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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 จัดซื้อรถยนตตรวจการณ  -จัดซื้อรถยนตตรวจการณ ดีเซล 1,489,000      อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน รายการที่ 1.1.1

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ หนา 49

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  -จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 240,000         อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 20 เครี่อง รายการที่ 1.2.1

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ หนา 50

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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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง DSLR กลองถายภาพนิ่ง DSLR ระบบดิจิตอล 30,000          อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

จํานวน 1 ชุด รายการที่ 1.3.1

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ หนา 50

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

4 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  -จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับ 18,000          อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

ความละเอียดภาพ 1920X1080 พิกเซล รายการที่ 1.3.2

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง หนา 50

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

5 จัดซื้อตูเย็น  - จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 9,400            อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ รายการที่ 1.4.1

2. ตรวจรับครุภัณฑ หนา 51

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

6 จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ  - จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เตา 13,000          อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ รายการที่ 1.4.2

2. ตรวจรับครุภัณฑ หนา 51

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 30,000          อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

แบบที่ 2 แบบที่ 2 หนาจอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว รายการที่ 1.5.1

จํานวน 1 เครื่อง หนา 51

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง
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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.
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สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  - จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด 23,000          อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง รายการที่ 1.5.2

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ หนา 51

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

9 กอสรางเสาวิทยุสื่อสาร พรอมอุปกรณ  - จัดซื้อคากอสรางเสาวิทยุสื่อสาร พรอม 200,000         อบจ.เชียงราย กองปองกันฯ

อุปกรณสูง 30 เมตร จํานวน 1 ขุด รายการที่ 2.1.1

1. จัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ หนา 52

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 2,052,400   
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