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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    
  6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 243,000 บาท 
     6.1) งานกีฬาและนันทนาการ ( 00262) รวม 188,000 บาท 
 ก.งบด าเนินงาน (530000) รวม 130,000 บาท 
  1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 130,000 บาทแยกเป็น 
    ค่าใช้สอย (532000) รวม 130,000 บาท 

   
1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(320300)  รวม    130,000        บาท    เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

                       (1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้วจ านวน     
100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว   เช่น  
ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  ค่าโล่ห์หรือถ้วยรางวัล  เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน   ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนที่
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา  ฯลฯ    
                    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม     มาตรา 66 ,  67(6) 
                    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (14) 
                    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม               
หน้าที่  88  ล าดับที่ 7  
 
                    (2)  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม   จ านวน  30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม เช่น ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดท าป้าย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  วัสดุเครื่องเขียน ฯลฯ 
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (2)  
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  99 ล าดับ
ที่ 1 
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 ค.งบอุดหนุน  ( 560000) รวม        58,000  บาท 
  3.หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม         58,000  บาท 
    3.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม         58,000  บาท 
                      (1)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริง         
ฤดูหนาวและของดีนครล าปาง    จ านวน    8,000   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการปกครองอ าเภอ
ห้างฉัตร ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง   โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือ
เป็นจุดแสดงนิทรรศการและการแสดงสินค้าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอห้างฉัตร ให้กลุ่มอาชีพได้
น าสินค้าออกจ าหน่ายในงาน    
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   68(7) 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (6) 
                      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  
                      - เป็นไปตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2562    
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม               
หน้าที่ 135   ล าดับที่ 2 
 
 

                      (2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร โครงการงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีอ าเภอ
ห้างฉัตร จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร ตามโครงการงานรื่นเริง
ฤดูหนาวและของดีอ าเภอห้างฉัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจุดแสดงนิทรรศการ และแสดงสินค้าอันเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอห้างฉัตรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าของท้องถิ่น  
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา   68(7) 
                      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (6) 
                      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559  
                      - เป็นไปตามหนังสือท่ีว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 2562    
                      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม               
หน้าที่ 135 ล าดับที่ 3 
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6.2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท 

 ก.งบด าเนินงาน (530000) รวม 45,000 บาท 
  1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 45,000 บาท 
   ค่าใช้สอย (532000) รวม 45,000 บาท 

   
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
(320200) 

รวม    15,000  บาท 

                     (1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ จ านวน  15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ที่ส าคัญ  เช่น  วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา            
วันสงกรานต์  เป็นต้น  
                       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
                      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
 

   

1.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(320300)     รวม     30,000     บาท เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

                     โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงต าบลวอแก้ว จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงต าบลวอแก้ว เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง  ฯลฯ    

       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 66   
                       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (11) 
                      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559              
                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 95 
ล าดับที่ 2     
 

 ข.งบอุดหนุน  ( 560000) รวม 10,000 บาท 
  2 หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 10,000 บาทแยกเป็น 
   2.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 10,000 บาท 
                       (1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี            
งานราชพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอห้างฉัตร              
ตามโครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม   มาตรา 66   
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                       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา  16 (11) 
                       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2559   
                       - เป็นไปตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว 2308 ลงวันที่  9 กรกฎาคม 
2562    
                       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม                           
หน้าที่ 135 ล าดับที่ 1      
  
 


