
ส่วนที่  3  สรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  

โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

 
 

 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติและสังคมสงเคราะห ์ 21 13,240,000 21 13,870,000 21 14,470,000 21 15,070,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตรและมีคุณภาพ
ส้าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

7 1,660,000 17 6,280,000 6 2,110,000 5 860,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 23 32,797,500 23 6,220,000 24 18,326,300 19 21,782,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8 690,000 8 760,000 8 1,660,000 7 660,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพท่ีสร้าง
รายได ้

8 370,000 7 310,000 7 510,000 5 210,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 17 575,000 18 675,000 17 575,000 17 575,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่น 

9 270,000 9 270,000 9 270,000 9 270,000 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร 

26 2,565,000 33 2,925,000 33 3,285,000 30 2,755,000 

ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 6 210,000 8 300,000 6 210,000 6 210,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จรยิธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

4 470,000 4 520,000 4 520,000 4 520,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ี และเครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสด-ุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

4 870,000 8 2,860,000 5 3,390,000 3 2,040,000 

รวม 133 53,717,500 156 34,990,000 140 45,326,300 126 44,952,000 



 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   11  กันยายน  2561  
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 92 โครงการ งบประมาณ 23,820,075 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติและสังคมสงเคราะห ์ 8 15,173,300 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตรและมีคุณภาพส้าหรับอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ 1 6,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,172,574 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4 618,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพท่ีสร้างรายได ้ 4 75,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 10 419,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 4 55,000 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 14 1,761,434 

ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 9 262,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรม จริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 721,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ี และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสด-ุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมยั 13 2,133,800 

รวม 92 23,397,508 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย  ประจ าปี  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห ์

1. โครงการวันท้องถิ่นไทย  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  2,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน  
วันท้องถิ่นไทย 

ข้าราชการในต้าบลบ้านเหล่า         
และอ้าเภอสูงเม่น 

2. โครงการเทดิพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  ประจ้าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เทิดพระเกยีรติวันแม่แห่งชาติ  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
ทั้ง  9  หมู่บ้าน 

3. สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านเหล่า   

 9,884,400 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามอัตราขั้นบันใด 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน  จ้านวน 1,301 ราย 

4. สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่   
ต้าบลบ้านเหล่า 

 5,040,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน  จ้านวน 525 ราย 

5. สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในพ้ืนท่ีต้าบล   
บ้านเหล่า 

 36,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส ์

ผู้ปุวยโรคเอดส์ในพื้นที่ต้าบล                
บ้านเหล่า  ทั้ง 9 หมู่บ้าน                  
จ้านวน  6  ราย 

6. เงินช่วยพิเศษ  5,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณทีี่พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต.ถึงแก่ความตายใน
ระหว่างรับราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

7. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

 160,900 เพื่อน้าไปจ่ายเป็นกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อบต.บ้านเหล่า 

กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

8. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน และการ
จัดท้าเวทีประชาคมต้าบล/หมู่บ้าน 

 25,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดท้าแผนชุมชน และการจัดท้าเวที
ประชาคมตา้บล/หมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

 
 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ 

9. โครงการตรวจสอบรับรองคณุภาพน้้าประปาของหมู่บ้าน 
ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า  

 6,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรับรองคุณภาพ
น้้าประปาของหมู่บ้านในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

ตรวจสอบรับรองคณุภาพน้้าประปา
ของหมู่บ้านในพื้นที่ต้าบลบ้านเหลา่  
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2   
ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 300,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส้าหรับใช้
คมนาคมไดส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
280  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า้ คสล. พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 0.50 
ม. ยาว 70.00 เมตร  

11. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก              
หมู่ที่ 1  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 110,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้สญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการเดินทาง 

ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 3.50 ม.       
สูง 1.80 ม.  

12. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก              
หมู่ที่ 1  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 95,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้สญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการเดินทาง 

ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 2.50 ม.       
สูง 1.80 ม.  

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม  
ฝาปิด  หมู่ท่ี 8  ต.บ้านเหล่า  อ.สงูเม่น  จ.แพร่  

 295,000 เพื่อระบายน้้าที่ท่วมขังในพื้นที่  ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม.  ยาว  83.00 ม.   

14. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกอ่สร้างบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 4  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

 200,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้สญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการเดินทาง 

วางท่อระบายน้้า คสล. 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 
50.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด
กว้าง 1.40 ม.ยาว 1.40 ม.ลึก 
1.20 ม.จ้านวน  5  บ่อ 

15. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกอ่สร้างบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 7  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

 180,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้สญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการเดินทาง 

วางท่อระบายน้้า คสล. 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 
45.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด
กว้าง 1.20 ม.ยาว 1.20 ม.ลึก 
1.20 ม.จ้านวน  5  บ่อ 

 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

16. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกอ่สร้างบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  6  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร ่

 340,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้สญัจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการเดินทาง 

วางท่อระบายน้้า คสล. 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 93.00 
ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 
1.20 ม.ยาว 1.20 ม.ลึก 1.20 ม.
จ้านวน  10  บ่อ 

17. โครงการเสรมิผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ช่วงที่  1) 
หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 98,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส้าหรับใช้
คมนาคมไดส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

เสรมิผิว คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร   

18. โครงการเสรมิผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ช่วงที่  2) 
หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 105,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส้าหรับใช้
คมนาคมไดส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

เสรมิผิว คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร   

19. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 3  
ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 195,633 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอดภัย   
ในการสัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
จ้านวน  1  สายทาง   

20. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 9 
ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 199,941 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอดภัย   
ในการสัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ (ไฟก่ิง)  
จ้านวน  5  สายทาง   

21. โครงการดูแล ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะใน
พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า  จ้านวน  9  หมู่บ้าน  

 54,000 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความปลอดภัย   
ในการสัญจรไปมา 

ไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า
ทั้ง  9  หมู่บ้าน  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

22. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน  10,000 เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เป็นการ
รณรงค์ปูองกัน ควบคุม และการคดัแยกขยะ
ในครัวเรือน ในหมู่  ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

23. โครงการปูองกันปัญหาไฟปุาและหมอกควัน  5,000 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีความรู้ ความเข้าใจใน
การปูองกัน แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

 
 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

24. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีต้าบล 
บ้านเหล่า 

 583,200 เพื่อจ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะมลูฝอยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

25. โครงการคุม้ครอง ดูแล บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการคุม้ครอง ดูแล บ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออ่ืน 
ๆ      ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการด้าเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ 

26. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลัก
ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุม่สตรีในต้าบลบ้านเหล่า 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหก้ับกลุ่มสตรี
ในต้าบลบ้านเหล่า 

กลุ่มสตรีในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

27. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสง่เสริม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

28. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ปูองกันโรค
พืช ข้าวและพืชผลทางการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

 20,000 เป็นการส่งเสรมิให้เกษตรกรมคีวามรู้  ความ
เข้าใจในการก้าจัดศตัรูพืช อีกท้ังเป็นการลด
ต้นทุนในการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 
และลดปรมิาณการใช้สารเคมี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
เกษตรกรทีม่ีที่ดินท้ากันในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านเหล่า 
 

29. โครงการบริหารศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ้าต้าบลบ้านเหล่า 

 15,000 เพื่อเป็นการด้าเนินการตามโครงการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ้าต้าบลบ้านเหล่า อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
เกษตรกรทีม่ีที่ดินท้ากันในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านเหล่า 
 

 
 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

30. ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสตัว์  5,400 เพื่อจ่ายเป็นค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ้านวนสุนัขในพื้นที่ต้าบลบ้านเหลา่ 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

31. โครงการส่งเสริมการปูองกันโรคเอดส ์  1,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการส่งเสริมการปูองกันโรคเอดส ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

32. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก  5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

33. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ 

 27,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจฬุาภรณ์วลัย
ลักษณ์ ฯ 

จัดซื้อวัคซีนให้กับสุนัข  และแมว      
ที่ข้ึนทะเบียนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

34. จัดซื้อวัสดุน้า้ยาหัวเชื้อก้าจดัยุงลาย  21,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้้ายาหัวเชื้อก้าจัดยุงลายใน
พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

จัดซื้อน้้ายาหัวเชื้อก้าจัดยุงลาย 
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านเหล่า 

35. ค่าวัสดุทรายเคลือบสารเคมีเทมีฟอส 1 %   60,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายเคลือบสารเทมีฟอส ใช้
ปูองกันการวางไข่ของยุงในพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน
เหล่า 

จัดซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส      
1 %  เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน  
ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

36. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 90,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้ารดิ้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

37. โครงการพระราชดา้สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้าน
มะเร็งเต้านม 

 90,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด้ารดิ้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา  20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  

ประชาชน เยาวชนและบุคลากรของ 
อบต.บ้านเหล่า 

39. โครงการสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 

 100,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหริพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีในต้าบลบ้านเหลา่ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ี  5,000 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีของประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบา้นเหล่า 

วันเข้าพรรษา /วันออกพรรษา/วัน
อาสาฬหบูชา 

41. โครงการสืบสานอนรุักษ์ประเพณสีงกรานต ์  20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ      
สืบสานอนรุักษ์ประเพณสีงกรานต ์ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาวฒันธรรมที่
ดีของต้าบลบ้านเหล่าใหส้ืบทอดตอ่เยาวชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน  9  หมู่บ้าน 

42. โครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทงต้าบลบ้านเหล่า  25,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ
ประเพณียี่เป็งลอยกระทงต้าบลบา้นเหล่า  
เพื่อเป็นการส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามไม่ให้สญูหายสรา้งความ
สนุกสนาน และความสามคัคีในชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 
จ้านวน 9  หมู่บ้าน 

43. โครงการประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุง
หลวง  ประจ้าปี พ.ศ. 2562  
 

 5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิกิจกรรม
การจัดงาน  เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วม
ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีปกปูอง
และเทิดทลูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่น
ต้าบลบ้านเหล่า 

8.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศกึษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร 

44. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  103,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

ค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ 

45. ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 274,400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาท้าอาหารกลางวัน
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารส่วน
ต้าบล  บ้านเหล่า 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน  
245  วัน ๆ ละ 20 บาท  จ้านวน  
56  คน  

 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศกึษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร 

46. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

 95,200 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา  สื่อการเรยีน
การสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน  56  
คน ๆ ละ  1,700  บาท   
 

47. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

 30,510 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน คา่อุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรยีนและคา่กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้านวน  27  
คน ๆ ละ  1,130  บาท   
 

48. ค่าอาหารเสรมิ (นม)   381,324 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) ส้าหรับ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

จ้านวน  260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท 
จ้านวน  199  คน 

49. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน    20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นเหล่า  จ้านวน  
46  คน 

50. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิ
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์

นักเรียนโรงเรียนบา้นน้้าฮอก  จ้านวน  
36  คน 

51. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์

 30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร ์

นักเรียนโรงเรียนวดัสิทธิวิมล  จ้านวน  
61  คน 

52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภมูิปญัญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียนบา้นกาศประชานุ
เคราะห์  จ้านวน  100  คน 

53. โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 572,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

นักเรียนโรงเรียนบา้นเหล่า จ้านวน 
46  คน โรงเรียนวดัสิทธิ จ้านวน 61  
คน  โรงเรียนบ้านน้า้ฮอก จ้านวน  
36  คน 

 
 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศกึษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร 

54. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจา้ปี พ.ศ.  2562  25,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
และโรงเรียนในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

55. ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงไรส้าย
อัตโนมัติหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  

 10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวท่ีใช้
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการ
ให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

หอกระจายข่าวไรส้าย  หมู่ที่ 1 –   
หมู่ที่  9  ต้าบลบ้านเหล่า 

56. ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV  และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV   

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ใน
พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า  หมู่ที่ 1 –     
หมู่ที่  9   

57. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ้าที่อ่านหนังสือพิมพ์ของ
หมู่บ้านจ้านวน  9  หมู่บ้าน 

 70,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหนังสือพิมพ ์สิ่งพิมพ์  
วารสารต่าง ๆ ท่ีจ้าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ้าที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ของหมู่บ้าน  จ้านวน  9  
หมู่บ้าน 

9.  การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

58. ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.)   

