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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 

    
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 15,050,000 บาท 

  
งบกลาง รวม 15,050,000 บาท 

   
งบกลาง รวม 15,050,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 67,000 บาท 

      

   1. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
จ านวน 60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
 เ ป็ น ไปต ามพระร าชบัญญั ติ ห ลั กป ร ะกั น สั ง คม              
พ.ศ. 2533   ในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง   
 เป็นไปตามมติ ก.อบต.จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 10/2556          
เรื่องประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3)  พ.ศ.2556   
 2. เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน 7,000 บาท  เ พ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
 เ ป็ น ไปต ามพระร าชบัญญั ติ ห ลั กป ร ะกั น สั ง คม              
พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง และตาม
มติ ก.อบต.จังหวัดล าปาง ครั้งที่  10/2556 เรื่องประกาศ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติม          
ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556  
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่  มท 0809 .4/ว 3749  ลงวันที่  30 มิถุนายน  2564                
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 
ต าแหน่ง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว            
ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9,822,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว จ านวน   
1,217 คน  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 67 (6) 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
มาตรา 16 (10) 
 เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2563
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่  97  ล าดับที่ 1 
 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 4,478,400 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการต าบลวอแก้วจ านวน 
461 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา   67(6) 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10) 
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 เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2563
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่  97  ล าดับที่ 2 
 

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 102,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
(เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์) ที่แพทย์รับรองและได้วินิจฉัยแล้ว ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติ ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์  คนละ  500  บาทต่อเดือน จ านวน  17  คน  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548   
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่  97  ล าดับที่ 3  
 

  

    

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

            เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย ภัยแล้ง
ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ฟูาผ่า  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจาก
ไฟปุา  อากาศหนาวจัดผิดปกติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เป็นต้น 
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        เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 67 (4) 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (29) 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 
        เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   พ.ศ.  2556 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
        เ ป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น   พ .ศ .  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่  98  ล าดับที่ 5 
 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 1,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล เช่น เงินรางวัล ผู้แจ้งความน าจับ
และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้จับ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก    
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก  
พ.ศ.  2535  ในอัตราเงินรางวัล  กรณีที่มีผู้แจ้งความน าจับ              
ให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับร้อยละ 17.5  และผู้แจ้ง
ความน าจับร้อยละ 17.5 ของเงินค่าปรับ  กรณีที่ไม่มีผู้แจ้งความ
น าจับ ให้จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ  ร้อยละ  25  ของเงิน
ค่าปรับ  ตลอดจนเงินรางวัลกรรมการสอบต่าง ๆ  ในการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  เป็นต้น 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 306,600 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม     
 เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย           
เงินบ าเหน็จ  บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546             
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สมทบเข้าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563     
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563         
 เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
 

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสุขภาพ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  2545               
ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบให้
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของจ านวนเงินค่ารายหัว
ประชากรทั้งต าบล  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 66 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
มาตรา 16 (19) 
 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงาน  และบริการจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
  ลงวันที่  13 กันยายน 2561 
 เป็นไปตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่อง  แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการจัดท าบัญชีเงินหรือหลักทรัพย์ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2552   
 เป็นไปตามหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ.2557 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ              
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบ
กองทุนพ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่  97  ล าดับที่ 4 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,295,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,920,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่งอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 
244,800  บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
จ านวน  2 ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนต่อ ต าแหน่งเดือนละ 11,220 
บาท  เป็นเงิน   269,280  บาท  ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล รองประธานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2557   
 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน  1 ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน
ต่อต าแหน่งเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 2 ต าแหน่งอัตรา
ค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ  880 บาท  เป็นเงิน 21,120 
บาท ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2557 
 

  

    

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่ง อัตราเดือนละ 1,750 บาท  
เป็นเงิน 21,000  บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว จ านวน 2 ต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทนพิเศษต่อต าแหน่ง
เดือนละ 880 บาท เป็นเงิน  21,120  บาท ตั้งจ่ายจ านวน 12 
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เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 
 

  
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 86,400 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน  1 ต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทน 
ต่อต าแหน่ง เดือนละ 7,200  บาท  เป็นเงิน  86,400 บาท             
ตั้งจ่ายจ านวน  12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้ วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล              
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร            
ส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2557 
 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,368,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่ง   อัตราค่าตอบแทน
ต่อต าแหน่งเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640  บาท             
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน            
1 ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ 9,180 บาท 
เป็นเงิน 110,160 บาท   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว จ านวน  12 ต าแหน่ง  อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่ง
เดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน 1,036,800  บาท และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 1 ต าแหน่ง   
อัตราค่าตอบแทนต่อต าแหน่งเดือนละ 7,200 บาท  เป็นเงิน 
86,400 บ าท   ตั้ ง จ่ า ยจ า น วน  12 เ ดื อน  ต าม ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,868,240 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,802,040 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 (1) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
 (2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดฯ) 
 (3) นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
 (4) เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
  ตั้ ง จ่ า ย  1 2  เ ดื อ น  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง              
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559   
ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง             
(ก.อบต.) ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

   ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนต าแหน่งปลัด อบต. (นักบริหาร            
งาน อบต.) ระดับ 8 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน            
ส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่             
20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 47 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   ดังนี้     
  (1) นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
  (2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าส านักปลัดฯ) 
 ตั้งจ่าย 12 เดือน  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 47 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง)           
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 820,200 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
  (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา) 
  (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( 1 อัตรา) 
  (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( 1 อัตรา) 
  2.พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
                     (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา) 
                     (2) คนงานทั่วไป ( 2 อัตรา) 
  ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี         
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 
และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์             
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่  20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศ
คณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
                    (1) พนักงานขับรถยนต์ ( 1 อัตรา) 
                    (2) คนงานทั่วไป ( 2 อัตรา)               
   ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี            
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่   17 มิถุนายน 2551 
และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545    ประกาศ
คณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล  
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ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,342,360 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 291,560 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 141,560 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่นคณะกรรมการที่
ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด า เ นิ นก า ร เ กี่ ย วกั บก า รจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง 
คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลฯลฯ เป็นต้น  
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย             
ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นไปตามหนั งสือกระทรวงการคลั ง  ด่ วนที่ สุ ด               
ที่ กค 0420.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
 

  

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เช่นเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารท า
การนอกเวลา เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 80,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหารฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าใช้สอย รวม 1,225,800 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 324,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน           
3 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือนเพ่ือ
ช่วยเหลืองานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/  
ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์          
การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จ านวน 84,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ านวน 1 อัตราๆละ 7,000 
บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท 

      

   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกเล่ม ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ต่างๆ                 
   - ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่า
เช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)       
   - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นต้น  
  - ค่ า ธ ร รม เนี ยมต่ า งๆ  เช่ น  ค่ า ธ ร รม เนี ยมศาล 
ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เป็น
สาธารณประโยชน์ของทางราชการ  ฯลฯ    
   - ค่าบริการรับใช้และค่าเบี้ยประกัน  ค่าประกันภัย
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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   - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้าง
เหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการก าจัด ยุง มด แมลง 
ค่าจ้างท าของ ค่าแปลเอกสาร ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ    
   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
   - ค่าติดตั้งไฟฟูา เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ค่าขยายเขต
นอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้ไฟฟูา  ค่าติดตั้งหม้อ
แปลงเครื่องวัด รวมทั้งอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าปรับปรุงซ่อมแซม
การบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ เป็นต้น 
   - ค่าติดตั้งประปา เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา ค่าติดตั้ง
มาตรวัดน้ า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาต่อท่อประปา
และอุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมทั้งการปรับปรุงระบบ
ประปา การซ่อมแซมการบ ารุงรักษาท่อประปาและอุปกรณ์  
เป็นต้น 
   -  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่   18 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 64,800 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 12 เดือน 
โดยมีปริมาณการถ่ายข้ันต่ า 20,000 แผ่น/เดือน   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
   1.  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่างๆ 
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รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ   
 2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้อง
ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
เป็นต้น  การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
ผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน 
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณา
หาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
               2.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
ประจ าเดือน 
               2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุ        
กรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  
               2.3  ก ารประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น  หรื อคณะ 
กรรมการที่สภาท้องถิ่น 
 
               2.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณา
การจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
               2.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              2.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
               2.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณี
หน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
การแถลงข่าวของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือ
สิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



67 

 4. ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรับผู้ปุวยสามัญ 
ผู้ปุวยโรคเรื้อน ของสถานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรืออาหาร นม อาหารเสริม ส าหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  
 7. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ หรือวันส าคัญต่าง
ของชาติ   
 8. ค่าใช้จ่ายจัดงาน  กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือ
ค าสั่งของอ าเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่ 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766           
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่ง             
ให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า            
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555             
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2558 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 70,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของส านักปลัด ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

จ านวน 273,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่            
มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์ฯการบริหารและพัฒนาองค์กร หน้าที่   103            
ล าดับที่ 1 
 

      

    
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย การปกครองการพัฒนาท้องถิ่นแก่
ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลวอแก้ว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้
ด้านกฎหมาย การปกครองการพัฒนาท้องถิ่นแก่ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนต าบลวอแก้ว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565 
ยุทธศาสตร์ฯการบริหารและพัฒนาองค์กร หน้าที่   103             
ล าดับที่ 2 
 

  

    

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลวอแก้ว  จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมต าบลวอแก้ว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าจ้างเหมา จัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
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และเครื่องดื่ม  วัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์ฯด้านสังคม หน้าที่ 80 ล าดับที่ 1 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว) ดังนี้ 
   1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ   ตั้งจ่ายไว้  
150,000  บาท แยกเป็น 
               1.1) ค่าซ่อมปกติ จ านวน 70,000 บาท เพ่ือ
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 
4-6 ปี  หรื อมี ร ะยะทาง ใช้ ง านระหว่ า ง  60,000-120,000 
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น 
               1.2) ค่าซ่อมกลาง จ านวน 80,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี 
หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใด            
ถึงก่อน เป็นต้น 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี             
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สินเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ  
จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน
เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร 
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น หรือค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ            
เป็นต้น 
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่ อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 130,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น ดินสอ ปากกา หมึก
ผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษ ผงหมึกถ่ายเอกสาร กาว กระดาษไข
สมุดบัญชี กระดาษคาร์บอน แฟูม  แบบพิมพ์ กุญแจ ตรายางธง
ชาติพระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ 
นาฬิกา กรรไกร กระดานไวท์บอร์ด แผ่นปูายชื่อส านักงาน  
เครื่องเสียง ล าโพง น้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริการ
ประชาชน  หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระเบียบ/กฎหมาย
ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ฯลฯ  
 เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟูา  
ฟิวส์ สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  
ไฟฉาย  เทปพันสายไฟ  ฯลฯ    
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

