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ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (1 ต.ค. 2559-30
 ก.ย. 2560)

          200,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือวสัดุส านักงาน (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 
2560)

       1,007,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (1 ต.ค. 
2559-30 ก.ย. 2560)

          470,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานการด าเนินการอาจ

ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (1 ต.ค. 
2559-30 ก.ย. 2560)

          200,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ (1 ต.ค. 2559-30 
ก.ย. 2560)

          200,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (1 ต.ค. 
2559-30 ก.ย. 2560)

          100,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (1 ต.ค. 2559-30 
ก.ย. 2560)

       1,950,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

          200,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภณัฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560

          100,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 
เคร่ือง ประจ าปงีบประมาณ 2560

          300,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร ประจ าปี
งบประมาณ 2560

          250,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ



วงเงนิงบประมาณ
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แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ

จ้างเหมาบริการอื่นๆ ประจ าปงีบประมาณ 
2560

          200,000  กลุ่มบริหารการเงินการ
คลังและพสัดุ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วตัต์ จ านวน 10 เคร่ือง

            75,000  ส านักงานเลขาธกิาร การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

ซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ ระบบ UHF ชนิดมือถือ
 4 วตัต์ จ านวน 10 เคร่ือง

          192,600  ส านักงานเลขาธกิาร การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด
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จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู แมลง 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

            60,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560

            70,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 
จ านวน 6 คน ประจ าปงีบประมาณ 2560

          852,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั จ านวน 6 คน ประจ าปี
งบประมาณ 2560

       1,368,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
 ประจ าปงีบประมาณ 2560

          320,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน  าดี-
น  าเสีย ประจ าปงีบประมาณ 2560

          120,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบ CCTV ประจ าปงีบประมาณ 2560

            60,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบไฟฟา้ 
(หม้อแปลงไฟฟา้) ประจ าปงีบประมาณ 
2560

            75,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบตู้สาขา
โทรศัพท ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

            95,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณ
อัคคีภยั (ระบบไฟ Alarm) ประจ าปี
งบประมาณ 2560

            45,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ
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แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง ประจ าปงีบประมาณ 2560

          630,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างปรับภมูิทศัน์และจัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ประจ าปงีบประมาณ 2560

          130,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

 - จ้างปรับภมูิทศัน์ ส านักงาน กปร.
 - จัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา/วนัพระ
ราชสมภพ

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์อื่นๆ

          160,000 กลุ่มช่วยอ านวยการ
และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด
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ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำหรับงำน
ประมวลผลพร้อมระบบปฏบิติักำร จ ำนวน 4
 เคร่ือง

            99,200  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ำยแบบที่ 2 
พร้อมระบบปฏบิติักำร จ ำนวน 3 เคร่ือง

          990,000  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมระบบปฏบิติักำร
 จ ำนวน 18 เคร่ือง

          464,400  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมระบบปฏบิติักำร
 จ ำนวน 2 เคร่ือง

            65,600  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 2 kVA จ ำนวน 2 
เคร่ือง

            24,000  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 
190 เคร่ือง

          589,000  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือโปรแกรมปอ้งกันไวรัส Kaspersky (ต่อ
อำย)ุ ระยะเวลำ 1 ปี

          200,000  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

ซ้ือวสัดุส ำหรับซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์           230,000  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

จ้ำงพฒันำเวบ็ไซต์ส ำนักงำน กปร. ระยะที่ 2
 ประจ ำปงีบประมำณ 2560

          973,700 ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ



วงเงนิงบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ

จ้ำงเหมำบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ตและ
กำรส่ือสำรโทรคมนำคม ประจ ำปี
งบประมำณ 2560

       1,751,000  ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบงำนสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ประจ ำปี
งบประมำณ 2560

          120,000 ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำระบบหอ้งสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ประจ ำปี
งบประมำณ 2560

          100,000 ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำระบบหอ้ง Server 
Room ประจ ำปงีบประมำณ 2560

          350,000 ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 
ประจ ำปงีบประมำณ 2560

          400,000 ศูนย์สำรสนเทศ กำรด ำเนินกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำนก ำหนด



วงเงินงบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จา้งพมิพเ์อกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การ
ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกจลุสารภูมิวาริน 
อนุรักษ ์ประจ าปีงบประมาณ 2560

          150,000 กองแผนงานและวิเทศ
สัมพนัธ์

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเปา้หมาย
 ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

แผนการจดัหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2559 ปี 2560

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จา้งเหมาเจา้หน้าที่โครงการประจ าแต่ละกอง
 จ านวน 13 ราย

       2,340,000 กองพฒันาทรัพยากร
บุคคลเพื่อขับเคล่ือน

แนวพระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเปา้หมาย
 ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

แผนการจดัหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2559 ปี 2560

หมายเหตุ



วงเงนิงบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าว บทความ 
และภาพข่าวโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริผ่านส่ือส่ิงพมิพ ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560

       1,500,000  กองประชาสัมพนัธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพนัธส์ารคดี
เฉลิมพระเกียรติทางส่ือโทรทศัน์ ชุด "ร้อย
ไทยด้วยดวงใจ" ประจ าปงีบประมาณ 2560

       1,500,000  กองประชาสัมพนัธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพนัธท์างส่ือ
วทิยุกระจายเสียง ชุด "ประโยชน์สุขสู่ปวง
ประชา" ประจ าปงีบประมาณ 2560

       1,290,000  กองประชาสัมพนัธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ งาน
 "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9" ประจ าปี
งบประมาณ 2560

          500,000  กองประชาสัมพนัธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

จ้างจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

       3,000,000  กองประชาสัมพนัธ์ การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2559 ป ี2560

หมายเหตุ



วงเงินงบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จา้งออกแบบและจดัพมิพจ์ดหมายข่าว
ส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ 2560

          210,000  กลุ่มพฒันาระบบบริหาร การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้รับ กลุ่มเปา้หมาย
 ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงานก าหนด

แผนการจดัหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ปี 2559 ปี 2560

หมายเหตุ


