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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    

  2.แผนงาน สาธารณสุข (00220) รวม 325,000  บาท 
    2.2) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 325,000 บาท 
 ก.งบด าเนินงาน (530000) รวม 185,000 บาท 
  1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 185,000 บาท 

    ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 
   1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)  จ านวน           30,000   บาท 
                  ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ านวน  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการด าเนินงาน 
พ่นน  ายาเคมีก าจัดยุงลาย และส ารวจจ านวนข้อมูลสุนัขและแมว ในพื นที่ต าบลวอแก้ว เป็นต้น  ฯลฯ 
             เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 

 

              1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ   
จ านวน   65,000   บาท               
                      (1) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน   65,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น การรณรงค์   การฉีดวัคซีน              
การส ารวจข้อมูล  ป้าย ฯลฯ  

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  
5  กรกฎาคม  2561 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด ที่ มท 0810.5/ว 774 ลงวันที่  
20 มีนาคม 2561    
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
หน้าที่  73  ล าดับที่ 6)   
 

   ค่าวัสดุ (533000)  รวม 90,000 บาท   
   1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) จ านวน       40,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น ในการพ่นน  ายาเคมีก าจัดยุง ในพื นที่ต าบลวอแก้ว 

   2. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)               จ านวน 50,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  เวชภัณฑ์  ถุงมือ  ส าลี  ผ้าพันแผล  
เคมีภัณฑ์  น  ายาต่าง ๆ ทรายอะเบท  น  ายาพ่นหมอกควัน  วัคซีนต่าง ๆ   น  ายาตรวจสารเสพติด  เปลหาม  เป็น
ต้น เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล   
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 ก.งบอุดหนุน (560000) รวม 140,000 บาท 
  1.หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 140,000 บาท 

   ประเภทอุดหนุนเอกชน (610300) รวม 140,000 บาท 
          (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งผา  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 1 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 1   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งผา ลงวันที่ 29 มกราคม 2561  

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 14  ล าดับที่ 1 

 

    (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งผา  โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 จ านวน 4,900 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งผา ลงวันที่ 29 มกราคม 2561  

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่ สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 15  ล าดับที่ 2 
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               (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งผา  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่  ตามหนังสือ
บ้านทุ่งผา ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 

            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 15  ล าดับที่ 3 
 

          (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่    ตามหนังสือบ้านบ้านทุ่งตุ่น-แม ่             
ลงวันที่ 26 มกราคม 2561                     

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 
          - เป็ น ไปตามแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี  พ .ศ . 2561  [ฉบั บ เพ่ิ ม เติ ม  (ฉบั บที่ 2 ) พ .ศ . 2561 ]                      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 16  ล าดับที่ 4 
 
                 (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่  2                
จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น -แม่ติว  ลงวันที่                
26 มกราคม 2561 

            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 



 

 

 

99 

 

                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 16  ล าดับที่ 5 
 
               (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  2  บ้านทุ่ งตุ่น -แม่ติว  โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่  2 จ านวน  9,100 บาท                
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพื นที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 

            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว  2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 17  ล าดับที่ 6 
 

          (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านวอแก้ว  โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 3 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 3   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านบ้านวอแก้ว ลงวันที่            
12 กุมภาพันธ์ 2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 17  ล าดับที่ 7 
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                 (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านวอแก้ว  โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 
จ านวน   4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านวอแก้ว   ลงวันที่  12 
กุมภาพันธ์ 2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 18  ล าดับที่ 8 
 

               (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านวอแก้ว  โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
พื นที่  ตามหนังสือบ้านวอแก้ว  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2561      

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 18  ล าดับที่ 9 
 

          (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 4 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 4   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่    ตามหนังสือบ้านบ้านหล่ายทุ่ง ลงวันที่            
6 กุมภาพันธ์ 2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 19  ล าดับที่ 10 
 

                 (11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 4 
จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่    ตามหนังสือบ้า นหล่ายทุ่ง ลงวันที่                   
6 กุมภาพันธ์ 2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 19  ล าดับที่ 11 
 

               (12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง  โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 4 จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
พื นที่  ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561    

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 20  ล าดับที่ 12 
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          (13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งหก โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 5 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 5   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้ านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่  ตามหนั งสือบ้ านทุ่ งหก  ลงวันที่                             
6  กุมภาพันธ์  2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 20  ล าดับที่ 13 
 

                 (14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งหก  โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5 
จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ           
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้ านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่    ตามหนั งสือบ้ านทุ่ งหก  ลงวันที่                  
6 กุมภาพันธ์ 2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 21  ล าดับที่ 14 
 

               (15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งหก โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5 จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
พื นที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งหก ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561      

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
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                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 21  ล าดับที่ 15 
 
          (16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งงิ้ว โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 6 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 6   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ ว ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 22  ล าดับที่ 16 
 
                 (17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  6  บ้านทุ่งงิ้ว โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 จ านวน              
4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ ว ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 22  ล าดับที่ 17 
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               (18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งงิ้ว โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่  ตามหนังสือ
บ้านทุ่งงิ ว ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 23  ล าดับที่ 18 
 
          (19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านน้ าจ า โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 7 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 7   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านน  าจ า ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 
  

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่ วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 23  ล าดับที่ 19 
 
                 (20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านน้ าจ า โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7 จ านวน               
4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่   ตามหนังสือบ้านน  าจ า ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
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                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 24  ล าดับที่ 20 
 
               (21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านน้ าจ า โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7 จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื นที่  ตามหนังสือ
บ้านน  าจ า ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559       
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2561 

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 [ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 ]           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 24  ล าดับที่ 21 
 

 
 