    

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 45,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย ชาม จาน ช้อน ช้อนส้อม ถังเก็บน้ าดื่ม กระติก
น้ าแข็ง กระติกน้ าร้อน มีด ถาด ถังหรือปี๊บ ผ้าปูโต๊ะ  ทัพพี  ฯลฯ   
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  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
(ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล)  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี  
ตะปู น้ ามันทา ไม้ต่าง ๆ  ท่อน้ า  กระเบื้อง สังกะสี  ปูนซีเมนต์  
จอบ เสียม  ขวาน สิ่ว กบไสไม้  ฯลฯ   
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  
แบตเตอรี่  ยางรถยนต์ ยางนอก  ยางใน  น้ ามันเบรก  น๊อตสกรู 
สายไมล์  เพลา หม้อน้ ารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล๊อคเกียร์ 
ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ   
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)    
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 140,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น้ ามัน
ดีเซล  น้ ามันเบนซิน   แก๊สหุงต้ม   น้ ามัน จารบี  น้ ามันเครื่อง 
เป็นต้น ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อ่ืน  ๆ ที่ใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ฯลฯ  (ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมี  ปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  ดินผสม  
กระถางต้นไม้  มีดดายหญ้า  บัวรดน้ า  กรรไกรตัดกิ่งไม้  ฯลฯ   
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่  เช่น  
กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  พู่กัน  สี  ฟิล์มถ่ายรูป  แถบ
บันทึกเสียง  โฟม  จานสี  (แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จาก
การอัดขยาย  แผ่นปูายต่าง ๆ   ฯลฯ   
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล แถบบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แปูนพิมพ์ เม้าส์   
flash  drive  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ   ฯลฯ    
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรา ยรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท 

   
ค่าไฟฟูา จ านวน 230,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาภายในและภายนอก          
ส านักงานและอาคารที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ค่าไฟฟูาสาธารณะ  ค่ากระแสไฟฟูา
ของสถานีสูบน้ าพลังไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูาของศูนย์พัฒนา            
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เด็กเล็ก  ฯลฯ   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ พ้ืนฐานในส านักงาน ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ และ
ทางไกลระหว่างประเทศ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาบริการ
ดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ โทรศัพท์ 
เช่น  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ าย เป็นค่า ไปรษณีย์   โทรเลข  ค่ าธนาณัติ             
ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   เป็นต้น            
เพ่ือใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่า            
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกช์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่ออ่ืนๆ  เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม             
ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

   เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าซ่ อมแซมบ า รุ งรั กษาโครงสร้ า ง               
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  
ยานพาหนะเครื่องจักรก่อสร้าง  เครื่องจักรงานอุตสาหกรรม 
เครื่องจักรงานเกษตร เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือ              
ค่าซ่อมกลาง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
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  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

จ านวน 22,000 บาท 

      

   อุดหนุนเทศบาลต าบลปงยางคก เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)            
โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ศูนย์บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร 
ค าปรึกษา ข้อแนะน าประชาชน รวมถึงการประสานความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินและอ่ืนๆ              
ได้อย่างทันท่วงที 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)               
พ.ศ. 2562 มาตรา   66 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
มาตรา 16 (31) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุ นขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ . ศ .  2559                
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
  เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/           
ว 2045  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว516 ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ป ง ย า ง ค ก               
ที่  ลป 55601/  ว  601 ลงวันที่  21  พฤษภาคม 256 4                
เรื่อง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง                 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่  
136  ล าดับที่ 3 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 397,560 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 382,560 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จ านวน 382,560 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  (1)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)            
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง)             
ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัด เวทีประชาคม            
ค่าจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปูาย
โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   66 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 93 ล าดับที่ 4 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,436,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,657,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,657,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,446,480 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 (1) นักบริหารงานคลังระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
 (2) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 (3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ช านาญงาน 
 (4) นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)             
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559   ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง)          
ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานคลัง
ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง)  ตั้งจ่าย 12 เดือน  
  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบล ลงวันที่             
20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
47 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดล าปาง(ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 169,320 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ กอง
คลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ งจ่ายจ านวน 12 เดือน              
จ านวน 1 อัตรา ดังนี้   
  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
 เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 
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2551 และวันที่   17 มิถุนายน 2551 และตามประกาศ ก.อบต.
จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่           
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
27 กรกฎาคม2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557   
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 779,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่นคณะกรรมการ                 
ที่ ไ ด้ รั บแต่ งตั้ ง ให้ ด า เนิ นการ เกี่ ยวกับการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง 
คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลฯลฯ เป็นต้น  
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย                
ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นไปตามหนั งสือกระทรวงการคลั ง  ด่ วนที่ สุ ด                 
ที่ กค 0420.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
 

  

