
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256๓ 

เทศบาลต าบลหลักเขต  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก. ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหลัก
เขต 

จัดหาอาหารกลางวันเพ่ือจัดสรรให้
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 

1,040,000 
 

โรงเรียน 

บ้านหลัก
เขต 

กอง 

การศึกษา 

            

2 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนไตรมิตร
วิทยาคาร 

จัดหาอาหารกลางวันเพ่ือจัดสรรให้
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 

880,000 
 

โรงเรียนไตร
มิตรวิทยา

คาร 

กอง 

การศึกษา 

            

3 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวิมลวิทยา 

จัดหาอาหารกลางวันเพ่ือจัดสรรให้
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 

600,000 
 

โรงเรียนวิมล
วิทยา 

กอง 

การศึกษา 

            

4 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคก
เก่า 
 
 

จัดหาอาหารกลางวันเพ่ือจัดสรรให้
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ป.6 

260,000 
 

โรงเรียน 

บ้านโคกเก่า 

กอง 

การศึกษา 

            

  แบบ  ผด. 2 



ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล             
หลักเขต 

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย ์  
 

   

๕๘๘,000 ศพด.ทั้ง ๒ 
ศูนย ์

กอง 

การศึกษา 

            

๖ โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม) 
ให้โรงเรียนบ้าน
หลักเขต 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

๔๙๘,๒๑๒ โรงเรียน 

บ้านหลัก
เขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๗ โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม)
ให้โรงเรียนไตร
มิตรวิทยาคาร 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

๔๒๑,๕๖๔ โรงเรียนไตร
มิตรวิทยา

คาร 

กอง 

การศึกษา 

            

๘ โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม)
ให้โรงเรียนวิมล
วิทยา 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

๒๘๗,๔๓0 โรงเรียนวิมล
วิทยา 

กอง 

การศึกษา 

            

๙ โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม)
ให้โรงเรียนบ้าน
โคกเก่า 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

๑๒๔,๕๕๓ โรงเรียน
บ้านโคกเก่า 

กอง 

การศึกษา 

            

 
 



 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑0 โครงการจัดหา
อาหารเสริม(นม)ให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหลัก
เขต 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์จ านวน 
๒๖0 วัน จ านวนเด็กนักเรียน  
๑๒0 คน 

๒๒๙,๙๔๔ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๑ โครงการชวนลูก
เล่านิทานสานฝัน
รักการอ่าน 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการชวนลูกเล่านิทาน 
สานฝันรักการอ่าน    

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๒ โครงการติดตาม
ตรวจสุขภาพเด็ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการติดตามตรวจ 
สุขภาพเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
 

10,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๓ โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

10,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๔ โครงการประเมิน
นิเทศการศึกษา
ภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการประเมินนิเทศ
การศึกษา 
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก  

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            



 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕ โครงการปลูก
พืชผักสวนครัว 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปลูกพืชผักสวน
ครัว  
 

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๖ โครงการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมเด็กปฐมวัย   

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๗ โครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๘ โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๑๙ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  
 

100,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            



 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒0 โครงการวันไหว้ครู 
 
 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการวันไหว้ครู    
 

10,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๒๑ โครงการศิลปะกับ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการศิลปะกับเด็ก
ปฐมวัย    

3,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 
            

 
๒๒ 

โครงการหนูน้อย
ฟันสวยยิ้มใส
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการหนูน้อยฟันสวย
ยิ้มใสส าหรับเด็ก  
 

10,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๒๓ โครงการหนูน้อย
รักการออมทรัพย์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการหนูน้อยรักการ 
ออมทรัพย์ 
 

5,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง 

การศึกษา 

            

๒๔ โครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่
โลกกว้าง    

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 
            



 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๕ โครงการจัดหา
วัสดุการศึกษา สื่อ
การเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดสรรส าหรับเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หลักเขต ทั้ง 2 ศูนย ์ 
จ านวน  120 คนๆ
ละ 1,700 บาท/ปี   
 

204,000  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๒๖ โครงการจัดซื้อค่า
อุปกรณ์การเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดซื้อค่าอุปกรณ์
การเรียน   

๒๔,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 
            

๒๗ ค่าหนังสือเรียน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการค่าหนังสือเรียนส าหรับ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลัก
เขต  
ทั้ง 2 ศูนย์ 