 30,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.)  ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 

59. ค่าเบี้ยประกันภัย  4,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งในการจัดท้าประกันภัยรถ
ราชการที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

รถราชการที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

60. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  108,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการยามรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

ยามรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

61. โครงการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครต้ารวจบ้าน
ต้าบลบ้านเหล่า  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 40,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรม
ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครต้ารวจบ้านต้าบล
บ้านเหล่า  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ให้แก่สถานีต้ารวจภูธรบ้านกวาง 

ต้ารวจบ้านในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหลา่ 

 



 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9.  การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

62. โครงการด้าเนินการรณรงค์การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิงานตาม
โครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีต้าบลบา้นเหล่า 

ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

63. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

 5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการ
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

64. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

 5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการ
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

65. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

 50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่าทั้ง  9  
หมู่บ้าน 

66. โครงการโรงงานสีขาว  10,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ  ส้าหรบักลุ่มผู้ใช้แรงงานแปรรูปไม้
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ที่  9  ต.บ้านเหล่า 

กลุ่มผู้ใช้แรงงานแปรรูปไม้ในพ้ืนท่ี
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเหล่า 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

67. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 150,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ด้าเนินการเลือกตั้งท่ัวไปและเลือกตั้งซ่อม
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการเลือกตั้งท่ัวไป
และเลือกตั้งซ่อม 

68. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

 100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต้าบลของ
ส้านักปลดั 

พนักงานส่วนต้าบลของส้านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

69. โครงการด้าเนินการจัดการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 150,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

70. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล และพนกังานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

71. โครงการจ้างท่ีปรึกษาองค์กร หรือสถาบันเพื่อ
ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งให้องค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางหรือค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ  

องค์กรหรือสถาบันเพื่อด้าเนินการ
ส้ารวจความพึงใจของประชาชนใน
พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

72. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้าเนินการซื้อหรือจ้าง 
คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด้าเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ
ควบคมุงานก่อสร้างของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการด้าเนินการซื้อหรือ
จ้าง คณะกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้างของ อบต.บ้านเหลา่ 

73. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

 61,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต้าบลของ
กองคลัง 

พนักงานส่วนต้าบลของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

74. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) 

 10,000  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการด้าเนินการดา้เนินการเกี่ยวกับ
การจัดท้าระบบบัญชีคอมพิวเตอรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ใช้งานใน
ระบบ (e-laas) 

75. โครงการจดัท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
จัดท้าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได ้

 20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน ค่า
คัดลอกข้อมลูเอกสารที่ดิน เอกสารสิทธ์ิ
ต่างๆ ค่าจัดท้าฐานข้อมลูที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

ถ่ายเอกสารระวางท่ีดิน ค่าคดัลอก
ข้อมูลเอกสารที่ดิน เอกสารสิทธ์ิ
ต่างๆ ค่าจัดท้าฐานข้อมลูที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

 
 

  โครงการ แหล่งที่มา จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 



งบประมาณ 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

76. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

 60,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต้าบลของ
กองการศึกษา 

พนักงานส่วนต้าบลของกอง
การศึกษาองค์การบรหิารส่วนต้าบล
บ้านเหล่า 

77. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

 15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต้าบลของ
กองสาธารณสุข 

พนักงานส่วนต้าบลของกอง
สาธารณสุของค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านเหล่า 

78. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

 15,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต้าบลของ
กองช่าง 

พนักงานส่วนต้าบลของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

79. ค่าจ้างออกแบบและประมาณการตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง   

 80,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งออกแบบและประมาณ
การตามระเบียบการจัดซื้อจดัจ้าง   

ค่าจ้างออกแบบและประมาณการ 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

80. ค่าจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการ 

 84,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการท้าความ
สะอาดอาคารสถานท่ีราชการส้านกังาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท้าความ
สะอาดส้านักงาน 

81. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตนั    814,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรากระบอกสบูไม่ต่้า
กว่า 2,400  ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่า้กว่า  110  กิโลวตัต ์

รถบรรทุกดเีซล จา้นวน  1  คัน 

82. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา้หรับงานประมวลผล  
แบบท่ี  1   

 44,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  1  เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของส้านักปลัด 

เครื่องคอมพิวเตอร์  จ้านวน                   
1  เครื่อง 

83. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด้า 
ชนิด Neteork   

 7,900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส้านัก
ปลัด 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ้านวน     
1  เครื่อง 

 



 
 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

84. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน   11,000 เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2  
บาน   
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2  บาน 
จ้านวน  2  ตู้ 
 

85. เครื่องส้ารองไฟฟูา  7,500 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส้ารองไฟฟูา  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

เครื่องส้ารองไฟฟูา  จ้านวน  3  
เครื่อง 

86. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส้าหรับงานส้านักงาน  16,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
ส้าหรับงานส้านักงาน  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ส้านักงาน  จ้านวน  1  เครื่อง 

87. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด้า  ชนิด 
Network   

 7,900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด้า  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด้า  จ้านวน  1  เครื่อง 
   

88. เครื่องส้ารองไฟฟูา  2,500 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส้ารองไฟฟูา  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 

เครื่องส้ารองไฟฟูา  จ้านวน  1  
เครื่อง 

89. จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต                     
สลัมเทสปูน  

 5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีตสลมัเทสปูน  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของกองช่าง 

ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีตสลัมเทสปูน  จ้านวน        
1  เครื่อง 

90. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบเขตพืน้ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

 414,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วล้อมรอบเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า   

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบเขต  อบต.    
บ้านเหล่า  ขนาดสูง 2.10 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า  175.00 เมตร 

91. โครงการก่อสร้างหลังคาส้าหรับจดักิจกรรม  และ
ทางเดินเช่ือมอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 
 

 350,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาส้าหรับจัด
กิจกรรม  และทางเดินเช่ือมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านเหล่า 

หลังคาส้าหรับจดักิจกรรม และ
ทางเดินเช่ือมอาคารของ  ศพด.
อบต.บ้านเหล่า 

 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

92. โครงการก่อสร้างห้องน้้าและอ่างลา้งมือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

 370,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้้าและอ่างล้าง
มือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

ห้องน้้าและอ่างล้างมือบรเิวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านเหล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้จ่ายงบประมาณ 
      องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ้านวน  111   โครงการ  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  จ้านวนเงิน   22,030,753.88  บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวติและสังคมสงเคราะห ์ 9 14,286,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้าเพือ่การเกษตรและมีคุณภาพส้าหรับอุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ 1 5,100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 12 1,941,122.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4 601,875 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพท่ีสร้างรายได ้ 4 59,288 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 10 350,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 4 46,430 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 14 1,565,968.98 

ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 9 244,889.59 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรม จริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 594,824 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานท่ี และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสด-ุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมยั 32 2,334,055.51 

รวม 111 22,030,753.88 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห ์

1. โครงการวันท้องถิ่นไทย  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  2,000 500  

2. โครงการเทดิพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 

 20,000 - โอนลดงบประมาณ 
20,000  บาท 

3. สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านเหล่า   

 9,884,400 9,481,200 โอนลดงบประมาณ 
100,000  บาท 

4. สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่   
ต้าบลบ้านเหล่า 

 5,040,000 4,594,400 โอนลดงบประมาณ 
50,000  บาท 

5. สนับสนุนและสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์และ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในพื้นที่ต้าบล   
บ้านเหล่า 

 36,000 36,000  

6. เงินช่วยพิเศษ  5,000 -  

7. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 160,900 160,900  

8. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน และการ
จัดท้าเวทีประชาคมต้าบล/หมู่บ้าน 

 25,000 5,800 โอนลดงบประมาณ 
10,000  บาท 

9. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ้าเภอสูงเม่นให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลร่องกาศ 

 8,000 8,000  

รวม 15,181,300 14,286,800  

 
 
 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค  บริโภคอย่างเพียงพอ 

1. โครงการตรวจสอบรับรองคณุภาพน้้าประปาของหมู่บ้าน 
ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า 

 6,000 5,100  

รวม 6,000 5,100  

 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2   
ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร ่

 300,000 259,800 โอนลดงบประมาณ 
13,470  บาท 

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก              
(ช่วงที่  2)  หมู่ที่ 1  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

 110,000 105,000  

3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มคอนกรีตเสริมเหล็ก              
(ช่วงที่  1)  หมู่ที่ 1  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

 95,000 70,000  

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก    
พร้อม  ฝาปิด  หมู่ท่ี 8  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร ่

 295,000 192,900 โอนลดงบประมาณ 
102,100  บาท 

5. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกอ่สร้างบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 4  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

 200,000 200,000  

6. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกอ่สร้างบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่ 7  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

 180,000 156,000  

7. โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมกอ่สร้างบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  6  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร ่

 340,000 337,000  

 
 
 

  โครงการ แหล่งที่มา จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 



งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ที่เบิกจ่าย 

8. โครงการเสรมิผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ช่วงที่  1) 
หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 98,000 94,900  

9. โครงการเสรมิผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ช่วงที่  2) 
หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 105,000 90,900  

10. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 3  
ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 195,633 187,780.20  

11. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 9 
ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่  

 199,941 192,842.60  

12. โครงการดูแล ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะใน
พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า  จ้านวน  9  หมู่บ้าน  

 54,000 54,000  

รวม 2,172,574 1,941,122.80  

 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน  10,000 10,000  

2. โครงการปูองกันปัญหาไฟปุาและหมอกควัน  5,000 3,675  

3. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีต้าบล 
บ้านเหล่า 

 583,200 583,200  

4. โครงการคุม้ครอง ดูแล บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 20,000 5,000 โอนลดงบประมาณ 
15,000  บาท 

รวม 618,200 601,875  

 
 
 

  โครงการ แหล่งที่มา จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 



งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ที่เบิกจ่าย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุม่สตรีในต้าบลบ้านเหล่า 

 20,000 23,400  

2. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านเหล่า 

 20,000 19,450  

3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ปูองกันโรคพืช 
ข้าวและพืชผลทางการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต้าบลบ้านเหล่า 

 20,000 16,438  

4. โครงการบริหารศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ้าต้าบลบ้านเหล่า 

 15,000 -  

รวม 75,000 59,288  

 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสตัว์  5,400 5,400  

2. โครงการส่งเสริมการปูองกันโรคเอดส ์  1,000 -  

3. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก  5,000 -  

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ 

 27,000 27,000  

 
 
 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

5. จัดซื้อวัสดุน้า้ยาหัวเชื้อก้าจดัยุงลาย  21,000 -  

6. ค่าวัสดุทรายเคลือบสารเคมีเทมีฟอส 1 %   60,000 38,000  

7. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 90,000 90,000  

8. โครงการพระราชดา้สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้าน
มะเร็งเต้านม 

 90,000 90,000  

9. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา  20,000 -  

10. โครงการสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 

 100,000 100,000  

รวม 419,000 350,400  

 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ี  5,000 2,450  

2. โครงการสืบสานอนรุักษ์ประเพณสีงกรานต ์  20,000 15,540  

3. โครงการประเพณียี่เป็งลอยกระทงต้าบลบ้านเหล่า  25,000 24,320  

4. โครงการประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แหตุ่งหลวง  
ประจ้าปี พ.ศ. 2562  

 5,000 4,120  

รวม 55,000 46,430  

 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

8.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศกึษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร 

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  103,000 86,529.90  

2. ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต้าบล   บ้านเหล่า 

 274,400 285,980 โอนเพิ่มงบประมาณ 
13,000 

3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 95,200 81,600 โอนลดงบประมาณ 
13,000  บาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

 30,510 23,730  

5. ค่าอาหารเสรมิ (นม)   381,324 339,449.08  

6. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน    20,000 20,000  

7. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์

 20,000 20,000  

8. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์

 30,000 30,000  

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  30,000 30,000  

10. โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 572,000 566,840  

11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจา้ปี พ.ศ.  2562  25,000 - โอนลดงบประมาณ 
25,000  บาท 

 
 
 
 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

8.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศกึษา  และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมลูข่าวสาร 

12. ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงไรส้าย
อัตโนมัติหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  

 10,000 12,000 โอนเพิ่มงบประมาณ 
2,400  บาท 

13. ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV  และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 100,000 -  

14. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ้าที่อ่านหนังสือพิมพ์ของ
หมู่บ้านจ้านวน  9  หมู่บ้าน 

 70,000 69,840  

รวม 1,761,434 1,565,968.98  

 
 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

9.  การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อป
พร.)   

 30,000 44,200 โอนเพิ่มงบประมาณ 
14,500  บาท 

2. ค่าเบี้ยประกันภัย  4,000 3,086.95  

3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  108,000 108,000  

4. โครงการอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครต้ารวจบ้าน
ต้าบลบ้านเหล่า  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 40,000 40,000  

 
 
 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

9.  การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

5. โครงการด้าเนินการรณรงค์การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 10,000 450  

6. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ              ทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 5,000 4,920  

7. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ             ทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

 5,000 450 โอนลดงบประมาณ 
4,550  บาท 

8. โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน              (อปพร.) 