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เช่น               
เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่              
15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 80,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหารฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย               
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 324,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน              
3 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้ ง ไว้   12 เดือน              
เพ่ือช่วยเหลืองานราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   เป็นต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ เดิ นทาง ไปราชการ ในราชอาณาจั กร  และนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง ของกองคลัง 
ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2558 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 70,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของกองคลัง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง) เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่ องปรับอากาศ เครื่องถ่ ายเอกสาร  เป็นต้น หรือค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น ดินสอ ปากกา   
หมึก  ผ้าหมึกพิมพ์ดีดกระดาษ  ผงหมึกถ่ายเอกสาร  กาว  
กระดาษไข  สมุดบัญชี  กระดาษคาร์บอน  แฟูมแบบพิมพ์  
กุญแจ  ตรายาง  ธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์   นาฬิกา  
กรรไกร  กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นปูายชื่อส านักงาน  แผงกั้นห้อง
และอ่ืน ๆ  ฯลฯ เพ่ือใช้ในราชการกองคลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
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เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้ อัด พู่กัน สี  ฟิล์มถ่ายรูป แถบ
บันทึกเสียง โฟม จานสี (แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
อัดขยาย แผ่นปูายต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในราชการกองคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์  ตลับผงหมึก  ส าหรับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
แปูนพิมพ์ เมาส์  flash  drive และวัสดุคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในราชการกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว     
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี               
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 367,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 367,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 367,320 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฎิบัติการ/ช านาญการ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)             
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 
2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 108,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 108,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 
บาท  ต่อเดือน  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/      
ว  4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  เรื่ อง  หลัก เกณฑ์                
การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 652,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 254,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 254,280 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 254,280 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  -เ จ้ าพนั ก ง านปู อ งกั นและบรร เทาสาธ ารณภั ย             
ช านาญงาน 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)               
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง)               
ครัง้ที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
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งบด าเนินงาน รวม 383,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 283,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน 1 
อัตราๆเดือนละ 9,000 บาทต่อเดือน ตั้งไว้ 12 เดือน  
  เพ่ือช่วยเหลืองานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว  4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าแนวกันไฟ ตัดกิ่งไม้ฯลฯ  
เป็นต้น  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/  
ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันไฟปุาและหมอกควันไฟ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง  เป็นต้น  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)               
พ.ศ. 2562   มาตรา 67(4) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ข้อ 16 (29) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่  73 ล าดับที่ 1 
 

    
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด
กิจกรรมรณรงค์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562   มาตรา 67(4) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ข้อ 16 (29) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ฯด้านสังคม หน้าที่  81  ล าดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าปูายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรม
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562   มาตรา 67(4) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ข้อ 16 (29) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 [ฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563]  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
หน้าที่  4 ล าดับที่ 1 
 

      

    
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จ านวน 20,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น              
เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)             
พ.ศ. 2562   มาตรา 67(4) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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ข้อ 16 (29) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์ฯด้านสังคม หน้าที่  81 ล าดับที่ 4 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว) ดังนี้ 
   1.ค่าซ่อมปกติ  จ านวน 40,000  บาท เพ่ือ
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 
4-6 ปี หรือมีระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000 – 120,000 
กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น 
   2. ค่าซ่อมกลาง จ านวน 20,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานครบ 6 ปี 
หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน เป็นต้น 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าวั สดุ ยานพาหนะและขนส่ ง  เ ช่น 
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก  ยางใน  น้ ามันเบรก  น๊อตสกรู 
สายไมล์  เพลา หม้อน้ ารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล๊อคเกียร์ 
ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น้ ามัน
เบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ ามันดีเซล  น้ ามัน จารบี  น้ ามันเครื่องฯลฯ 
ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ าเครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

    

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่  เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  พู่กัน  สี  ฟิล์มถ่ายรูป  แถบ
บันทึกเสียง  โฟม  จานสี(แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
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อัดขยาย  แผ่นปูายต่าง ๆ   ฯลฯ  
  เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ  
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

จ านวน 15,000 บาท 

      

   อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตรตามโครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯอ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของอุบัติเหตุ  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 2562  มาตรา 67(4) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ข้อ16 (29) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/
ว 1912 ลงวันที่  1 มิถุนายน 2564 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
[ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม หน้าที่  6 ล าดับที่ 1 

  

    



92 

แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,760,375 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 773,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 773,040 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 594,240 บาท 

      

         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
        1.ครู  คศ.1  จ านวน 1 อัตรา 
        2.ครู  คศ.2  จ านวน 1 อัตรา 
        ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ            
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง
(ก.อบต.) ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2559 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 1326   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว 1875
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน 1 
อัตรา โดยตั้งจ่าย 12 เดือนเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875   ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  1 อัตรา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล              
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ดังนี้ 
 (1) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา 
        ตั้ งจ่ ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 
และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวั นที่  20 พฤศจิ ก ายน   พ . ศ .2545  ป ระกาศ
คณะกรรมการส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 
0809.4/ว 1875ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 
2674 ลงวันที่9 กรกฎาคม 2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2070  ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(ผู้ดูแลเด็ก) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 
อัตรา  
 ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2551 และวันที่17 มิถุนายน 2551 และ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 ประกาศคณะกรรมการ 
ส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3               
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557   และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และ
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พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่10 สิงหาคม 2558   ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 
1875   ลงวันที่ 21มิถุนายน 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674   ลงวันที่ 
9 กรกฎาคม2562 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2563เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 692,735 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 451,415 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน            
1 อัตราๆเดือนละ 9,000 บาทต่อ เดื อน ตั้ ง ไว้  12 เดื อน                 
เพ่ือช่วยเหลืองานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว)         
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 4044  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

    

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 343,415 บาท 

      

