
วงเงินงบประมาณ

(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.
ซ้ือ Hard disk External ขนาด 4TB 
จ านวน 2 ตัว

6,527            กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

ขับเคล่ือนแนว
พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง คร้ังท่ี 1)

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ

(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.
จ้างพิมพ์วารสารอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1,800,000     กองประชาสัมพันธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

จ้างท าบันทึกโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2564

499,155        กองประชาสัมพันธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

2,500,000     กองประชาสัมพันธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ทาง
ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1,500,000     กองประชาสัมพันธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย 
ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง คร้ังท่ี 1)

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ

(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.
จ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2563 260,200         กองแผนงานและ

วิเทศสัมพันธ์

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ตามท่ี
หน่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง คร้ังท่ี 1)

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ

(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.
ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800VA จ ำนวน
 40 เคร่ือง

100,000          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยเพ่ิมเติม 314,985          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 อัตรำ

165,600          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

จ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 อัตรำ 165,600          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ส ำนักงำน กปร.
 ประจ ำปีงบประมำณ 2564

470,000          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำระบบเมล็ดพันธ์ุ
พระรำชทำนและปัจจัยกำรผลิต

187,250          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำระบบภูมิสำรสนเทศ
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564

430,000          ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ตำมท่ี
หน่วยงำนก ำหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง คร้ังท่ี 1)

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ

(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.
จ้างเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล จ านวน 1 อัตรา

180,000         กองประสานงาน
โครงการพ้ืนท่ี 3

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง คร้ังท่ี 1)

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ

(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.
จ้างเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล จ านวน 1 อัตรา

180,000         กองกิจกรรมพิเศษ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย ตามท่ีหน่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง คร้ังท่ี 1)

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุ


