
                         

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างซ าโองโครงการจัดอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียน  ประจ าปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างโครงการจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 243,000 รร.บ้านสว่าง กอง

การศึกษาฯ

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเลาโครงการจัดอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน  ประจ าปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเลาโครงการจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 201,600 รร.บ้านหลุบ
เลา

กอง
การศึกษาฯ

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเตยโครงการจัดอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน   ประจ าปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเตยโครงการจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 214,200 รร.บ้านห้วย
เตย

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงด่ิงโครงการจัดอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน   ประจ าปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงด่ิงโครงการจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 428,000 รร.บ้าน
หนองกุงด่ิง

กอง
การศึกษาฯ

5 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลห้วยเตย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยเตย

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลห้วยเตย

558,470 โรงเรียนใน
เขตต าบล
ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา 56,100 อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

7 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วย
เตย

จัดซ้ืออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยเตย 169,785          อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการจัดรถรับ และส่งเด็กเล็กทีมีฐานะยากจนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยเตย

จัดหารถรับส่งเด็กเล็กทีมีฐานะยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยเตย  99,600            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

 -8-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 -7-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02



                         

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ

เป็นค่าหนังสือเรียน
จัดหาหนังสือเรียนส าหรับเด็กเล็ก 3-5  ปี 6,600           อบต.ห้วยเตย กอง

การศึกษาฯ

10 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

จัดหาอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กเล็ก 3-5  ปี 6,600           อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

11 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

จัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับเด็กเล็ก 3-5  ปี 9,900           อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

12 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กเล็ก 3-5  ปี) 14,190         อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

2,008,045

                         

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน

หก หมู่ท่ี  1
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง

การศึกษาฯ

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ท่ี  2

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

รวม

พ.ศ. 2565

 -9-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ  ผด.02แบบ  ผด.02



3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ท่ี  3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ท่ี  4

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก  หมู่ท่ี  5

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน
หก  หมู่ท่ี  6

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก  หมู่ท่ี  7

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการรจัดงานประเพณีลอย
กระทง  หมู่ท่ี 1

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 10,000            อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

80,000

                         

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 20,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

2 อุดหนุนท่ีท าการอ.ซ าสูง  โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่รวมใจของ
ดีอ าเภอซ าสูง

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชนให้สืบทอดต่อคน
รุ่นหลัง

50,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

 -10-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ  ผด.02แบบ  ผด.02



3 แก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  
บ้านหัวฝาย  หมู่ท่ี 2 1)ซ่อมแซมโครงสร้างระบบหอถังสูงตามแบบกรมทรัพยากรน ้า ส้านักบริหาร

จัดการน ้า หอถังสูง ขนาด  10  ลบ.ม.
2)ติดตั งถังบรรจุน ้า ขนาดความจุ 2,500 ลิตร  จ้านวน 4  ถัง
3)ติดตั งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต้่ากว่า 400 วัตต์ จ้านวน  5  แผง พร้อม
ติดตั งป้ัมสูบน ้าชนิดป้ัมหอยโข่ง โซล่าเซล์ ขนาด 2 นิ ว 1,500 วัตต์ และชุด
ควบคุม
4)วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ ว ชั น 8.5  ยาว 820 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
คัดลอกกรมทรัพยากรน ้า ส้านักบริหารจัดการน ้า (เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้อง)
และตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเตยก้าหนด

232,000 อบต.ห้วยเตย ส้านักปลัด

302,000

                         

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับ
อ าเภอซ าสูง เทศบาลต าบลซ าสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 25,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

25,000

                         

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงาน  สาธารณสุข

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

รวม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รวม

 -12-

 -11-

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02แบบ  ผด.02



ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลห้วยเตย 567,000          อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือรณรงค์และป้องกันราษฎรในพ้ืนท่ีจากโรคพิษสุนัขบ้า 27,450 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1-7  ต าบลห้วยเตย  อ าเภอ
ซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น   โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน  หมู่บ้านละ  8,000  บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือจัดบริการให้ประชาชนในชุมชนได้รับสาร
ไอโอดีนเพียงพอ

56,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1-7  ต าบลห้วยเตย  อ าเภอ
ซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
 หมู่บ้านละ  7,000  บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ืออบรมให้ความรู้กับหมอหมู่บ้าน 49,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1-7  ต าบลห้วยเตย  อ าเภอ
ซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน  หมู่บ้านละ  5,000  บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือจัดท ากิจกรรมให้ชุมชนห่างไกลจากสาร
เสพติด

35,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

734,450

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
 -13-

รวม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ  ผด.02



1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา - ดอน
แม่หม้าย  บ้านหลุบเลา หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 100
  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400  
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

234,000 บ้านห้วยเตย
  หมู่ท่ี  5

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา - ห้วย
น้อย - ลานมัน (ช่วงนานางโสภา สมปัญญา) บ้านหลุบเลา หมู่ท่ี 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 86  
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 344  
ตาราง  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และตาม
แบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

200,000 บ้านหัวฝาย
 หมู่ท่ี  5

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซ าโองแยกทางหลวง 
2152- บ้านโสกขาแก้ว (ขก.ถ.217-12) บ้านโสกขาแก้ว หมู่ท่ี 3

1)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร  ยาว 135  
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 675 
ตารางเมตร   
2)วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชนิดปากล้ินราง  ช้ัน 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 0.40  เมตร  จ านวน  6  ท่อน   ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
 แบบ ท1-01 และตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

400,000 บ้านสว่าง  
หมู่ท่ี  3

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 
2322 - โสกเซียงมี  (ขก.ถ. 217-13) บ้านซ าโอง หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 125
  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 625  
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

371,000 บ้านหลุบเลา
  หมู่ท่ี  6

กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2565

 -14- แบบ  ผด.02



5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอีสานเขียว-หนองฝายใหญ่ 
บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 50 
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200  
ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

115,000 บ้านซ าโอง 
 หมุ่ท่ี  1

กองช่าง

6 ก่อสร้างร้ัวท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี พร้อมติด
ลูกกรงเหล็ก รวมขนาดความสูง 2.10 เมตร  ยาว  41 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

126,000 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบรางวี)  สายบ้านหนองขามแยกทาง
หลวง 2152 -บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200 (ขก.ถ. 217-09) 
บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 7

1)วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากล้ินราง ช้ัน 3  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน  79  ท่อน
2)ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.77  เมตร  ยาว  1  เมตร
  จ านวน  6  บ่อ
3)ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  200.86  
ตารางเมตร หนา  0.15  เมตร (รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังแนวท่อ
ระบายน้ า) ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

228,000 บ้านโสกขา
แก้ว  หมู่ท่ี 7

กองช่าง

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบรางวี) พร้อมซ่อมแซมถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 2322-โรงเรียนบ้านหลุบ
เลา-บ้านจอมศรี (ขก.ถ. 217-18) บ้านหลุบเลา  หมู่ท่ี 5

1)วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากล้ินราง ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน  43  ท่อน
2)ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.77  เมตร  ยาว  1  เมตร
  จ านวน 5  บ่อ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังแนวท่อระบายน้ าพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า  32.49  ตารางเมตร หนา  0.15  เมตร 
3)ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  40 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร  ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท
1-01 และตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

122,000 บ้านสว่าง  
หมู่ท่ี  4

กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

 -15-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

แบบ  ผด.02



ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านสว่าง-แยกทางหลวง 2152 - บ้าน

น้ าจ้ัน (ขก.ถ. 217-08)  บ้านสว่าง หมู่ท่ี 4
1)วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากล้ินราง ช้ัน 3  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน  159  ท่อน
2)ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.77  เมตร  ยาว  1  เมตร
  จ านวน 17  บ่อ
3)ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  291  ตาราง
เมตร หนา  0.15  เมตร (รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังแนวท่อระบาย
น้ า) ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และตามแบบ
แปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

429,000 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

10 ต่อเติมอาคารท่ีท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย (หลังท่ี 2) 1)ต่อเติมอาคารขนาดพ้ืนท่ี  64   ตารางเมตร
2)ต่อเติมโครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณ หลังคามุงเมทัลชีท ชนิดสี ขนาด
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  81  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

260,000 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

11 ทาสีร้ัวท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย ทาสีร้ัวคอนกรีตขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 384  ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

38,500 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีส าราญ-หนองตะนา 
บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี 1

