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                    (2)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลวอแก้ว จ านวน 30,000 บาท    เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีเปูาหมายในพ้ืนที่  เช่นการเดินรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด หรือกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
และกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่เข้ารับบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.ศ 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา   66 
                   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ... 2542  มาตรา 16 (19), 16(30) 
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
                     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พศ.ศ 2561-2565  ยุทธ.าสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 92 
ล าดับที่ 3 
 
 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    

   5.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252)            รวม       105,000  บาท 
      5.1) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ( 00252) รวม  105,000   บาท  
  ก.งบด าเนินงาน (5300000) รวม 105,000 บาท 
  1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 105,000 บาทแยกเป็น 

   ค่าใช้สอย (5320000) รวม 105,000 บาท 

   

1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(5320300)   รวม    105,000     บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายการ 

          (1) โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 15,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดเวทีประชาคม ค่าจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าปูายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.ศ 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พศ.ศ 2552   มาตรา   66 
               -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พศ.ศ 2542 ข้อ 16 
               -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ... 2557    
              -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พศ.ศ 2561-2565  ยุทธ.าสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 93 ล าดับที่ 4 
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                   (3) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน '(โครงการ D.A.R.E) จ านวน 
10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการ.ึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน '(โครงการ 
D.A.R.E) เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
วัสดุเครื่องเขียน ของรางวัลส าหรับการแสดง ฯลฯ  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.ศ 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา   66 
                   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ... 2542  มาตรา 16 (19), 16(30) 
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
                     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พศ.ศ 2561-2565  ยุทธ.าสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 92 
ล าดับที่ 3  
 
                   (4) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว)
จ านวน 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว (โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลวอแก้ว) เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุเครื่องเขียน ของรางวัลส าหรับการแสดง ฯลฯ  

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.ศ 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่6)  พศ.ศ 2552   มาตรา   66 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ... 2542  ข้อ 16 (10) 
                    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ... 2557   
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พศ.ศ 2561-2565  ยุทธ.าสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 87 
ล าดับที่ 4  
 

                   (5) โครงการคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผาวัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน และป่าไม้ ต าบล           
วอแก้ว จ านวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยก ก าจัดขยะ งดการเผาวัชพืชและใบไม้              
ในครัวเรือน และปุาไม้ ต าบลวอแก้ว เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุเครื่องเขียน ของรางวัลส าหรับการแสดง ฯลฯ  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.ศ 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พศ.ศ 2552   มาตรา   67(2) 
                  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นพ... 2542  ข้อ 16 (17) 
                 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
                 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พศ.ศ 2561-2565 ยุทธ.าสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  หน้าที่ 74 ล าดับที่ 2 
 