   1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
จ านวน 245 วัน  จ านวน 41  คน ในอัตราคนละ 21 บาท             
เป็นเงิน  210,945 บาท   
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  2. จัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จ านวน 41 คนๆ
ละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 69,700  บาท  
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก อายุ  3-5 ปี  จ านวน 29 คน เป็น เ งิน   32,770 บาท             
โดยประกอบไปด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี  
ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430บาท/ปี                    
  4. เงินอุดหนุนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด
สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว จ านวน 3 อัตราๆละ10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
67(5) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 
16 (9)             
  เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 83 ล าดับที่ 1 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 216,320 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 216,320 บาท 

      

   1.อาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จ านวน   85,280  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จ านวน 260  วัน  จ านวน 41 คน    
ในอัตราคนละ 8.00 บาท  
          เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
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  2.อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน  131,040 
บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาล   
และเด็ก ป.1-ป.6  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน 1โรงเรียน (โรงเรียนบ้าน
ทุ่งหก)  จ านวน  260  วัน จ านวน  63 คน อัตราคนละ  8.00 
บาท    
           เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 294,600 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 294,600 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

   อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก  โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ืน ฐาน  (สพฐ . )                 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในโรงเรียนทุ่งหก 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)              
พ.ศ. 2562มาตรา 67(5) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)            
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    
  เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ โ ร ง เ รี ยนบ้ า นทุ่ ง หก  ที่  ศ ธ
04131.0207 /055  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 119  ล าดับที่ 1) 
 

    
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งหก จ านวน 264,600 บาท 

      

   อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านทุ่งหกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.)  ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน 200  วัน 
จ านวน  2  ภาคการศึกษา  ในอัตราคนละ 21  บาทต่อมื้อ  
จ านวน 63 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)            
พ.ศ. 2562มาตรา  67(5) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)            
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563        
  เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ โ ร ง เ รี ยนบ้ า นทุ่ ง หก  ที่  ศ ธ
04131.0207 /055  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564                                 
  เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 119  ล าดับที่ 2 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานโรงพยาบาล รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลวอแก้ว จ านวน 40,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดโดยมีเปูาหมายในพ้ืนที่  เช่นการเดินรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยและ 
โทษของยาเสพติด หรือกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ
กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่เข้ารับบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   66 
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542   
มาตรา 16 (19), 16(30) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557    
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 92 ล าดับที่ 3 
 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 365,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 225,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการด าเนินงานพ่น
น้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย และส ารวจจ านวนข้อมูลสุนัขและแมว ใน
พ้ืนที่ต าบลวอแก้ว  ฯลฯ 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 4044ลงวันที่   10  กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ปูองกันตนเอง 

จ านวน 60,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ปูองกันตนเอง เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ข้อ 16 (29) 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30มิถุนายน  2563เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
[ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563] ยุทธศาสตร์ฯด้านพัฒนา
สังคม หน้าที่  5 ล าดับที่ 1 
 

      

    
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 60,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค              
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนั ขบ้ า  ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เช่น การรณรงค์   การฉีดวัคซีน การส ารวจข้อมูล  ปูาย ฯลฯ  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)            
พ.ศ. 2562มาตรา   67(3) 
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  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/           
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10 เมษายน 2561 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
  หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 4052 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2561 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0819.3/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  2562 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774 ลงวันที่  20 มีนาคม 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่  87  ล าดับที่ 6 

        

 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 25,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการพ่น
น้ ายาเคมีก าจัดยุง ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี             
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
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เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  
แอลกอฮอล์  เวชภัณฑ์  ถุงมือ  ส าลีผ้าพันแผล  เคมีภัณฑ์  
น้ ายาต่าง ๆ ทรายอะเบท  น้ ายาพ่นหมอกควัน  วัคซีนต่าง ๆ   
น้ ายาตรวจสารเสพติด  เปลหามฯลฯ  เพ่ือใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 4 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหล่ายทุ่ ง   หมู่ที่  4             
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 4   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4              
ที่ พิ เ ศษ /2564   ล งวั นที่  1 1  พฤษภาคม  2564  เ รื่ อ ง                     
ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   พ .ศ .  2559                
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แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 126  ล าดับที่ 13 
 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 5 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งหก  หมู่ที่  5 เพ่ือ           
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็ งเต้านมหมู่ที่  5  โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ตามหนังสือบ้านทุ่งหก  หมู่ที่  5              
ที่ พิ เ ศษ/2564   ล งวั นที่  1 3  พฤษภาคม 2564   เ รื่ อ ง                
ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 127  ล าดับที่ 17 
 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที ่ 6 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่  6  เพ่ือ 
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่  6   โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่  6               
ที่ พิเศษ/2564  ลงวันที่  13 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 129  ล าดับที่ 21 
 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 7 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 7  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านน้ าจ า หมู่ 7 ที่พิเศษ/2564  ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561         
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 131  ล าดับที่ 25 
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 1 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งผา  หมู่ที่  1 เพ่ือ           
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่  1   โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งผา หมู่ที่  1             
ที่ พิเศษ/2563   ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563เรื่อง ขอส่งโครงการ
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 121  ล าดับที่ 1 
 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่
ที่ 2 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2  
ที่ พิเศษ/2563  ลงวันที่   12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 122  ล าดับที่ 5 
 

