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แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120)
สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,522,880 บาท
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
รวม 1,322,880 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,103,880 บาท
หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
รวม
563,880 บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล
รวม
214,680 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ดังนี้
- เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
รวม
349,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ดังนี้
- พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
- คนงาน จํานวน 1 อัตรา
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว
รวม
540,000 บาท
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม
192,240 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ดังนี้
- ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
รวม
128,160 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด เทศบาล ตามกรอบ
อัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ดังนี้
- พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
- คนงาน
จํานวน 1 อัตรา
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ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง
รวม
219,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จํานวน 5 อัตรา
งบดําเนินการ
รวม
219,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม
219,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน)
รวม
64,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
รวม
15,000 บาท
องค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ดังนี้
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
รวม
15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างและอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่
23 มิถุนายน 2551
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
49,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ทางราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)
รวม
155,000 บาท
ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
รวม
155,000 บาท
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวม
20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรค่าใช้จ่ายในการไปประชุมอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน
รวม
5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในขณะปฏิบัติราชการ ทําให้ผู้อื่น
ได้รับความเสียหาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
รวม
30,000 บาท
การป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
สําหรับจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้เกิดความตระหนัก มีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/16295 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
รวม
100,000 บาท
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สําหรับจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับจํานวนพื้นที่ และฝึกอบรมทบทวน อปพร.เก่า พร้อม
ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลอื่น เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชุด
อปพร. พร้อมเครื่องหมายและอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3448 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2548 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
รวม
200,000 บาท
งบดําเนินการ
รวม
200,000 บาท
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)
รวม
30,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รวม
30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ชํารุดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ)
รวม
170,000 บาท
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน แบตเตอรี่สําหรับวิทยุ
สื่อสาร สายยาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รวม
10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
น้ํามันเบรก หม้อน้ํารถยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รวม
120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวม
15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ชุดดับเพลิง ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวม
10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