24,000  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 
            

๒๘ โครงการจัดซื้อค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดซื้อค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

๓๖,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            



 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๙ โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๕๑,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๓0 อุดหนุนโรงเรียน
ไตรมิตรวิทยาคาร   

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
สู่ความเป็นเลิศ 

30,000 โรงเรียนไตร
มิตรวิทยาคาร   

กอง 

การศึกษา 
            

๓๑ อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโคกเก่า 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 โรงเรียนบ้าน
โคกเก่า 

กอง 

การศึกษา 
            

๓๒ อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหลักเขต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
สู่ความเป็นเลิศ 

30,000 โรงเรียนบ้าน
หลักเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๓๓ อุดหนุนโรงเรียน
วิมลวิทยา   

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

30,000 โรงเรียนวิมล
วิทยา   

กอง 

การศึกษา 

            

๓๔ โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย   

5,000 ทต.หลักเขต 
 

กอง 

การศึกษา 

            

๓๕ โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    

5,000 ทต.หลักเขต 
 

กอง 

การศึกษา 
            



1.๒  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๖  โครงการวันแม่
แห่งชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการวันแม่
แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๕0,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๓๗ โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
   
   

๑00,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๓๘ โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง 
 

๑๕0,000 ศพด.ทั้ง ๒ 
ศูนย ์

กอง 

การศึกษา 

            

๓๙ โครงการวันวิสาขบู
ชา 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการวันวิสาขบูชา 

๕,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๔0 โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ด าเนินโครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

๒0,000 เขาพนมรุ้ง อ. 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

กอง 

การศึกษา 
            



 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๑ โครงการวัน
มาฆบูชา 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการวันมาฆบูชา 
 

๕,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๔๒ โครงการวัน
อาสาฬบูชา 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการวันอาสาฬ
บูชา 
   
   

๕,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๔๓ โครงการวัน
เข้าพรรษา 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการวันเข้าพรรษา 

๕,000 ศพด.ทั้ง ๒ 
ศูนย ์

กอง 

การศึกษา 

            

๔๔ โครงการวันออก
พรรษา 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการวันออก
พรรษา 

๕,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 

            

๔๕ โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

๑0,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หลัดเขต 

กอง 

การศึกษา 
            

๔๖ โครงการ
กิจกรรม นิทรรศ 
การ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ต่างๆ 

ตั้งไว้  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ/กิจกรรม  
นิทรรศการ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ต่างๆ  

๑00,000 ทต.หลักเขต ส านักปลัด             



1.๓  แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๗ โครงการส่งเสริม
ให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนต าบลหลัก
เขต 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนต าบลหลักเขต 

30,000 
 

ทต.หลักเขต กอง 

สวัสดิการ
สังคม 

            

๔๘ โครงการแข่งขัน
กีฬาสีเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหลักเขต ทั้ง ๒ 
ศูนย ์

50,000 
 

 

ศพด.ทั้ง ๒ 
ศูนย ์

กอง 

การศึกษา 
            

๔๙ โครงการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล 
หลักเขตเกมส์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
ประจ าต าบล หลักเขตเกมส์  

300,000 
 
 

ทต.หลักเขต 
 

กอง 

การศึกษา 
            

๕0 โครงการ 
แข่งขันกีฬา-
กรีฑา (กลุ่ม
โรงเรียนต าบล
หลักเขต) โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา  
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน  

50,000 
 

ทต.หลักเขต 
 

กอง 

การศึกษา 
            



 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๑ โครงการรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ปูองกันโรค 
ไข้เลือดออก   
 

120,000 
 

ทต.หลักเขต กอง
สวัสดิการ 

            

๕๒ โครงการรณรงค์
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า "ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ" 

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า   
   
   

60,000 
 

ทต.หลักเขต กอง
สวัสดิการ 

            

๕๓ โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
 
 

40,000 
 

ทต.หลักเขต กอง
สวัสดิการ 

            

๕๔ โครงการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยและ
น้ าเสียในชุมชน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น การส่งเสริมให้
ความรู้ สนับสนุนการท าความ
สะอาดการจัดการสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยในชุมชน และน้ าเสีย  

