
10

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 จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  -จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 120,000          อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ความเร็วไมนอยกวา 30 แผน/นาที รายการที่ 1.1.1

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 18

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  - จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบ 90,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ดิจิตอล ความละเอียด 300X300 จุด รายการที่ 1.1.2

ตอตารางนิ้ว  จํานวน 1  เครื่อง หนา 18

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

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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แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

                           คุณภาพครอบคลุมโดยการมีสนรวมทุกภาคเครือขาย
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 (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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 จัดซื้อตูพัดลมไอเย็นปรับอากาศ  - จัดซื้อตูพัดลมไอเย็นปรับอากาศ 59,700            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ขนาดไมนอยกวา 80 ลิตร จํานวน 3 เครื่อง รายการที่ 1.1.3

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 18

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

4 จัดซื้อตูพัดลมไอเย็นปรับอากาศ  - จัดซื้อตูพัดลมไอเย็นปรับอากาศ 11,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ขนาดไมนอยกวา 12 ลิตร จํานวน 2 รายการที่ 1.1.4

เครื่อง หนา 19

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

5 จัดซื้อตูหนังสือแบบแบงชวง  - จัดซื้อตูหนังสือแบบแบงชวง 52,500            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จํานวน 3 ชุด รายการที่ 1.1.5

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 19

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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สถานที่
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หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

6 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 65,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 4000 รายการที่ 1.3.1

ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง หนา 19

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

7 จัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV)  - จัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) 66,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 รายการที่ 1.3.2

พิเซล ขนาด 55 นิ้ว หนา 20

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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 (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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

8 จัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV)  - จัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) 36,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 รายการที่ 1.3.3

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง หนา 20

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

9 จัดซื้อตูเย็น   - จัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1ตู 15,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการที่ 1.4.2

2. ตรวจรับครุภัณฑ หนา 21

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 88,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 หนาจอขนาดไมนอย รายการที่ 1.5.3

กวา 18 นิ้วจํานวน 4 เครื่อง หนา 22

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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 (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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 12,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จํานวน 4 เครื่อง รายการที่ 1.5.11

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 24

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

12 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 22,000            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

(25 หนา/นาท)ี จํานวน 4 เครื่อง รายการที่ 1.5.13

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จักจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 25

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 637,200      
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