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ด้านการเศรษฐกิจ (00300)    

  1.แผนงาน การเกษตร (00320) รวม 150,000 บาท 
1.1) งานส่งเสริมการเกษตร (00322) รวม 150,000 บาท 

    ก.งบด าเนินงาน (530000) รวม 150,000 บาท 
   1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   ค่าใช้สอย (532000) รวม 150,000 บาท 

   

1.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(320300)    รวม   150,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

             (1)  โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลวอแก้ว  จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลวอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ               
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
              - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (3)(7) 
              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
              - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับ
ที่ 1 ) 
 
             (2)  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต าบลวอแก้ว จ านวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต าบลวอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
             - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (3)(7) 
              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
              - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับ
ที่ 3 ) 
 
             (3)  โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง   จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (3)(7) 
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              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
              - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับ
ที่ 4 ) 
 
             (4)  โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว  จ านวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
               - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (3)(7) 
              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
              - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  101  ล าดับ
ที่ 6 ) 
 
             (5)  โครงการสนับสนุนการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
              - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (3)(7) 
              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
              - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจ หน้าที่  102  ล าดับ
ที่ 7 ) 
 
             (6)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า           
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ    
              - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552   มาตรา 68 (3)(7) 
              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
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              - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 
มกราคม  2558      
              - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 1810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม  2560 
              - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 1810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 
เมษายน 2562   
              - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                    
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ฯด้านเศรษฐกิจหน้าที่  75 ล าดับที่ 3 
 