30,000 
 

ทต.หลักเขต กอง
สวัสดิการ 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๕ โครงการปลูกหญ้า
แฝกและการใช้
ประโยชน์จากหญ้า
แฝก 

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกและ
การใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝก เพ่ือร่วมถวายเป็นราช
สักการะในวโรกาส 
ต่างๆ   

20,000 
 

ทต.หลักเขต ส านักปลัด             

๕๖ โครงการส่งเสริม 
ปรับปรุงแก้ไข 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการโดยการปลูก
ต้นไม้  
เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุง
แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

50,000 ทต.หลักเขต ส านักปลัด             



ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๗ เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล  
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

20,000 เทศบาลต าบล
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๕๘ โครงการส่งเสริม
เครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมู่บ้าน
เขตประชาสรร หมู่
ที่ 14 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดหาเครื่องออกก าลัง
กาย ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่    

50,000 
 

เทศบาลต าบล
หลักเขต 

สวัสดิการ
สังคม 

            

๕๙ เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ ตั้งไว้ 30,000.-
 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ 

30,000 อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ 

ส านักปลัด             



1.๔  แนวทางส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตระดับครอบครัว และชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.๕  แนวทางการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
 
 

 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖0 โครงการ ปรับปรุง
ถนนภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลหลักเขต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลหลักเขต   

312,200 
 

ถนนภายใน
ส านักงาน

เทศบาลต าบล
หลักเขต 

กองช่าง             

๖๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทาง
ซอยข้างโรงเรียน
วิมลวิทยา  บ้าน
สมสุข   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง  ปริมาณ
งาน  ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร   
ระยะทาง  65.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร พร้อมเทเสริมทาง
เชื่อม 
บริเวณทางแยก   

162,100 
 

สายทางซอย
ข้างโรงเรียน
วิมลวิทยา  
บ้านสมสุข   

กองช่าง             

๖๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทาง
ซอยข้างวัดหลัก
เขต  บ้านหลักเขต  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทางซอยข้างวัดหลักเขต  บ้าน
หลักเขต หมู่ที ่2  ต าบลหลักเขต  
อ าเภอเมือง  จังหวัดช่าง) 

48,300 
 

สายทางซอย
ข้างวัดหลัก
เขต  บ้าน
หลักเขต 

กองช่าง             



 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทาง
ซอยบ้านนางรอน
(ต่อจากคอนกรีต
เดิม)  บ้านเขต
สมบูรณ์ หมู่ที่ 12  
ต าบลหลักเขต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอย 
บ้านนางรอน(ต่อจากคอนกรีต
เดิม)  บ้านเขตสมบูรณ์ หมู่
ที ่12   
ต าบลหลักเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 

159,600 
 

สายทางซอย
บ้านนางรอน

(ต่อจาก
คอนกรีตเดิม)  

บ้านเขต
สมบูรณ์ หมู่ที่ 
12  ต าบล
หลักเขต 

กองช่าง             

๖๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเขต
สามัคคี ม.8 สาย
ทางไปโคกข้ีเหล็ก 
(จาก คสล.เดิมไป
ทางลาดยาง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านเขตสามัคคี ม.8 สายทางไป
โคกขี้เหล็ก (จาก คสล.เดิมไปทาง 
ลาดยาง)  ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  
86.00  เมตร  หนา  0.15  
 เมตร  
 

209,600 
 

บ้านเขต
สามัคคี ม.8 
สายทางไป
โคกขี้เหล็ก 
(จาก คสล.
เดิมไปทาง
ลาดยาง) 

กองช่าง             



 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคก
เมือง  ม.5 สาย
ทางบ้านนายสุภาพ 
เกรัมย์ ไปตามถนน
รอบหมู่บ้านด้าน
ทิศใต้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านโคกเมือง  ม.5 สายทาง
บ้านนายสุภาพ เกรัมย์ ไปตาม
ถนนรอบ 
หมู่บ้านด้านทิศใต้    

256,200 
 

บ้านโคก
เมือง  ม.

