1.1 รายจ(ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม(เข*าลักษณะรายจ(ายหมวดอ่ืนๆ 

1.1.1 โครงการรณรงค5ป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช(วงเทศกาลสงกรานต5 ป9 2560

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการป องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต, ป- 2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าจ�างจัดทําป ายประชาสัมพันธ, ค�าป ายรณรงค,ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต, และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น (กองป องกันและบรรเทาฯ)         
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 7  รายการที่  1 หน�า 3-4-40)

1.1.2 โครงการรณรงค5ป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช(วงเทศกาลข้ึนป9ใหม( 2560

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการป องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาลข้ึนป-ใหม� ป- 2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าจ�างจัดทําป ายประชาสัมพันธ, ค�าป ายรณรงค,ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช�วงเทศกาลข้ึนป-ใหม�และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น (กองป องกันและบรรเทาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร.พ.ศ.2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 7  รายการที่  3 หน�า 3-4-41)

1.1.3 โครงการฝ?กอบรมกลุ(มสตรี เร่ืองอัคคีภัย และการใช*
แก@สหุงต*มในครัวเรือน

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝBกอบรมกลุ�มสตรี เรื่องอัคคีภัยและ
การใช�แกDสหุงต�มในครัวเรือน โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุและอุปกรณ, และค�าใช�จ�ายอื่น ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองป องกันและบรรเทา ฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 5  รายการที่  4 หน�า 3-4-35)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ(ายงบประมาณรายจ(ายทั่วไป
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2560

          องค5การบริหารส(วนจังหวัดเชียงราย
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
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1.1.4 โครงการฝ?กอบรมให*ความรู*ด*านการป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ป9งบประมาณ 2560

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝBกอบรมให�ความรู�ด�านการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ป-งบประมาณ
2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อม
เครื่องด่ืมค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าวัสดุและอุปกรณ, และ
ค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่จําเป�น (กองป องกันและบรรเทาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 8  รายการที่  1 หน�า 3-4-42)

1.1.5 โครงการฝ?กอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการระบบ EMS (Emergency Medical System) 
และการส่ือสาร

จํานวน 320,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝBกอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการระบบ EMS (Emergency Medical 
System) และการสื่อสาร  โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าจัดเตรียมสถานที่ ค�าวัสดุ
และอุปกรณ, ค�าจ�างเหมารถรถบัสประจําทาง ค�าจ�างเหมา
รถตู�และค�าใช�จ�ายอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น
(กองป องกันและบรรเทาฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 4  รายการที่  19 หน�า 3-4-30)

1.1.6 โครงการรณรงค5ป�องกันปVญหาไฟป�าและหมอกควันใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ป9งบประมาณ 2560

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการรณรงค,ป องกันปYญหาไฟป]าและ
หมอกควัน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ป-งบประมาณ 2560   
โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าจ�างทําป ายประชาสัมพันธ,รณรงค,
ลดการเผาป]าและป ายประกาศมาตรการลดการเผาป]า 
(กองป องกันและบรรเทาฯ)                     
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 5  รายการที่  5 หน�า 3-4-35)

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
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1.1.7 โครงการฝ?กอบรมส(งเสริมเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการ
ด*านความปลอดภัย ป9งบประมาณ 2560

จํานวน 300,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝBกอบรมส�งเสริมเพ่ิมทักษะ
การบริหารจัดการด�านความปลอดภัย ป-งบประมาณ 2560 
โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ, และค�าใช�จ�ายอื่น 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองป องกันและบรรเทา ฯ)
(ตามแผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 5  รายการที่  3 หน�า 3-4-34)

1.1.8 โครงการฝ?กอบรมกลุ(มสตรี เร่ืองการซักซ*อมแผนอพยพ
แผ(นดินไหวและอัคคีภัย ป9งบประมาณ 2560

จํานวน 200,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝBกอบรมกลุ�มสตรี 
เรื่อง การซักซ�อมแผนอพยพแผ�นดินไหวและอัคคีภัย 
โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ, และค�าใช�จ�ายอื่น 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองป องกันและบรรเทา ฯ)
(แผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 7 รายการที่ 2 หน�า  3-4-40)

1.1.9 โครงการอบรมเสริมสร*างความรู* เร่ืองแนวทางการช(วยเหลือ
ผู*พิการ ผู*ด*อยโอกาส และผู*ไร*ที่พ่ึงในชุมชน ป9งบประมาณ 2560

จํานวน 150,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการอบรมเสริมสร�างความรู�
เรื่อง แนวทางการช�วยเหลือผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาสและผู�ไร�ที่พึ่ง
ในชุมชน ป-งบประมาณ 2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร
ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและ
อุปกรณ, และค�าใช�จ�ายอื่น ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองป องกันและบรรเทา ฯ)
(แผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 9 รายการที่ 7 หน�า  3-4-47)

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
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1.1.10 โครงการฝ?กอบรมขับข่ีปลอดภัยเสริมสร*างวินัยจราจร
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร5เซ็นต5 องค5การบริหารส(วนจังหวัด
เชียงราย ประจําป9งบประมาณ 2560

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฝBกอบรมขับข่ีปลอดภัยเสริมสร�าง
วินัยจราจรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร,เซ็นต, องค,การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ประจําป-งบประมาณ 2560 โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างพร�อมเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าวัสดุและอุปกรณ, และค�าใช�จ�ายอื่น ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองป องกันและบรรเทา ฯ)
(แผนพัฒนาสามป- อบจ.ชร. พ.ศ. 2560 -2562
ยุทธศาสตร,ที่ 4 แนวทางที่ 5 รายการที่ 6 หน�า 3-4-36)

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั


