-7บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างซาโองโครงการจัดอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน ประจาปี 2565

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสว่างโครงการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน

243,000 รร.บ้านสว่าง

กอง
การศึกษาฯ

2

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเลาโครงการจัดอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียน ประจาปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเลาโครงการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน

201,600 รร.บ้านหลุบ
กอง
เลา
การศึกษาฯ

3

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเตยโครงการจัดอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียน ประจาปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเตยโครงการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน

214,200 รร.บ้านห้วย
กอง
เตย
การศึกษาฯ

4

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งโครงการจัดอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน ประจาปี 2565

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่งโครงการจัดอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน

428,000

5

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลห้วยเตย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนตาบลตาบลห้วยเตย
ตาบลห้วยเตย

6

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา

7

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วยเตย
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วย
เตย

8

โครงการจัดรถรับ และส่งเด็กเล็กทีมีฐานะยากจนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลห้วยเตย

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา

จัดหารถรับส่งเด็กเล็กทีมีฐานะยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วยเตย

รร.บ้าน
กอง
หนองกุงดิ่ง การศึกษาฯ

กอง
558,470 โรงเรียนใน
เขตตาบล การศึกษาฯ
ห้วยเตย
56,100 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

169,785 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

99,600 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

-8บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
9 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่าหนังสือเรียน

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
จัดหาหนังสือเรียนสาหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี

งบประมำณ
สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,600 อบต.ห้วยเตย กอง
การศึกษาฯ

10 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน

จัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี

6,600 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

11 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสาหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี

9,900 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

12 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กเล็ก 3-5 ปี)

14,190 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

รวม

2,008,045

-9บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก
หก หมู่ที่ 1
2

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก
หก หมู่ที่ 2

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก
หก หมู่ที่ 3

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

4

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก
หก หมู่ที่ 4

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

5

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก หมู่ที่ 5

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

6

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก
หก หมู่ที่ 6

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

7

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก หมู่ที่ 7

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญเดือนหก

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

8

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการรจัดงานประเพณีลอย
กระทง หมู่ที่ 1

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

10,000 อบต.ห้วยเตย

กอง
การศึกษาฯ

รวม

80,000

-10บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
2

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

อุดหนุนที่ทาการอ.ซาสูง โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่รวมใจของ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนให้สืบทอดต่อคน
ดีอาเภอซาสูง
รุน่ หลัง

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
50,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

3

แก้ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2

232,000 อบต.ห้วยเตย ส้านักปลัด

1)ซ่อมแซมโครงสร้างระบบหอถังสูงตามแบบกรมทรัพยากรน้า ส้านักบริหาร
จัดการน้า หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.
2)ติดตังถังบรรจุน้า ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง
3)ติดตังแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่้ากว่า 400 วัตต์ จ้านวน 5 แผง พร้อม
ติดตังปั้มสูบน้าชนิดปั้มหอยโข่ง โซล่าเซล์ ขนาด 2 นิว 1,500 วัตต์ และชุด
ควบคุม
4)วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิว ชัน 8.5 ยาว 820 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
คัดลอกกรมทรัพยากรน้า ส้านักบริหารจัดการน้า (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
และตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยเตยก้าหนด

รวม

302,000

-11บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด.02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอซาสูง เทศบาลตาบลซาสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

25,000

-12บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

แบบ ผด.02

สถำนที่

หน่วยงำน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

(บำท)

ที่
1

โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยเตย

2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อรณรงค์และป้องกันราษฎรในพื้นที่จากโรคพิษสุนัขบ้า

3

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

567,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
27,450 อบต.ห้วยเตย

สานักปลัด

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตาบลห้วยเตย อาเภอ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดบริการให้ประชาชนในชุมชนได้รับสาร
ซาสูง จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน ไอโอดีนเพียงพอ
ในครัวเรือน หมู่บ้านละ 8,000 บาท