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 3 

จ านวน 6,000 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 เพ่ือ            
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน          
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ที่
พิเศษ/2564  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งโครงการ
เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561     
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 124  ล าดับที่ 9 
 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา           
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ 1 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งผา  หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้าน
ทุ่งผา หมู่ที่ 1 ที่พิเศษ/2564  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 122  ล าดับที่ 4 
 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ 2 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 ที่ ที่พิเศษ/
2564  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือ
ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล       
วอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
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อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 124  ล าดับที่ 8 
 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา          
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ 3 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพื้นที่  ตามหนังสือบ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3 ที่พิเศษ/2564  ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 125  ล าดับที่ 12 
 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ 4 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4 เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
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โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ที่พิเศษ/2564  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 127  ล าดับที่ 16 
 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา         
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ 5 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ที่พิเศษ/2564  ลง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564   เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 129  ล าดับที่ 20 
 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ 6 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 ที่พิเศษ/2564  ลง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564   เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 130  ล าดับที่ 24 
 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา          
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ 7 

จ านวน 9,100 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านน้ าจ า หมู่  7 ที่ พิ เศษ/2564             
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564   เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับ
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เงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 132  ล าดับที่ 28 
 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งผา  หมู่ที่ 1 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ตามหนังสือบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1 
ที่ พิเศษ/2564  ลงวันที่  10 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 121  ล าดับที่ 2 
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 2 โดย
มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือขับ เคลื่อนโครงการพระราชด าริด้ าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือ 
บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 ที่พิเศษ/2564  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564   เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561        
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 123  ล าดับที่ 6 
 

      

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ตามหนังสือ 
บ้านวอแก้ว หมู่ที่  3 ที่พิเศษ/2564  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561           
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 124  ล าดับที่ 10 
 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4 เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่  4 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 ที่พิเศษ/2564  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอ
ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561     
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 126  ล าดับที่ 14 
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งหก หมู่ที่ 
5 ที่พิเศษ/2564  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564   เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561        
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 128  ล าดับที่ 18 
 

      

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 
6 ที่พิเศษ/2564  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 129  ล าดับที่ 22 
 

    

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7 

จ านวน 4,900 บาท 

      

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าจ า  หมู่ที่  7 เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านน้ าจ า หมู่ 7 
ที่ พิเศษ/2564  ลงวันที่  12 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา
67(3) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
มาตรา 16 (19) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 131  ล าดับที่ 26 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

      

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   
เ พ่ือดูแลผู้ สู งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิ ง  ใน พ้ืนที่ ต าบลวอแก้ว    
จ านวน 2 อัตราๆ ละ 5,000 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้  12 เดือน  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
        เป็ น ไปตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทยด่ วนที่ สุ ด
ที ่มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 382,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 367,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 367,320 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อม
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  โดยตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
           -นักพัฒนาชุมชน   ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)           
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง)            
ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    
โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง จ านวน 15,000 บาท 

      

    อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนอ าเภอห้างฉัตร   ตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอห้างฉัตร  อ า เภอห้างฉัตร จั งหวัดล าปาง   โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้างฉัตรในการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม
พ้ืนที่         
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 66 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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  เป็นไปตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/
ว 1912 ลงวันที่  1 มิถุนายน 2564    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ฉบับ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม หน้าที่  7ล าดับที่ 1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผาวัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน 
และปุาไม้ ต าบลวอแก้ว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยก ก าจัดขยะ            
งดการเผาวัชพืชและใบไม้ ในครัวเรือน และปุาไม้ ต าบลวอแก้ว  
เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุเครื่องเขียนของ
รางวัลส าหรับการแสดง ฯลฯ  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)               
พ.ศ. 2562 มาตรา  67(2) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ข้อ 16 (17) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน้าที่ 74 ล าดับที่ 2 
 

      

    
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว  จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
วัสดุเครื่องเขียน ของรางวัลส าหรับการแสดง ฯลฯ  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   66 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ข้อ 16 (10) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 87 ล าดับที่ 4 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบล        
วอแก้ว 

จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา            
เสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว  เช่น  ค่าเช่าและค่า
เตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหารท าการ
นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่ห์
หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน   
ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา  ฯลฯ    
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 66, 
67(6) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (14) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่  88  ล าดับที่ 7 
 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 35,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในพิธีทางศาสนาและประเพณี
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  
วันสงกรานต์  เป็นต้น  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
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ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงาน
วัฒนธรรมประเพณี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

   อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนอ าเภอห้างฉัตร  ตามโครงการ  จัดสนับสนุนกิจกรรม
รัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัด
ล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา 66   
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
มาตรา  16 (11) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
  เป็นไปตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/
ว 1912 ลงวันที่  1 มิถุนายน 2564 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 [ฉบับ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม หน้าที่  8 ล าดับที่ 1 
 

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 45,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  วัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ 
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  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)              
พ.ศ. 2562มาตรา 68 (2)  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่ งนั กกีฬา เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  99 ล าดับที่ 1 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริง ฤดูหนาวและของดีนครล าปาง จ านวน 15,000 บาท 

      

   อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนที่ว่าการปกครองอ าเภอห้างฉัตรตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง   โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือเป็นจุดแสดงนิทรรศการและการแสดง
สินค้าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอห้างฉัตร ให้
กลุ่มอาชีพได้น าสินค้าออกจ าหน่ายในงาน    
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7)            
พ.ศ. 2562   มาตรา   68(7) 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542             
ข้อ 16 (6) 
  เป็นไปตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/
ว 1912 ลงวันที่  1 มิถุนายน 2564 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
[ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม หน้าที่  8 ล าดับที่ 2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,913,825 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,203,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,203,480 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 998,280 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
 (1) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  
จ านวน 1 อัตรา 
 (2) นายช่างโยธา อาวุโส  จ านวน 1 อัตรา 
 (3) นายช่างโยธา ช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
 ตั้ ง จ่ า ย  12 เ ดื อ น  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559   ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.)         
ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง)  ตั้งจ่าย 12 เดือน  
 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่           
20 พฤศจิกายนพ.ศ.2545  (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 47  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.จังหวัดล าปาง) ครั้งที่ 4/2559             
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 
 