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 105  
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420 
ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

250,000 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  บริเวณป่าช้าสาธารณะ          บ้าน
หัวฝาย   หมู่ท่ี 2

ปรับปรุงพ้ืนอาคารและผนังรวมพ้ืนท่ีอาคารไม่น้อยกว่า   14 ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตยก าหนด

30,000 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

2,803,500

 -17-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รวม

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า ถนนสายแยกทางหลวงชนบท-หนองผักแว่น  บ้านห้วยเตย 
หมู่ท่ี 1

ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายแยกทางหลวงชนบท-หนองผักแว่น  บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี
 1

201,826 อบต.ห้วยเตย กองช่าง

201,826

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชดเชยการท างานหรือเวลาท่ีเสียไปของ อปพร.ต าบลห้วยเตย 60,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

2 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

ต้ังจุดบริการประชาชนผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 5,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

65,000

แผนงาน  งบกลาง

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย

เกิดข้ึนหรือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม(งบกลาง)

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อยเร่งด่วนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 150,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2565

 -19-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

รวม

พ.ศ. 2565

 -18-

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02



150,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

แผนงาน  สาธารณสุข

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น
อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ตามรายละเอียดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

20,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

20,000

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2564

 -20-

รวม

แบบ  ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

แผนงาน  การเกษตร

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
ด าเนินการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตามรายละเอียดในโครงการ 50,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

50,000

 -21-

 -22-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02



แผนงาน  เคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการบริหารจัดการขยะและรักษาความสะอาดภายในชุมชน จัดเก็บขยะในชุมชนและด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะและรักษา

ความสะอาดภายในชุมชน
612,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

612,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ

แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการออกบริการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี ออกรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ี 1,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

รวม

 -23-
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2564

แบบ  ผด.02



2 ค่าจัดท าประกันภัยรถยนต์ จัดท าประกันภัยรถยนต์ของส านักงาน 6,500 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 45,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

4 ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ้างเหมาบริการเข้าเล่มหรือปกหนังสือในกิจกรรมของส านักงาน 1,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

5 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

6 จัดท าตรายางเพ่ือใช้ในการปฎิบัติงาน จ้างเหมาจัดท าตรายางเพ่ือใช้ในส านักงาน 2,000              อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

7 จ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. 20,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

8 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย

จ้างเหมาสถาบันระดับอุดมศึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน ของ อบต.ห้วยเตย

15,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

9 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์และค่าดูแลเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยเตย

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์และดูแลเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย 15,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

10 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุ 5,500              อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 100,000          อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

13 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ

แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบ
ริหาส่วนต าบล

ด าเนินการจัดการเลือกต้ังงผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนต าบล 246,000 อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
 -24- แบบ  ผด.02



16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000            อบต.ห้วยเตย กองคลัง

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 50,000            อบต.ห้วยเตย กองคลัง

18 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จ านวน  7  เคร่ือง 14,000            อบต.ห้วยเตย กองคลัง

19 อุดหนุนอ าเภอซ าสูง โครงการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนอ าเภอซ าสูง โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

20 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. 100,000 อบต.ห้วยเตย กองคลัง

851,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล เพ่ือการจัดท าหรือปรับปรุง

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน

5,000              อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

5,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ

แผนงาน  การศึกษา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000            อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000            อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000            อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

4 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 15,000            อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

รวม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2565

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
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พ.ศ. 2564

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02



5 จ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ห้วยเตย

จ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยเตย 80,700 อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

155,700      

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000            อบต.ห้วยเตย กองช่าง

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000            อบต.ห้วยเตย กองช่าง

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,000            อบต.ห้วยเตย กองช่าง

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000            อบต.ห้วยเตย กองช่าง

95,000

 -28-

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
 -27-

รวม

แบบ  ผด.02แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02แบบ  ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ

แผนงาน  งบกลาง

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม               รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

2 เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้พิการ เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้พิการ 2,997,600       อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

4 เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 6,844,800       อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

6 เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลห้วยเตย สมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลห้วยเตย 78,000            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 335,960          อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

8 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 44,400            อบต.ห้วยเตย ส านักปลัด

10,418,760

ผ

รวม

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ  ผด.02แบบ  ผด.02










