56,000 อบต.ห้วยเตย

สานักปลัด

4

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตาบลห้วยเตย อาเภอ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่ออบรมให้ความรูก้ ับหมอหมู่บ้าน
ซาสูง จังหวัดขอนแก่น โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
หมู่บ้านละ 7,000 บาท

49,000 อบต.ห้วยเตย

สานักปลัด

5

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตาบลห้วยเตย อาเภอ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทากิจกรรมให้ชุมชนห่างไกลจากสาร
ซาสูง จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
เสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่บ้านละ 5,000 บาท

35,000 อบต.ห้วยเตย

สานักปลัด

รวม

734,450

-13บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร 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

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา - ดอน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100
แม่หม้าย บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

234,000 บ้านห้วยเตย
หมู่ที่ 5

กองช่าง

2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา - ห้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86
น้อย - ลานมัน (ช่วงนานางโสภา สมปัญญา) บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 344
ตาราง ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

200,000 บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 5

กองช่าง

3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซาโองแยกทางหลวง
1)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 135
2152- บ้านโสกขาแก้ว (ขก.ถ.217-12) บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 675
ตารางเมตร
2)วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จานวน 6 ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
แบบ ท1-01 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

400,000 บ้านสว่าง
หมู่ที่ 3

กองช่าง

4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข
2322 - โสกเซียงมี (ขก.ถ. 217-13) บ้านซาโอง หมู่ที่ 6

371,000 บ้านหลุบเลา
หมู่ที่ 6

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 625
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

-14บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอีสานเขียว-หนองฝายใหญ่
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

115,000 บ้านซาโอง
หมุ่ที่ 1

6

ก่อสร้างรัว้ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

ก่อสร้างรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีตบล็อกฉาบเรียบทาสี พร้อมติด
ลูกกรงเหล็ก รวมขนาดความสูง 2.10 เมตร ยาว 41 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

126,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

7

ก่อสร้างรางระบายน้า (แบบรางวี) สายบ้านหนองขามแยกทาง
หลวง 2152 -บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200 (ขก.ถ. 217-09)
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7

1)วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 79 ท่อน
2)ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 1 เมตร
จานวน 6 บ่อ
3)ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.86
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังแนวท่อ
ระบายน้า) ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

228,000 บ้านโสกขา
แก้ว หมู่ที่ 7

กองช่าง

8

ก่อสร้างรางระบายน้า (แบบรางวี) พร้อมซ่อมแซมถนน คอนกรีต 1)วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
เสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 2322-โรงเรียนบ้านหลุบ ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 43 ท่อน
เลา-บ้านจอมศรี (ขก.ถ. 217-18) บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5
2)ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 1 เมตร
จานวน 5 บ่อ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังแนวท่อระบายน้าพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 32.49 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
3)ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท
1-01 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

122,000 บ้านสว่าง
หมู่ที่ 4

กองช่าง

กองช่าง

-15บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ที่
9

(บำท)
ก่อสร้างรางระบายน้าสายบ้านสว่าง-แยกทางหลวง 2152 - บ้าน 1)วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน
น้าจั้น (ขก.ถ. 217-08) บ้านสว่าง หมู่ที่ 4
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 159 ท่อน
2)ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 1 เมตร
จานวน 17 บ่อ
3)ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 291 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังแนวท่อระบาย
น้า) ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

10 ต่อเติมอาคารที่ทาการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย (หลังที่ 2) 1)ต่อเติมอาคารขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร
2)ต่อเติมโครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณ หลังคามุงเมทัลชีท ชนิดสี ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

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

429,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

260,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

11 ทาสีรวั้ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

ทาสีรวั้ คอนกรีตขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

38,500 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีสาราญ-หนองตะนา
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 105
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420
ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบ ท1-01 และ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

250,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

-16บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
13 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณป่าช้าสาธารณะ
หัวฝาย หมู่ที่ 2

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

บ้าน ปรับปรุงพื้นอาคารและผนังรวมพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 14 ตารางเมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตยกาหนด

