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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย

งบประมาณ

 (บาท) 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 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง   - จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งเครื่องยนต 1,645,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ไมต่ํากวา 2,900 ซีซี จํานวน 1 คัน รายการที่ 1.2.1

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 19

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 จัดซื้อเครื่องโทรสาร  - จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ 18,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ธรรมดาสงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน รายการที่ 1.1.1

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 41

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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3 จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข  - จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 12 หลัก จํานวน 8,850             อบจ.เชียงราย กองคลัง

3 เครื่อง รายการที่ 1.1.2

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 42

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

4 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 36,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ระดับความละเอียดภาพ 1920X1080 รายการที่ 1.2.1

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง หนา 42

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 45,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

หนาจอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว รายการที่ 1.3.1

จํานวน 3 เครื่อง หนา 42

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

6 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด/LED ขาวดํา  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด ขาวดํา 27,500           อบจ.เชียงราย กองคลัง

(25 หนา / นาท)ี จํานวน 5 เครื่อง รายการที่ 1.3.2

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 43

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ  
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ที่
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หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  - จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 12,600           อบจ.เชียงราย กองคลัง

แบบฉีดหมึก  (Inkjet)  แบบฉีดหมึก(Inkjet)  จํานวน 3 เครื่อง รายการที่ 1.3.3

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 43

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 1,792,950      
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