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0รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  391,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ                                                    รวม       110,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม       110,000  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                                       รวม       100,000  บาท 
    1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  1.1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลแม่อ้อต้านยาเสพติด           จ านวน     100,000   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
      ต าบลแม่อ้อต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ    
      อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      การประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าจ้างท าความสะอาด ค่าเช่าหรือ 
      ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ค่าเครื่องเสียง ค่ามหรศพ  
      ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
       การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 158  
      ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 
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 ค่าวัสดุ                                                                          รวม         10,000  บาท 
 1. วัสดุกีฬา จ านวน   10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล  
      ตะกร้อ ลูกเปตอง เป็นต้น ส าหรับใช้ในการฝึกซ้อม แข่งขัน  
      และสนับสนุนการเล่นกีฬาให้กับประชาชน  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 174 ล าดับที่ 1 
      (กองการศึกษาฯ) 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                           รวม       281,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม       195,000  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                                       รวม       195,000  บาท 
    1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  1.1 โครงการส่งเสริมการบวชภาคฤดูร้อนเรียนรู้พระพุทธศาสนา      จ านวน          30,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
      การบวชภาคฤดูร้อนเรียนรู้พระพุทธศาสนา  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  
      เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 36 ล าดับที่ 6 
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.2 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว จ านวน    15,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี 
      สรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร  
      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 35 ล าดับที่ 4  
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.3 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยแง่ม จ านวน     5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี 
      สรงน้ าพระธาตุดอยแง่ม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร  
      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
       การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 35 ล าดับที่ 5  
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.4 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุผาช้างมูบ จ านวน         5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี 
      สรงน้ าพระธาตุผาช้างมูบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ 
      เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
      ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 35 ล าดับที่ 3  
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.5 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระไพรวัลย์อนุรักษ์ จ านวน         5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี 
      สรงน้ าพระไพรวัลย์อนุรักษ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ 
      เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
       การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/   
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 34 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)  

 1.6 โครงการส่งเสริมพิธีสืบซะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทกางควาย จ านวน         5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
      พิธีสืบซะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทกางควาย  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  
      เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 37 ล าดับที่ 7  
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.7 โครงการส่งเสริมพิธีสืบซะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทสี่รอย จ านวน         5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 
      พิธีสืบซะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทสี่รอย  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  
      เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 37 ล าดับที่ 8 
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.8 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา จ านวน        30,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณี 
      เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร  
      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  
      จัดกิจกรรมเรียนรู้การหล่อเทียนพรรษากิจกรรมเรียนรู้อนุรักษ์ประเพณี 
      การแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 160 ล าดับที่ 2 
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.9 โครงการอนุรักษ์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ านวน        80,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ป๋าเวณี 
      ปี๋ใหม่เมือง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
      จัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
      ค่าของรางวัล เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 160  
      ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 

 1.10 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระเจ้าบุ จ านวน        15,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณี 
      สรงน้ าพระเจ้าบุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ 
      เครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาเป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 34 ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 
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งบเงินอุดหนุน                                                                รวม        86,000  บาท 
      เงินอุดหนุน                                                              รวม       86,000  บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
 1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน  จ านวน         81,000   บาท 
    1.1 โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช   จ านวน         1,250   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 66 ล าดับที่ 1 
      (กองการศึกษาฯ) 

  1.2 โครงการประเพณีมนัสการและสรงน้ าพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง                                        
    จ านวน         1,500   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการประเพณีมนัสการและสรงน้ าพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 67 ล าดับที่ 2 
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
           ประจ าปี พ.ศ.2562                        จ านวน         3,300   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
      ประจ าปี พ.ศ.2562 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 67 ล าดับที่ 3 
      (กองการศึกษาฯ)  

 1.4 โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอ าเภอพาน ประจ าปี 2562 
                                         จ านวน       18,500   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดี อ าเภอพาน  
      ประจ าปี 2562 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 67 ล าดับที่ 4 
      (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
  



160 
 

 1.5 โครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
                                         จ านวน       14,950   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 68 ล าดับที่ 5 
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.6 โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด 
      จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
                                       จ านวน       21,875   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด 
      จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 68 ล าดับที่ 6 
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.7 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส   
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
            ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
                                           จ านวน        5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี 
      เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
      พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
       เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 69 ล าดับที่ 7 
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.8 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาส 
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  
           บดินทรเทพยวรางกูร       จ านวน        6,250   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน     
      วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง 
      กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 69 ล าดับที่ 8 
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.9 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน 
           วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
           มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร    จ านวน        3,125   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน 
      วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
      มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
       เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 70 ล าดับที่ 9 
       (กองการศึกษาฯ)  

 1.10 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน 
            วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
            มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร   จ านวน        2,250   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน 
      วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
      มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560 
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 70 ล าดับที่ 10 
      (กองการศึกษาฯ) 
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 1.11 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้าย 
            วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
            (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)     จ านวน        1,500   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน ตามโครงการ 
              จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
              ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 71 ล าดับที่ 11 
      (กองการศึกษาฯ) 

 1.12 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน 
            วันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
            (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)     จ านวน        1,500   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
      ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน 
      วันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 
      ชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
       ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 71 ล าดับที่ 12 (กองการศึกษาฯ) 
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
 1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ  จ านวน          5,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบฮีต ตามฮอย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
  - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 195  
              ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 