รวม

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

2,803,500
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แบบ ผด.02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า ถนนสายแยกทางหลวงชนบท-หนองผักแว่น บ้านห้วยเตย
หมู่ที่ 1

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายแยกทางหลวงชนบท-หนองผักแว่น บ้านห้วยเตย หมู่ที่
1

รวม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

201,826 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

201,826
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ชดเชยการทางานหรือเวลาที่เสียไปของ อปพร.ตาบลห้วยเตย
ตั้งจุดบริการประชาชนผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

รวม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
5,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

65,000
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน งบกลาง
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม(งบกลาง)

แบบ ผด.02

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อยเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

150,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

รวม

150,000
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น

รวม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

20,000

แบบ ผด.02
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงาน การเกษตร
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ ดาเนินการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามรายละเอียดในโครงการ
พระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

งบประมำณ
(บำท)

รวม

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

50,000
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แบบ ผด.02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการบริหารจัดการขยะและรักษาความสะอาดภายในชุมชน

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
จัดเก็บขยะในชุมชนและดาเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะและรักษา
ความสะอาดภายในชุมชน

รวม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

612,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

612,000
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน บริหารทั่วไป
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการออกบริการรับชาระภาษีนอกสถานที่

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ออกรับชาระภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในพื้นที่

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

6,500 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

2

ค่าจัดทาประกันภัยรถยนต์

จัดทาประกันภัยรถยนต์ของสานักงาน

3

เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร

เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ าน

4

ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

จ้างเหมาบริการเข้าเล่มหรือปกหนังสือในกิจกรรมของสานักงาน

5

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

6

จัดทาตรายางเพื่อใช้ในการปฎิบัตงิ าน

จ้างเหมาจัดทาตรายางเพื่อใช้ในสานักงาน

2,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

7

จ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.

จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.

20,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

8

ค่าจ้างสารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

จ้างเหมาสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน ของ อบต.ห้วยเตย

15,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์และค่าดูแลเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยเตย
10 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ

ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซด์และดูแลเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

15,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

11 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

20,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

50,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

9

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ

45,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
1,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

5,500 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
100,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน บริหารทั่วไป
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
ที่
15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบ ดาเนินการจัดการเลือกตั้งงผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนตาบล
ริหาส่วนตาบล

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

246,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

50,000 อบต.ห้วยเตย

กองคลัง

17 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

50,000 อบต.ห้วยเตย

กองคลัง

18 จัดซื้อเครือ่ งวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด

จัดซื้อเครือ่ งวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จานวน 7 เครือ่ ง

14,000 อบต.ห้วยเตย

กองคลัง

19 อุดหนุนอาเภอซาสูง โครงการจัดงานรัฐพิธี

อุดหนุนอาเภอซาสูง โครงการจัดงานรัฐพิธี

10,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

20 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.

บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.

100,000 อบต.ห้วยเตย

รวม

กองคลัง

851,000
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
โครงการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตาบล เพื่อการจัดทาหรือปรับปรุง
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
5,000

-26บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

แบบ ผด.02

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

20,000 อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000 อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

3

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

20,000 อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

4

จัดซื้อวัสดุการศึกษา

จัดซื้อวัสดุการศึกษา

15,000 อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

5

จ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ห้วยเตย

จ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลห้วยเตย

รวม

80,700 อบต.ห้วยเตย กองการศึกษาฯ

155,700

-27บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

20,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

3

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

15,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

4

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

40,000 อบต.ห้วยเตย

กองช่าง

รวม

95,000
-28-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารภาครัฐ
แผนงาน งบกลาง
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ หน่วยงำน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

75,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
2,997,600 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

2

เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้พิการ

เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้พิการ

3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

4

เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

เงินสงเคราะห์การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

5

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

13,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

6

เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลห้วยเตย

สมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลห้วยเตย

78,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

7

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

8

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

รวม

ผ

30,000 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
6,844,800 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด

335,960 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
44,400 อบต.ห้วยเตย สานักปลัด
10,418,760

แบบ ผด.02

