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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    

  2.แผนงาน สาธารณสุข (00220) รวม 330,000  บาท 
    2.2) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 330,000 บาท 
 ก.งบด าเนินงาน (530000) รวม 190,000 บาท 
  1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 190,000 บาท 

    ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)  จ านวน           30,000   บาท 
                  ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ านวน  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการด าเนินงาน 
พ่นน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย และส ารวจจ านวนข้อมูลสุนัขและแมว ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว  ฯลฯ 
             เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 

 

              1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ   
จ านวน   70,000   บาท               
                      (1) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน   70,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เช่น การรณรงค์   การฉีดวัคซีน การส ารวจ
ข้อมูล  ป้าย ฯลฯ  
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม   มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
                     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10 
เมษายน 2561 
                     -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 
2561 
                     -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 
2561 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2561 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2562 
                     -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2562 
                     - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม  2562 
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                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774 ลงวันที่  
20 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่  
87  ล าดับที่ 6)   

   ค่าวัสดุ (533000)  รวม 90,000 บาท   
   1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) จ านวน       40,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการพ่นน้ ายาเคมีก าจัดยุง ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว 
 

   2. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)               จ านวน 50,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  เวชภัณฑ์  ถุงมือ  ส าล ี ผ้าพันแผล  
เคมีภัณฑ์  น้ ายาต่าง ๆ ทรายอะเบท  น้ ายาพ่นหมอกควัน  วัคซีนต่าง ๆ   น้ ายาตรวจสารเสพติด  เปลหาม  ฯลฯ 
 เพ่ือใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล   
 

 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 ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 1 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 1   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1 ที่ พิเศษ/2562 ลงวันที่ 23  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
121  ล าดับที่ 1 

 

    (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งผา  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 1 จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท พ้ืนที ่              
ตามหนังสือบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1 ที่ พิเศษ/2562 ลงวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับ
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เงินอุดหนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
121  ล าดับที่ 2 

               (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งผา  โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1 
จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 
1 ที่ พิเศษ/2562 ลงวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
122  ล าดับที่ 4 

          (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่    ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2               
ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
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พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   
                   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
122  ล าดับที่ 5 

                 (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 2 จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสม
ตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ที่ 2 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
123  ล าดับที่ 6 

               (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 
2 จ านวน  9,100 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งตุ่น-แม่
ติว หมู่ที่ 2 ที่ พิเศษ/2562  ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
124  ล าดับที่ 8 
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          (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านวอแก้ว  โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 3 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 3   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ที่ พิเศษ/2562  ลงวันที่   
23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว  2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
124  ล าดับที่ 9 

    (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านวอแก้ว  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
หมู่ที่ 3 จ านวน   4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่                 
ตามหนังสือบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือ
ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
124  ล าดับที่ 10 

               (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านวอแก้ว  โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3 
จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านวอแก้ว  
หมู่ที่ 3 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
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งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล  วอแก้ว 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
125  ล าดับที่ 12 

          (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 4 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 4   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ที่พิเศษ/2562   
ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
126  ล าดับที่ 13 

     (11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  หมู่ที่ 4 จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
หมู่ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
พ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
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                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
126  ล าดับที่ 14 
 

               (12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านหล่ายทุ่ง  โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ 4 
จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านหล่ายทุ่ง 
หมู่ที่ 4 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
127  ล าดับที่ 16 

          (13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งหก โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 5 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 5   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ตามหนังสือบ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   
23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
127  ล าดับที่ 17 
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     (14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งหก โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
หมู่ที่ 5 จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตาม
หนังสือบ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับ
เงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
128  ล าดับที่ 18 

    (15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งหก โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   หมู่ที่ 5 
จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งหก หมู่ที่ 
5 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
129  ล าดับที่ 20 

                  (16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งงิ้ว โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 6 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 6   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 ที่ พิเศษ/2562   
ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลวอแก้ว 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
129  ล าดับที่ 21 

                 (17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งงิ้ว โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6 จ านวน 4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
129  ล าดับที่ 22 

               (18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งงิ้ว โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   หมู่ที่ 6 
จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 
6 ที่ พิเศษ/2562  ลงวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
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                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
130  ล าดับที่ 24 

                     (19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านน้ าจ า โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 7 จ านวน  6,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 7   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านน้ าจ า หมู่ 7 ที่ พิเศษ/2562   
ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
131  ล าดับที่ 25 

                 (20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านน้ าจ า โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7 จ านวน  4,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทพ้ืนที่   ตามหนังสือบ้านน้ าจ า หมู่ 7 ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่ง
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด 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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               (21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านน้ าจ า โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   หมู่ที่ 7 
จ านวน  9,100 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  ตามหนังสือบ้านน้ าจ า หมู่ 7 
ที่ พิเศษ/2562   ลงวันที่   23  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ขอส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(3) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559          
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072                     
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561   

          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  หน้าที่ 
132  ล าดับที่ 28 
 

 
 