5 สายทาง
บ้านนาย
สุภาพ เก

รัมย์ ไปตาม
ถนนรอบ 

หมู่บ้านด้าน
ทิศใต้   

กองช่าง             

๖๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปริงเปน 
หมู่ที่1 สายทาง
บ้านนายมีต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ไปทาง
ทิศใต้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านปริงเปน หมู่ที่1 สายทาง
บ้านนายมีต่อจากถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม ไปทางทิศใต้   

256,300 
 

บ้านปริง
เปน หมู่ที่
1 สายทาง

บ้านนายมีต่อ
จากถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก

เดิม ไปทางทิศ
ใต ้ 

กองช่าง             



 
 

 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ไผ่  ม.3 สายทาง
บ้านนางสงามต่อ
จาก คสล.เดิมไป
ทางบ้านนางรัตนา
ภรณ์ เกรัมย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองไผ่  ม.3 สายทางบ้าน
นางสงามต่อจาก คสล.เดิมไปทาง 
บ้านนางรัตนาภรณ์ เกรัมย ์ 

158,600 
 

บ้านหนอง
ไผ่  ม.3 สาย
ทางบ้านนาง

สงามต่อ
จาก คสล.เดิม

ไปทาง 
บ้านนางรัตนา
ภรณ์ เกรัมย์ 

กองช่าง             

๖๘ โครงการก่อสร้าง
ทางน้ าล้นข้ามคัน
คลอง (ช่วงนานาย
เกียน)  บ้านตา
แผ้ว  ม.6 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างทางน้ าล้นข้ามคันคลอง  
(ช่วงนายนาเกียน)  บ้านตา
แผ้ว  ม.6    

134,400 
 

ช่วงนานาย
เกียน)  บ้าน

ตาแผ้ว  ม.6   

กองช่าง             

๖๙ โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ าดิบ 

เพ่ือใช้ในการสูบน้ าในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ า
เทศบาล 
ต าบลหลักเขต 

50,000 เทศบาล 
ต าบลหลักเขต 

ส านักปลัด             



 

 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗0 โครงการก่อสร้าง
ทางน้ าล้นข้ามคัน
คลอง (ล าห้วย
ตะคร้อ)   ม.14 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปริมาณ
งาน   

118,000 
 
 

ล าห้วยตะคร้อ   
ม.14 

กองช่าง             

๗๑ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าเข้า
สระ ม.8 (หน้า
โรงเรียนบ้านหลัก
เขต) 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าเข้าสระ ม.
8 (หน้าโรงเรียนบ้านหลักเขต) 
  

131,000 
 

สระ ม.8 
(หน้าโรงเรียน
บ้านหลักเขต) 

กองช่าง             

๗๒ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าบ้าน
เขตพัฒนา (ต่อ
จากจุดเดิมไปทาง
ทิศตะวันตก)  บ้าน
เขตพัฒนา หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านเขต
พัฒนา  
(ต่อจากจุดเดิมไปทางทิศ
ตะวันตก)  บ้านเขตพัฒนา หมู่
ที ่9  
 
 

151,600 
 

ต่อจากจุดเดิม
ไปทางทิศ
ตะวันตก   
บ้านเขต

พัฒนา หมู่
ที ่9  

 

กองช่าง             



 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๓ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าบ้าน
หลักเขต (ข้างวัด
หลักเขต) บ้าน
หลักเขต หมู่ที่ 2 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหลัก
เขต (ข้างวัดหลักเขต)   บ้านหลัก
เขต  หมู่ที่ 2    

144,400 
 

บ้านหลัก
เขต (ข้างวัด

หลัก
เขต)   บ้าน

หลักเขต  หมู่
ที ่2   

กองช่าง             

๗๔ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ
สนามกีฬา บ้านสม
สุข   ม.11 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปริมาณ
งาน  ขนาดความ
กว้าง  2.00  เมตร   
ความยาว 4.50 เมตร   

200,000 
 

สนามกีฬา 
บ้านสมสุข   

ม.11 

กองช่าง             

๗๕ โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาดชุมชน 
(ลานข้างสระน้ า 
บ้านหนองสมบูรณ์ 
ม.10) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน  
(ลานข้างสระน้ า บ้านหนอง
สมบูรณ์ ม.10)  
 

400,000 
 

ลานข้างสระ
น้ า บ้านหนอง
สมบูรณ์ ม.

10 

กองช่าง             

๗๖ โครงการขยายเขต
ระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้าน
เสม็ด หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน   
บ้านเสม็ด หมู่ที่ 7   

132,000 
 

บ้านเสม็ด หมู่
ที่ 7 

กองช่าง             



 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๗ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก  
สายทางคันคลอง
ช่วงนาตาเปรย  
บ้านตาแผ้ว  หมู่ 6 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
ทางคันคลองช่วงนาตาเปรย  บ้าน
ตาแผ้ว  หมู่ 6    

161,600 
 

สายทางคัน
คลองช่วงนา
ตาเปรย บ้าน

ตาแผ้ว 
หมู่ 6   

กองช่าง             

๗๘ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก  
สายทางจากบ้าน
ผอ.สมบูรณ์ไปทาง
ทิศตะวันตก  บ้าน
หนองสมบูรณ์  ม.
10 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
ทาง 
จากบ้านผอ.สมบูรณ์ไปทางทิศ
ตะวันตก  บ้านหนองสมบูรณ์  ม.
10  
 
 

178,100 
 

จากบ้านผอ.
สมบูรณ์ไป

ทางทิศ
ตะวันตก  
 บ้านหนอง
สมบูรณ์  ม.

10  

กองช่าง             

๗๙ โครงการปรับปรุง
ถนนดินลงหินคลุก  
สายทางบ้านนาย
วาน เกรัมย์ไปทาง
ทิศเหนือ  บ้านโคก
เก่า หมู่ 4 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สาย
ทางบ้านนายวาน เกรัมย์ไปทาง
ทิศเหนือ  บ้านโคกเก่า หมู่ 4    

162,700 
 

สายทางบ้าน
นายวาน 
 เกรัมย์ 

ไปทางทิศ
เหนือ  บ้าน

โคกเก่า หมู่ 4 

กองช่าง             



 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘0 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก (จากลาน
ข้างสระน้ าไปทาง 
สนง. เทศบาล
ต าบลหลักเขต)  
บ้านหนองสมบูรณ์ 
ม.10 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
(จากลานข้างสระน้ าไป
ทาง สนง. เทศบาลต าบลหลัก
เขต)  บ้านหนองสมบูรณ์ ม.
10  ปริมาณงาน  วางท่อระบาย
น้ า   

334,500 
 

จากลานข้าง
สระน้ าไปทาง 
สนง. เทศบาล
ต าบลหลักเขต  

บ้านหนอง
สมบูรณ์ ม.

10 

กองช่าง             

๘๑ โครงการวางระบบ
ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (แยก
ส าราญศักดิ์ไปสระ
น้ า)   บ้านหนอง
สมบูรณ์ ม.10 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการ วางระบบท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  
(แยกส าราญศักดิ์ไปสระ
น้ า) ปริมาณงาน  วางท่อระบาย
น้ า คสล.  

75,500 
 

แยกส าราญ
ศักดิ์ไปสระน้ า  
บ้านหนอง
สมบูรณ์ ม.
10 

กองช่าง             

๘๒ โครงการต่อเติม
ศูนย์ปฏิบัติการกู้
ชีพเทศบาลต าบล
หลักเขต 

เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกให้แก่
พนักงานให้มีพ้ืนที่ในการ 
ปฏิบัติงาน ประจ าเทศบาลต าบล
หลักเขต 

200,000 เทศบาลต าบล
หลักเขต 

ส านักปลัด             



 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ หมู
ที ่1  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านตาอิม หมู่
ที ่1 

100,000 ซอยบ้าน
ตาอิม หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

๘๔ โครงการโคมไฟฟูา
สาธารณะรอบ
หมู่บ้าน บ้านหลัก
เขต หมู่ที่ 2  

บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะรอบหมู่บ้าน บ้านหลัก
เขตหมู่ท่ี 2  

100,000 รอบ
หมู่บ้าน บ้าน
หลักเขต หมู่

ที ่2  

กองช่าง             

๘๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ หมูที่ 3 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ้านนาง
สุทธิ โกรัมย ์ไปบ้านนาง
จ าเนียร เรืองรัมย์    

100,000 บ้านนาง
สุทธิ โก

รัมย์ ไปบ้าน
นาง

จ าเนียร เรือง
รัมย์    

กองช่าง             

๘๖ โครงการโคมไฟฟูา
สาธารณะบ้านโคก
เมืองหมู่ที่ 5  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
การติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

