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     1  โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานดับเพลิง

 จ้างเหมาบริการ
พนักงานดับเพลิง 
จ านวน 8 คน

864,000       ในเขตพื้นที่
ต าบลชะมาย

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล

     2  โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานวทิยุ

 จ้างเหมาบริการ
พนักงานวทิยุ จ านวน 1
 คน

108,000       ในเขตพื้นที่
ต าบลชะมาย

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล

     3  โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน

 จัดกิจกรรมต้ังด่านตรวจ
เพื่อการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

60,000          บริเวณส่ีแยก
บา้นหนองหวา้ 

หมู่ที่ 1

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด. ๒
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่   4 การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

     4  โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

 ฝึกอบรมพนักงานและ
พนักงานจ้างเทศบาล 
และเครือข่ายภาค
ประชาชนและร่วมซ้อม
แผนกับหน่วยงาน
เอกชนและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ อย่างน้อย
 2 คร้ัง/ปี

30,000          ในเขตพื้นที่
ต าบลชะมาย

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล

     5  โครงการฝึกทบทวน อปพร.  ฝึกทบทวน อปพร.และ
อาสาสมัคร มูลนิธต่ิางๆ

40,000          ในเขตพื้นที่
ต าบลชะมาย

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล

     6  โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

 ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติัประจ า
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

310,000        พื้นที่ในจังหวดั
นครศรีธรรมราช

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

     7  โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์กู้
ชีพกู้ภยั

 1.ก่อสร้างอาคารศูนย์กู้
ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบล
ชะมาย พื้นที่หมู่ที่ 1 
ต าบลชะมาย จ านวน 
481,000 บาท
2.จัดหาครุภณัฑ์ชุด
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 4 ชุด จ านวน 
140,000 บาท
3.จัดหาครุภณัฑ์หวัฉีด
น้ าดับเพลิงแบบมีคันโยก
 เปดิ-ปดิ จ านวน 2 ชุด 
จ านวน 79,000 บาท

       700,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลชะมาย

 งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(จ่ายจากเงิน

รางวลั)

    2,112,000 บาทรวม            7               โครงการ
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