  

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 163,200 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่17 มิถุนายน 2551 และ
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ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศคณะกรรมการส่วน
ต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3          
พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 710,345 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 222,345 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 62,345 บาท 

      

   เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่นคณะกรรมการที่
ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด า เ นิ นก า ร เ กี่ ย วกั บก า รจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง 
คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลฯลฯ เป็นต้น  
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0420.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
 

  

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เช่น เบี้ย
เลี้ยงค่าอาหารท าการนอกเวลา เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาด ไทยที่  มท  0808.4/ว  1562 ล ง วั นที่  15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 144,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 6,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหารฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย               
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท 

   
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ านวน1 
อั ต ร าๆ เ ดื อนละ  9,000 บ าทต่ อ เ ดื อน  ตั้ ง ไ ว้  12 เ ดื อน             
เ พ่ือช่วยเหลืองานราชการ กองช่าง ขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลวอแก้ว 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 4044ลงวันที่   10  กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท 

      

   -ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์       
 -ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกเล่ม ข้อบังคับข้อ บัญญัติต่างๆ               
 -ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก และค่า
เช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)       
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นต้น  
 -ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารรมเนียมศาล เป็นต้น     
 -ค่าบริการรับใช้และค่าเบี้ยประกัน  ค่าประกันภัย
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 -ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมา
แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการก าจัด ยุง มด แมลง ค่าจ้าง
ท าของ ค่าแปลเอกสาร ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
 -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
 -ค่าติดตั้งไฟฟูา เช่น ค่าปักเสาพาดสาย ค่าขยายเขต
นอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้ไฟฟูา  ค่าติดตั้งหม้อ
แปลงเครื่องวัด รวมทั้งอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าปรับปรุงซ่อมแซม
การบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ เป็นต้น 
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 -ค่าติดตั้งประปา เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา ค่าติดตั้งมาตรวัด
น้ า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาต่อท่อประปาและ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมทั้งการปรับปรุงระบบประปา 
การซ่อมแซมการบ ารุงรักษาท่อประปาและอุปกรณ์  เป็นต้น 
         -ค่าติดตั้งโทรศัพท์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น 
         -ค่าจ้างเหมางานส ารวจ ออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้างงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆ
ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า เป็นต้น 
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่  10  กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ของกองช่าง ตลอดจนบุคคลผู้ ได้รับค าสั่งให้
เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   เป็นต้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ เดิ นทาง ไปราชการ ในราชอาณาจั กร  และนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง ของกองช่าง 
ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2558 
 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของกองช่าง ตลอดจนบุคคลผู้ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เรื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง) เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นต้น เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  ดินสอ  ปากกา
หมึกผ้าหมึกพิมพ์ดีด  กระดาษ  ผงหมึกถ่ายเอกสาร  กาว  
กระดาษไข  สมุดบัญชี  กระดาษคาร์บอน  แฟูมแบบพิมพ์  
กุญแจ  ตรายาง  ธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์  นาฬิกา  
กรรไกร  กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นปูายชื่อส านักงาน   แผง
กั้นห้องและอ่ืน ๆ  ฯลฯเพ่ือใช้ในราชการของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว   
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

  

    



127 

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้    
ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู ปูนซี เมนต์ 
ทราย อิฐ บล็อก ลูกรัง ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ และ
วัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน   แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง เป็น
ต้น    ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกน้ า  
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ใช้ใน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  กองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล   และรวมถึงค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
ส าหรับเครื่องจักรกล และยานพาหนะที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลร้องขอหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือราชการ เช่น
การก่อสร้าง การปรับปรุงบ ารุงซ่อมแซม งานสาธารณภัย และ
อ่ืนๆ  ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล แถบบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แปูนพิมพ์ เม้าส์ 
flash  drive  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ  
 เพ่ือใช้ในราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล          
วอแก้ว 
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 3,731,200 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หรือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ   
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟูา 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ปลั๊กไฟ  สวิตช์ไฟฟูา  เบรกเกอร์  เป็นต้น
เพ่ือใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี              
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 
 

  

    



129 

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 
เ รื่ อ ง รู ปแบบและการจ าแนกประ เภทรายรั บ -รายจ่ าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
งบลงทุน รวม 3,481,200 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,481,200 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีต แม่เปิ๊บ หมู่ที่ 2 จ านวน 476,300 บาท 

      