100,000 บ้านโคกเมือง
หมู่ที่ 5  

กองช่าง             



 

 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘๗ โครงการโคมไฟฟูา
สาธารณะ บ้าน
เสม็ด หมู่ที่ 7  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
การติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 

100,000 บ้านเสม็ด หมู่
ที ่7 

กองช่าง             

๘๘ โครงการโคมไฟฟูา
สาธารณะ บริเวณ
หน้าวัดไปทางทิศ
ใต ้บ้านเขต
สามัคคี หมู่ที ่8 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ  

100,000 บริเวณหน้าวัด
ไปทางทิศ

ใต ้บ้านเขต
สามัคคี หมู่

ที ่8 

กองช่าง             

๘๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ บ้าน
เขตพัฒนา หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

100,000 บ้านเขต
พัฒนา หมู่

ที ่9 

กองช่าง             

๙0 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ ไปวัด
บ้านปริงเปนเขต
ตาราม บ้านหนอง
สมบูรณ์ หมู่
ที ่10  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

100,000 ไปวัดบ้านปริง
เปนเขตตา
ราม บ้าน

หนอง
สมบูรณ์ หมู่

ที ่10  

กองช่าง             



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ บ้าน
เขตสมบูรณ์ หมู่
ที ่12  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์  ใน
การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
บ้านตาอ่วม  สุทธิไปบ้านผอ.บ้าน
เขตสมบูรณ์ หมู่ที่ 12  

100,000 จากบ้าน
ตาอ่วม  สุทธิ
ไปบ้านผอ.
บ้านเขต

สมบูรณ์ หมู่
ที ่12  

กองช่าง             

๙๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟูา
สาธารณะ บ้าน
เขตประชาสรร หมู่
ที ่14 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ  

100,000 บ้านเขต
ประชา

สรร หมู่ที่ 14 

กองช่าง             



 
 
1.๖  แนวทางการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
 

 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙๓ โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ ให้รู้เท่า
ทันพิษภัยของยาเสพติด ตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วปูองกัน และ
กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด 
/ผู้เสพยาเสพติด 
 

30,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

ส านักปลัด             

๙๔ โครงการปูองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการและการบริหารงาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ด าเนิน
กิจกรรมโครงการและมาตรการ
ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต    
 

50,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             



 
1.๗  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙๕ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลหลักเขตท่ีมี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 

6,049,200 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๙๖ เบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
หลักเขต ที่มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือ ตามระเบียบ/หนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย  

2,976,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๙๗ เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ติดเชื้อเอดส์ จ านวน 15 ราย  
รายละ 500 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน  
  

90,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙๘ โครงการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย
มีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
จัดโครงการ 

50,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๙๙ โครงการศึกษาดู
งานเพ่ือสร้าง
ศักยภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  

100,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑00  เงินอุดหนุน 
 
 
 

 อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน ตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท 

280,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑0๑ อุดหนุน
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์  

 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งไว้  
20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดหา
รายได้เพ่ือกิจกรรมการกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑0๒ โครงการ
สงเคราะห์ผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
อุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสจะได้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

100,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑0๓ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม ให้ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อประกอบการ
อบรม  ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร
อบรม 

50,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑0๔ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม ให้ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดโครงการ 

50,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑0๕ โครงการสานฝัน
วัยใสครอบครัว
อบอุ่นด้านเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม ให้ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อประกอบการ
อบรม  ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร
อบรม 

50,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑0๖ เงินอุดหนุน อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
เทศบาลต าบลหลักเขต ตั้งไว้  
40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนกรรมการพัฒนาสตรี
เทศบาล 
ต าบลหลักเขต โครงการรวมพลัง
องค์กรสตรี อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
รวมใจถวายไท้องค์ราชินี 

40,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
 ๒.๑  แนวทางการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 

 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑0๗ โครงการศึกษาดู
งานของกลุ่ม
อาชีพและกลุ่ม
สตรีในต าบลหลัก
เขต 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มสตรีในต าบลหลัก
เขต   
 

150,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑0๘ โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในเขตเทศบาล
ต าบลหลักเขต 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในเขตเทศบาลต าบลหลักเขต   

 

