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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน 539,000            อบจ.เชียงราย กองชาง

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี ขอบัญญัติป 58

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน หนา 152

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.1

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

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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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2 จัดซื้อรถลาดยาง  - จัดซื้อรถลาดยาง ชนิด 10 ลอ เครื่องยนต 28,500,000        อบจ.เชียงราย กองชาง

ดีเซลมีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา ขอบัญญัติป 58

ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดปรับสภาพพื้นผิว หนา 153

ทางจราจรที่ประกอบสําเร็จรูปเปนชุดเดียว ขอ 1.1.2

ขนาดไมนอยกวา 7.5 ลบ.ม. ถังบรรจุน้ํายาง

ขนาดไมนอยกวา 2000 ลิตร จํานวน 1 คัน

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกวดราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

3 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่อง 550,000            อบจ.เชียงราย กองชาง

ยนตดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ขนาดเสนผาศูนย ขอบัญญัติป 58

กลางไมนอยกวา 6 นิ้ว พรอมเทรลเลอร หนา 153

ลากจูงและอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง ขอ 1.2.1

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

4 จัดซื้อปมแช  - จัดซื้อปมแช ชนิดดูดโคลน (ไดรโว) ขนาด 160,000            อบจ.เชียงราย กองชาง

1 แรงมา เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ขอบัญญัติป 58

พรอมอุปกรณ จํานวน 10 เครื่อง หนา 153

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.2.2

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

5 จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  - จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ ระบบ 100,000            อบจ.เชียงราย กองชาง

VHF ขนาดไมต่ํากวา 3 วัตต จํานวน 25 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 154

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.3.1

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

6 จัดซื้อปมลม  - จัดซื้อปมลม ขนาด 2 HP ความจุ 13,500              อบจ.เชียงราย กองชาง

ไมนอยกวา 70 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 154

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.1

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

7 จัดซื้อปมลม  - จัดซื้อปมลม ขนาด 2 HP ความจุไม 8,060               อบจ.เชียงราย กองชาง

นอยกวา 50 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 154

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.2

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.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 จัดซื้อแม็กซลม ยิงประตูคอนกรีต  - จัดซื้อแม็กซลม ยิงประตูคอนกรีต 23,000              อบจ.เชียงราย กองชาง

จํานวน 2 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 154

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.3

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

9 จัดซื้อสวานไฟฟา  - จัดซื้อสวานไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 7,300               อบจ.เชียงราย กองชาง

400 วัตต 1200 RPM จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 155

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.4

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล



39

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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

10 จัดซื้อสวานกระแทกไฟฟา  - จัดซื้อสวานกระแทกไฟฟา ขนาดไมนอย 25,000              อบจ.เชียงราย กองชาง

กวา 1500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 155

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.5

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

11 จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร  - จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว กําลัง 7,400               อบจ.เชียงราย กองชาง

ไฟฟาไมนอยกวา 2200 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 155

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.6

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

12 จัดซื้อตูเชื่อม  - จัดซื้อตูเชื่อม ระบบอินเวสเตอร ขนาด 12,500              อบจ.เชียงราย กองชาง

220 แอมป 220 โวลท จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 155

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.7

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

13 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา  - จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 15,160              อบจ.เชียงราย กองชาง

9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 155

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.8

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

14 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต  - จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ขนาดไมนอยกวา 17,500              อบจ.เชียงราย กองชาง

12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 156

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.9

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

15 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  - จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 160 18,600              อบจ.เชียงราย กองชาง

บาร กําลังไฟฟาไมนอยกวา 2300 วัตต ขอบัญญัติป 58

จํานวน 1 เครื่อง หนา 156

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.4.10

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล



42

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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

16 จัดซื้อแมแรงยกของ  - จัดซื้อแมแรงยกของ ขนาดไมนอยกวา 76,000              อบจ.เชียงราย กองชาง

2500 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 156

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.4.11

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 240,000            อบจ.เชียงราย กองชาง

ประมวลผล แบบที่ 2 ประมวลผล แบบที่ 2 หนาจอขนาดไมนอย ขอบัญญัติป 58

กวา 18 นิ้ว จํานวน 8 เครื่อง หนา 156

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.5.1

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

18 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 34,000              อบจ.เชียงราย กองชาง

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 ขอบัญญัติป 58

จํานวน 4 เครื่อง หนา 157

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.5.2

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

19 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี 72,000              อบจ.เชียงราย กองชาง

แบบ Network แบบ Network จํานวน 4 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 157

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.5.3

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล
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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.ยพ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

20 ติดตั้งแผนคารบอนไฟเบอรเสริมแรง  - ติดตั้งแผนคารบอนไฟเบอรเสริมแรง 2,000,000          อบจ.เชียงราย กองชาง

โครงสรางปองกันแผนดินไหวอาคารเรียน โครงสรางปองกันแผนดินไหวอาคารเรียน ขอบัญญัติป 58

โรงเรียน อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.เชียงราย หนา 172

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.56

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

21 กอสรางโรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนต  -กอสรางโรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนต 2,000,000          อบจ.เชียงราย กองชาง

ภายในสํานักงาน อบจ.เชียงราย ภายในสํานักงาน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 173

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.57

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

รวม 34,419,020     
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