ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
…………………………………………….
อาศั ย อำนาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยไร่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางลักษณา หิรญ
ั วรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

1 ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

400,000

ต.ห้วยไร่

สํานักปลัด    

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อนที่
เช่น ค่าเอกสาร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายปิด
ประกาศข้อมูลข่าวสารประจําหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น

10,000

ต.ห้วยไร่

สํานักปลัด

    

3 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บาน
เลื่อนทึบ) จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท (จัดหาทั่วไปตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

17,300

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

    

4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

10,500

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

    

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

5 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับห้องประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1. เก้าอี้สําหรับห้องประชุม (แบบพนักพิงขาเหล็กเบาะนวม)
จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท
2. เก้าอี้พลาสติก (ชนิดพลาสติกเกรด A) จํานวน 100 ตัว
ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
(จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่
มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

52,500

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด            

6 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
ติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) เพื่อติดตั้งภายในห้องปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

17,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด        

7 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

11,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

8 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบขาโครเมี่ยม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบขาโครเมี่ยม จํานวน 10
ตัว ๆ ละ 1,500 บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

15,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด        

9 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บจํานวน 1 คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

854,000 อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

    

  

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

10 จัดซื้อชุดไมค์ประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ประชุมสําหรับประธาน
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท สําหรับผู้ร่วมประชุม
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท (จัดหาทั่วไปตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

13,400

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

11 จัดซื้อเครื่องควบคุมชุดประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมชุดประชุม ขนาด
กําลังขยายเสียง 50 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง (จัดหาทั่วไปตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

10,500

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

12 จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบขวดคว่ํา
จํานวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน)

5,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

        

13 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงานจํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

17,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

15,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

4,300

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

180,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

28,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

11,800

อบต.ห้วยไร่ กองคลัง

     

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

34,000

อบต.ห้วยไร่ กองคลัง

     

15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
16 โครงการปรับปรุงป้ายที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยไร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่ ขนาดกว้าง 8.40 เมตร สูง 2.00 เมตร

17 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลโนน
สะอาด
18 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

     

20 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

4,300

อบต.ห้วยไร่ กองคลัง

21 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100% เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม
ฯลฯ เป็นต้น

10,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

22 จัดซื้อเครื่องเป่าลม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม แบบเครื่องยนต์เบนซิน
2 จังหวะ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท (จัดหาทั่วไป
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

10,000

อบต.ห้วยไร่ สํานักปลัด

     

23 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

17,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

24 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่าในการ
จัดทําโครงการ
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน
20,000 บาท

30,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

     

     

ลําดับ
ที่

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

25 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ใน
การจัดทําโครงการ ดังนี้
1) โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน จํานวน 20,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจํานวน 10,000 บาท

50,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

     

26 อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูลในการ
จัดทําโครงการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

     

27 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยางในการจัดทํา
โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

     

28 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกมูลนาคในการจัดทํา
โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

     

29 อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนปู่ดว้ งศึกษาลัยในการจัดทํา
โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรีนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสาน

12,000

อบต.ห้วยไร่

กอง
การศึกษาฯ

     

ดําเนินการ ดําเนินการ

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

โครงการ/กิจกรรม