50,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑0๙ โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพทอผ้า 
บ้านหนอง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 
10 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านหนอง
สมบูรณ์  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ เพ่ิมทักษะในการทอ
ผ้า การส่งเสริมเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

100,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



๒.๒  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.๓  แนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑0 โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
อาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

50,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๑๑๑ โครงการไถกลบ
ฟางข้าวและ
หว่านพืชปุ๋ยสด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการไถกลบฟางข้าวและ 
หว่านพืชปุ๋ยสด   

53,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            



๓.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓.๑  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑๒ โครงการจัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/
ประชาคมต าบล 
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 

 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนา การพัฒนา
ผู้น าชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน  และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
การ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

50,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

ส านักปลัด             

๑๑๓ โครงการเทศบาล
ต าบลพบ
ประชาชน 
 

 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการให้บริการประชาชนใน
เชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการ
ประชาชน เพ่ิมช่องทางในการให้
ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

50,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑๔ โครงการส่งเสริม
พัฒนา
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง 

"ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ
การเลือกตั้ง เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย ด าเนิน 
กิจกรรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

600,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

ส านักปลัด             



๓.๒  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑๕ โครงการ
ฝึกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ผู้น า
ท้องถิ่นและบุคคล 
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่
ต าบลหลักเขต   

500,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

ส านักปลัด             



๓.๓  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑๖ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าหรือ
ปรับข้อมูลแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน 
ทรัพย์สิน  

300,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กองคลัง             

๑๑๗ ค่าใช้จ่ายใน
การ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้
และภาษี 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บ 

20,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กองคลัง             



๓.๔  แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการบริการของประชาชน 

 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑๘ เครื่องเสียง
กลางแจ้ง 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
เสียงกลางแจ้ง  

50,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

ส านักปลัด             

๑๑๙ เครื่องเสียง
ภายในห้อง
ประชุม 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่อง
เสียงภายในห้องประชุม 

30,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๑๒0 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  

22,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๑๒๑ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 
ชนิด Network 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED  
ขาวด า ชนิด Network  

8,900 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๑๒๒ วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
 

10,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             



 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒๓ เครื่องส ารอง
ไฟฟูา 800  VA 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า เครื่องส ารอง
ไฟฟูา
800  VA  จ านวน 4  เครื่อง 

10,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

ส านักปลัด             

๑๒๔ จัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหาร 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหาร  จ านวน  1  ตัว    

5,500 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองคลัง             

๑๒๕ จัดซื้อ
เครื่องปรับอากา
ศชนิดแขวน   

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน   
ระบบ INVERTER   ขนาด  36,0
00  บีทียู     

55,400 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กองคลัง             

๑๒๖ จัดซื้อโต๊ะท างาน
ตัวแอล 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานตัวแอล  จ านวน  1  ตัว     

25,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองคลัง             

๑๒๗ คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล 

22,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองคลัง             

๑๒๘ คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  

17,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองคลัง             

๑๒๙ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า  

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า   
 

8,900 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองคลัง             



 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓0 เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด  800VA 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา  ขนาด  800VA   

5,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กองคลัง             

๑๓๑ ชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
โปรแกรมส านักงาน 

24,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองคลัง             

๑๓๒ ชุดโปรแกรม
ปูองกันไวรัส 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
โปรแกรมปูองกันไวรัส   

1,400 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กองคลัง             

๑๓๓ โครงการจัดซื้อ
เก้าอ้ี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้อเก้าอ้ี
ส าหรับครู ครูผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ 
 

10,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓๔ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  

29,900 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓๕ โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร
แฟูมงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร จ านวน 2 ชุด 

15,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
การศึกษา 

            



 

 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓๖ โครงการจัดซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล  

44,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓๗ โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง 
หมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็กท้ัง 2 ศูนย์   

25,200 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓๘ ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานพร้อม
เก้าอ้ี จ านวน 1 
ชุด 

เพ่ือใช้ในภารกิจกองสวัสดิการ
สังคม  

6,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

สวัสดิการ
สังคม 

            

๑๓๙ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ All 
in one ส าหรับ
งานส านักงาน 

เพ่ือใช้ในภารกิจกองสวัสดิการ
สังคม  

48,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

สวัสดิการ
สังคม 

            



ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔0 โครงการจัดซื้อ
โต๊ะหมู่บูชา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา จ านวน 1 ชุด   

8,500 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
การศึกษา 

 

            

๑๔๑ โครงการจัดซื้อ
โพเดี้ยม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพ
เดี้ยม แท่นบรรยาย จ านวน 2 ชุด   

30,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
การศึกษา 

 

            

๑๔๒ โครงการชั้นวาง
รองเท้าส าหรับ
เด็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวาง
รองเท้า ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต
ทั้ง 2 ศูนย ์  

34,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
การศึกษา 

 

            

๑๔๓ โครงการจัดซื้อ
กล้องถ่ายภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว   
 

19,300 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
การศึกษา 

 

            

๑๔๔ โครงการสนาม
เด็กเล่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น
ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 

200,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

กอง
การศึกษา 

 

            



 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔๕ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ 
LEDสี 

เพ่ือใช้ในภารกิจกองสวัสดิการ
สังคม   

15,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

สวัสดิการ
สังคม 

            

๑๔๖ เก้าอ้ีพนักงาน 
ระดับ ปฏิบัติงาน  
จ านวน  3  ตัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
บุคลากรกองช่าง  ระดับ
ปฏิบัติงาน  จ านวน  3  ตัว 

9,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองช่าง             

๑๔๗ เครื่องอ่านบัตร  
แบบ
อเนกประสงค์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตร   แบบอเนกประสงค์  

1,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กองช่าง             

๑๔๘ รถบรรทุก  
(ดีเซล)  แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 4  
ประตู 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์แบบ
ดับเบ้ิล
แค็บ 4  ประตู จ านวน  1  คัน 

729,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองช่าง             

๑๔๙ เครื่อง
คอมพิวเตอร์   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์   

30,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองช่าง             

๑๕0 เก้าอ้ีพนักงาน  
ระดับ  อ านวย
ท้องถิ่นระดับต้น   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
บุคลากรกองช่าง  ระดับ
อ านวยการ 

5,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองช่าง             



 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕๑ เครื่องสูบน้ า
เครื่องยนต์ดีเซล   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
เครื่องยนต์ดีเซล   

65,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กองช่าง             

๑๕๒ เครื่องสูบน้ าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ า  
จ านวน  3  
เครื่อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แบบจมใต้
น้ า  ขนาด  1.5  แรงม้าข้ึนไป 

75,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

กองช่าง             

๑๕๓ เครื่องก าเนิด
ไฟฟูา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องก าเนิด
ไฟฟูา ขนาด 3  กิโลวัตต ์เครื่องย
นต์เบนชิล 
 
 

23,300 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

กองช่าง             

๑๕๔ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับ
งานส านักงาน 

เพ่ือใช้ในภารกิจกองสวัสดิการ
สังคม  

16,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

สวัสดิการ
สังคม 

            



 
 
๓.๕  แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕๕ โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนเพ่ือ
พ่อหลวง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ความรู้ด้าน ICT  
 

30,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

ส านักปลัด             

๑๕๖ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าเอกสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการ
จัดท าวารสารของเทศบาล  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล จดหมาย
ข่าว รายงานประจ าปี ปฏิทินของ
เทศบาล ฯลฯ (ส านักปลัด)   

30,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             



 
๔.ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕๗ โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยช่วง
เทศกาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่  เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
เพ่ือบริการประชาชนและปูองกัน
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

40,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต  

 

ส านักปลัด             

๑๕๘ โครงการฝึกซ้อม
แผนการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๑00,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๑๕๙ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

ส าหรับเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 

20,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             



 
 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖0 โครงการ
ฝึกอบรมและ
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน(อปพร.)
เพ่ิมเติม  และฝึกอบรมทบทวน
ให้กับอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
ประจ าเทศบาลต าบลหลักเขต  

200,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๑๖๑ วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือ
แจกจ่ายให้ผู้เข้าฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดอบรม  
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น  
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

150,000 เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             



๔.๒แนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.256๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖๒ โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูล
งานปูองกันฯ 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ  

30,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             

๑๖๓ โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัย 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
ต่างๆ ให้กับชุมชนและเด็ก
นักเรียน   

๕0,000 
 

เทศบาลต าบล 
หลักเขต 

ส านักปลัด             


