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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 คาใชจายในการจัดทําระบบฐานขอมูล  - พัฒนาระบบเทคโยโลยีสารสนเทศในการ 100,000          อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาระบบ จัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น รายการที่  2.2.5

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ 1. ศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมกําหนดรูปแบบ หนา 31

ขอมูลเพื่อพัฒนาองคกร การดําเนินงาน

2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบ

รวมขอมูลในการพัฒนาทองถิ่น

3. จัดจางทําโปรแกรมสําหรับการบันทึก

ขอมูลในเว็บไซค

4. บันทึกขอมูลลงในเว็บไซค

5. แจงประชาสัมพันธหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อใชประโยชนขอมูลในการพัฒนาทองถิ่น

ในเว็บไซค

6. ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบ

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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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2 รถบรรทุก (ดีเซล)   -จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 896,000          อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี รายการที่  1.1.1

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ หนา 33

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ประกาศสอบราคา

3. ตรวจรับครุภัณฑ

4. เบิกจายงบประมาณ

5. ลงทะเบียนครุภัณฑ

3 โทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV)  - จัดซื้อโทรทัศน แอล ซี ดี (LCD TV) 17,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ระดับความละเอียดภาพ 1920X1080 พิกเซล รายการที่  1.2.1

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง หนา 33

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA  - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 65,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ระดับ SVGA ขนาดไมนอยกวา 4,000 รายการที่  1.2.2

ANSI Lumens หนา 34

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

5 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

แบบที่ 2  หนาจอขนาดไมนอยกวา ประมวลผล แบบที่ 2  หนาจอขนาด รายการที่  1.3.1

18 นิ้ว ไมนอยกวา 18 นิ้ว หนา 34

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

6 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ 25,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

งานประมวลผล งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง รายการที่  1.3.2

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 34

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

7 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5,100             อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

จํานวน 1 เครื่อง รายการที่  1.3.3

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 35

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 1,138,100   
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