 50,000 43,782.64 โอนลดงบประมาณ 
6,217  บาท 

9. โครงการโรงงานสีขาว  10,000 -  

รวม 262,000 244,889.59  

 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 150,000 -  

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  (ส้านักปลัด) 

 100,000 100,000  

3. โครงการด้าเนินการจัดการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 150,000 -  

 
 
 
 



  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตา้บล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 20,000 288,440  

5. โครงการจ้างท่ีปรึกษาองค์กร หรือสถาบันเพื่อ
ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 20,000 14,000  

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้าเนินการซื้อหรือจ้าง 
คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 20,000 82,780 โอนเพิ่มงบประมาณ 
90,000  บาท 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  (กองคลัง) 

 61,000 35,396 กองคลัง 

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น      
(e-Laas) 

 10,000 -  

9. โครงการจดัท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
จัดท้าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได ้

 20,000 -  

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร                  (กอง
การศึกษา) 

 60,000 60,208 โอนเพิ่มงบประมาณ 
5,000  บาท 

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร           (กองสาธารณสุข) 

 15,000 5,880  

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  (กองช่าง) 

 30,000 8,120  

 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13. ค่าจ้างออกแบบและประมาณการตามระเบียบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง   

 80,000 -  

รวม 736,000 594,824  

 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

1. ค่าจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ  84,000 84,000  

2. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตนั    814,000 707,070  

3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา้หรับงานประมวลผล           
แบบท่ี  1  (ส้านักปลัด) 

 44,000 41,000  

4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED   ขาวด้า  ชนิด 
Network  (ส้านักปลัด) 

 7,900 7,400  

5. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน         (กองคลัง)  11,000 11,000  

6. เครื่องส้ารองไฟฟูา  (กองคลัง)  7,500 6,900  

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส้าหรับงานส้านักงาน                       
(กองการศึกษา) 

 16,000 15,500  

8. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด้า                           
ชนิด Network  (กองช่าง) 

 7,900 7,900  

 
 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

9. เครื่องส้ารองไฟฟูา   (กองช่าง)  2,500 2,500  

10. จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต                     
สลัมเทสปูน  

 5,000 -  

11. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านเหล่า 

 414,000 -  

12. โครงการก่อสร้างหลังคาส้าหรับจดักิจกรรม  และทางเดิน
เชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล
บ้านเหล่า 

 350,000 334,185.51  

13. โครงการก่อสร้างห้องน้้าและอ่างลา้งมือ               ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหล่า 

 370,000 369,500  

14. จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา    18,000 11,900  

15. ค่าจ้างท้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ฯรัชกาลที่  10  พร้อมตดิตั้ง  จ้านวน  1  จุด 

 83,000 83,000  

16. จัดซื้อเก้าอ้ีสา้นักงานแบบมีพนักพิง  จ้านวน  10  ตัว   24,000 24,000  

17. จัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงคโ์ครงเก้าอี้เหล็ก  จ้านวน  50  ตัว  22,500 22,500  

18. จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงพร้อมอุปกรณ์  จ้านวน  1  ชุด  18,500 18,500  

19. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุมฮ่องเก้าดู ่  26,800 26,800  

20. จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟูา   (ส้านักปลัด)  10,000 10,000  

21. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL in One  จ้านวน 2 
เครื่อง  (ส้านักปลดั) 

 46,000 45,600  

 
 
 
 



 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

22. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ้านวน  2  เครื่อง 

 1,400 1,400  

23. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL in One  จ้านวน       
1  เครื่อง  (กองคลัง) 

 23,000 22,800  

24. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด้า          
ชนิด Network  (กองคลัง) 

 8,900 8,800  

25. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ้านวน  1  เครื่อง   (กองคลัง)  18,000 17,800  

26. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ส้าหรับตดิตั้งบรเิวณศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 294,900 288,000  

27. ติดตั้งมุ้งลวดภายในอาคารเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเหลา่ 

 21,200 21,200  

28. จัดซื้อโตะ๊ท้างาน ขนาด 4 ฟุต พรอ้มกระจก จ้านวน       
1 ตัว  (กองสาธารณสุข) 

 4,500 4,500  

29. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL in One  จ้านวน        
1  เครื่อง  (กองสาธารณสุข) 

 23,000 22,800  

30. จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟูา   (กองสาธารณสุข)  2,500 2,500  

31. จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย 

 40,000 40,000  

32. โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร  (กองคลัง)  75,700 75,000  

รวม 2,895,700 2,334,055.51  

 