   สถานที่ : หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว ต.วอแก้ว  อ.ห้าง
ฉัตร  จ.ล าปางพิกัดเริ่มต้นโครงการ   
ช่วงที่ 1 E=0537785,N=2032131 พิกัดสิ้นสุด  
ช่วงที่ 2 E=0538501,N=2031882 พิกัดเริ่มต้นโครงการ   
ช่วงที่ 3 E=0537927,N=2032061 พิกัดสิ้นสุด  
ช่วงที่ 4 E=0538284,N=2032038 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าการก่อสร้างดาดล าเหมืองคอนกรีต 
  ช่วงที่ 1) ขนาดความกว้างก้นคู ไม่น้อยกว่า 0.70 ม. 
หนา 0.05 ม. ลึกเฉลี่ย 0.75 ม. ความยาว 43.00 ม. 
  ช่วงที่ 2) ขนาดความกว้างก้นคู ไม่น้อยกว่า 0.60 ม. 
หนา 0.05 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาว 764.00 ม. 
  ช่วงที่ 3) ขนาดความกว้างก้นคู ไม่น้อยกว่า 0.40 ม. 
หนา 0.05 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ความยาว 11.00 ม. 
  ช่วงที่ 4) ขนาดความกว้างก้นคู ไม่น้อยกว่า 0.40 ม. 
หนา 0.05 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ความยาว 395.00 ม. 
 ความยาวรวม 1,213.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 2,688.50 ตร.ม. 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542            
ข้อ 16(4) , 16(5) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ .ศ .  2561-2565        
[ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายทางไปวัดดอย
แล ถึง ห้วยฟูาผ่า ม.3 

จ านวน 477,500 บาท 

      

   สถานที่ : บริเวณถนนสายทางไปวัดดอยแลถึงห้วยฟูาผ่า 
ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  พิกัดเริ่มต้น  
E 0536688 N 2033322 พิกัดสิ้นสุด E 0536763 N 2033403  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 
0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 152.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 3 บ่อ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 
9.00 ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท  
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542           
ข้อ 16(4) , 16(5) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ .ศ .  2561-2565         
[ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2 
 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะ 
ใกล้ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

จ านวน 499,000 บาท 

      

   สถานที่  :   ม.  6 บ้านทุ่งงิ้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร             
จ.ล าปาง พิกัดท่ีตั้งโครงการ E 0539768, N 2032071 
  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึกประมาณ 
200.00 ม.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานประปาหมู่บ้าน ของส านักบริหารจัดการน้ ากรม
ทรัพยากรน้ า พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542           
ข้อ 16(4) , 16(5) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565         
[ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน้าที่ 8 ล าดับที่  8 
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะ        
ทุ่งหลวง หมู่ที่ 4 

จ านวน 499,000 บาท 

      

   สถานที่ :  ม.4 บ้านหล่ายทุ่ง ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร              
จ.ล าปาง พิกัดท่ีตั้งโครงการ E 0537108, N 2033715 
 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึกประมาณ 
200.00 ม.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม.ต่อชั่ วโมง  รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานประปาหมู่บ้าน ของส านักบริหารจัดการน้ า  
 กรมทรัพยากรน้ า พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542          
ข้อ 16(4) , 16(5) 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565          
[ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน้าที่ 7ล าดับที่ 7 
 

      

    
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณสนามกีฬา หมู่ 1 จ านวน 499,000 บาท 

      

   สถานที่ :  บริเวณสนามกีฬา หมู่ 1 บ้านทุ่งผา  ต าบล 
วอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึกประมาณ 
200.00 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6 นิ้ว หรือปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานประปาหมู่บ้าน ของส านักบริหารจัดการน้ ากรม
ทรัพยากรน้ าพร้อมปูายโครงการจ านวน 1 ปูาย 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542         
ข้อ 16(4) , 16(5) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565            
[ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  9) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 
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โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 จ านวน 500,000 บาท 

      

   สถานที่ :  แนวท่อส่งน้ าของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านน้ าจ า ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง พิกัดเริ่มต้นโครงการ
ที่  E=0538936 , N=2034731พิกัดสิ้นสุดโครงการที่ 
E=0538550, N=20350697 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบส่งน้ าประปาโดยการ
ติดตั้งท่อ พี วี ซี ความยาวรวม 4,322.00เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
ข้อต่อ ข้องอ รายละเอียดตามแบบก าหนด 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542           
ข้อ 16(4) , 16(5) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565            
[ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน้าที่  5 ล าดับที่  4 

      

    
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จ านวน 530,400 บาท 

      

   สถานที่  :  ม.5 บ้านทุ่งหก  ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร               
จ.ล าปาง พิกัดท่ีตั้งโครงการ E= 0537792, N=2036083 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าการติดตั้งถังเก็บน้ าแชมเปญขนาดไม่
น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พร้อมเชื่อประสานระบบท่อส่งภายใน
รายละเอียดตามแบบ อบต.วอแก้ว 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 67(1)  
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542            
ข้อ 16(4) , 16(5) 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565[ฉบับ
แก้ไข (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564] ยุทธศาสตร์ฯด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หน้าที่ 5 ล าดับที่ 3 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลวอแก้ว จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกข้าว
อินทรีย์ต าบลวอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562   มาตรา 68 (3)(7) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559                    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับที่ 1 
 

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562   มาตรา 68 (3)(7) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559                 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับที่ 6 ) 
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โครงการสนับสนุนการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแปรรูป
อาหารและผลผลิตทางการเกษตร  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ปูายโครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ฯลฯ 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562 มาตรา 68 (3)(7) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559                    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -2565 
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  102  ล าดับที่ 7 
 

      

    
โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง จ านวน 20,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ วิถีพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562มาตรา 68 (3)(7) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559                    
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับที่ 4 
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โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต าบลวอแก้ว จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ต าบลวอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูายโครงการ              
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562มาตรา 68 (3)(7) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
 เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559                    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับที่ 3 
 

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าปูายโครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ    
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 
2562มาตรา 68 (3)(7) 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม  2558     
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  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 1810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 1810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562   
  เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559                    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจหน้าที่  75 ล าดับที่ 3 

 


