
 

 
สําเนาคูฉบับ 

ท่ี  ชร 0023.6/ว 25472      ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  
          ถนนแมฟาหลวง ชร 57100 

16  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เรียน นายอําเภอ (ตามบัญชีแนบทาย) 

อางถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ท่ี ชร 0023.3/ว 17937 ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 2565 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3652  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565  จํานวน  1  ฉบับ 

ตามท่ีจังหวัดเชียงรายใหอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเตรียมการจัดซ้ือ 

จัดจางใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 มีผลใชบังคับ เพ่ือใหสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามนโยบายเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล พรอมท้ังกําชับ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางและความคืบหนาของการดําเนิน 
โครงการทุกครั้งเม่ือมีการดําเนินการตามข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซต www.dla.go.th หัวขอ

ระบบสารสนเทศ เมนูระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(e-Plan) ไปจนกวาการดําเนินการจะสิ้นสุด ความละเอียดตามอางถึง นั้น 

จังหวัดเชียงรายไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวา ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับจังหวัดเชียงราย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการ 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
กอสรางสระวายน้ําในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 14 แหง รวม 14 รายการ 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 88,545,300.- บาท (แปดสิบแปดลานหาแสนสี่หม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) ดังนั้น 
จึงใหอําเภอแจงกําชับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการ 

เปนสําคัญ 
 
 

/ 2. รายงานผล ... 

ด่วนทีสุ่ด 





~ 3 ~ 
 

 

บัญชีแนบทาย 

หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนท่ีสุด ท่ี ชร 0023.6/ว 25472 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน  2565 

 

1. นายอําเภอเมืองเชียงราย 
2. นายอําเภอพาน 
3. นายอําเภอแมสาย 
4. นายอําเภอแมสรวย 
5. นายอําเภอเชียงแสน,  

6. นายอําเภอแมลาว 
7. นายอําเภอพญาเม็งราย 
8. นายอําเภอเวียงชัย 
9. นายอําเภอปาแดด 
10. นายอําเภอเวียงแกน 

11. นายอําเภอขุนตาล 
ผูประสานงาน : นายสุกรรณ คําภู  (0819989335) 

 







บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3652 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

งบประมาณจัดสรร เงินสมทบ รวมท้ังส้ิน

จ านวน
(หลัง)

งบประมาณ (บาท)
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการงบประมาณ

1 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง) องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1 9,143,900 1,016,000 10,159,900

2 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แม่ต  า ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบฐานรากแผ่ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า อ าเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

1 9,242,200 1,026,900 10,269,100

3 เชียงราย พาน ทต.สันมะเค็ด ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด) เทศบาลต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

1 7,959,900 7,959,900

4 เชียงราย แม่ลาว ทต.ป่าก่อด า ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน
เทศบาล 1 ป่าก่อด า เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย

1 7,959,900 7,959,900

5 เชียงราย แม่สาย ทต.แม่สาย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลแม่สาย ท่ี 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่า
ยาง เทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

1 12,193,200 3,048,200 15,241,400

6 เชียงราย แม่สาย ทต.เวียงพางค า ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 16 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โครงสร้าง
แผ่นดินไหว ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเวียงพางค า โรงเรียน
เทศบาลเวียงพางค า เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย

1 16,771,900 2,959,800 19,731,700

7 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน
เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) เทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 7,959,900 7,959,900

เชียงราย ผลรวม 7 71,230,900 8,050,900 79,281,800



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3652 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการงบประมาณ
จ านวน
(หลัง)

งบประมาณจัดสรร 
(บาท)

1 เชียงราย ขุนตาล ทต.ยางฮอม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชมภู เทศบาลต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

1 2,025,900

2 เชียงราย ป่าแดด ทต.โรงช้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบฐานรากแผ่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่ง เทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย

1 2,321,600

3 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลต าบลดอยฮาง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 2,025,900

4 เชียงราย แม่สรวย ทต.เจดีย์หลวง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบฐานรากแผ่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2,770,500

5 เชียงราย เวียงแก่น ทต.ท่าข้าม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบตอกเสาเข็ม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแล้ง เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย

1 2,963,900

6 เชียงราย เวียงแก่น ทต.ม่วงยาย ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน แบบฐานรากแผ่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยสมบูรณ์ เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย

1 2,321,600

เชียงราย ผลรวม 6 14,429,400



บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้างสระว่ายน  าในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3652 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

งบประมาณจัดสรร เงินสมทบ รวมทั งสิ น

งบประมาณ (บาท)จ านวน
(แห่ง)

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. รายการงบประมาณ

1 เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแงะ ก่อสร้างสระว่ายน ้า ขนาดกว้าง 14.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร 
โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลต้าบลป่าแงะ 
อ้าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

1 2,885,000 2,885,000

เชียงราย ผลรวม 1 2,885,000 2,885,000




