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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 557,200 บาท

งบด าเนินงาน รวม 527,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 40,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพือ่เป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน

หรือเวลาทีเ่สียไป  ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล

ดอนแร่เพือ่ปฏิบัติหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่

อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย รวม 120,000 บาท

หมวดอ่ืนๆ

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกผู้ขับขี่ปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท

ต าบลดอนแร่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.4 / ว 661  ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 21   ล าดับ 2

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกผู้ขับขี่ปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท

ต าบลดอนแร่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.4 / ว 661  ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 21  ล าดับ 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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 - เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ต าบลดอนแร่ จ านวน 60,000 บาท

      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 22   ล าดับ 5

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท

ให้แก่ประชาชนต าบลดอนแร่

     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่เติมเปล่ียนแปลง

ฉบับที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 22   ล าดับ 6

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ  อบต.  ให้อยู่ใน

สภาพทีใ่ช้งานได้ตามปรกติ

ค่าวัสดุ รวม 127,200 บาท

วัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น  แบตเตอร่ี 

ยาง น้ ามันเบรก ฯลฯ ซ่ึงใช้กับยานพาหนะของรถยนต์ อป.พร.ต าบลดอนแร่

วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 37,200 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง  จารบี  ฯลฯ  ซ่ึงใช้กับยานพาหนะของรถยนต์

อป.พร.ต าบลดอนแร่  และเคร่ืองสูบน้ าในกรณีเกิดภัยแล้งหรือสาธารณภัยอื่นๆ

วัสดเุครื่องดบัเพลิง จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิงต่างๆ เช่น  เคร่ืองดับเพลิง ถังเคมี

ดับเพลิง  น้ ายาเคมี    ข้อต่อสายดับเพลิง  น้ ายาดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองแบบในการปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชิก อป.พร.

 ต าบลดอนแร่
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าต าบลดอนแร่  ส าหรับช่วยเหลือ

เกษตรกรกรณีภัยแล้ง ฯลฯ

ค่าน้ าประปา จ านวน 10,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยแล้ง 

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท

- เพือ่จ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

- เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เคร่ือง

จักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น   ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปรกติหรือค่าซ่อมกลาง

- เพือ่จ่ายเป็นค่ารายจ่ายทีต้่องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น


