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ซื้อตู้เกบ็แผนที่ทหารพร้อมฐานรอง 

จ านวน 4 ชุด

           37,910  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อแผนที่ทหาร ชนดิกระดาษขาว

หนา 120 แกรม จ านวน 872 

ระวาง และชนดิไฟลด์จิิตอล จ านวน

 823 ระวาง

         117,260  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อกลอ้งวงจรปดิพร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 3 ชุด

            69,595  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบ

ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 

เคร่ือง

           32,000  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อรถลากและขนของ จ านวน 2 คนั            63,130  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อรถตดัหญา้แบบ 4 ลอ้ จ านวน 1

 คนั

            13,000  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย 

จ านวน 1 เคร่ือง

            11,000  ส านกังาน

เลขาธกิาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ
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ซื้อกรอบปา้ยประกาศ จ านวน 2 ชุด              7,300  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อโตะ๊ไมส้กั จ านวน 1 ตวั               1,600  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อชุดสแตนเลสส าหรับวางกระดาษ

หนงัสอืพมิพ ์พร้อมลอ้ จ านวน 1 ชุด

             5,700  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองเลน่ DVD BLU-RAY 

PLAYER 3D YAMAHA จ านวน 1 

เคร่ือง พร้อมหฟูัง 5 ตวั และ

อุปกรณ์ตอ่พว่งกบัหฟูัง

           32,180  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อชัน้วาง DVD ขนาด 100x30 ซม.               1,400  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อตู้ไมว้างอุปกรณ์ส าหรับเลน่ CD, 

DVD ขนาด 40x40x100 ซม.

              5,200  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อกลอ่งเกบ็แผ่น DVD จ านวน 4 

กลอ่ง

              4,800  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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ซื้อชุดเฟอร์นเิจอร์แบบเขา้มมุ 3 ตวั 

โครงไมก้รุไมอั้ดหนา 10 มม. บุ

ฟองน้ า 2 ชัน้ หุม้หนงัเทยีม 1 ชุด

            16,500  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองเสยีง CD Audio พร้อมชอ่ง

เสยีบหฟูัง จ านวน 2 ชุด

              9,960  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนดซื้อกลอ้งดจิิตอล ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

36.3 ลา้นพกิเซล ระบบประมวล

ภาพ Expeed 4 ภาพ ความละเอยีด

สงูคมชัด พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 

ชุด

         198,800  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อกลอ้งบนัทกึวดิโีอความคมชัดสงู

 พร้อมโปรเจคเตอร์ในตวั 

หนว่ยความจ า 32 GB จ านวน 1 

กลอ้ง

           39,900  กองพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อ Harddisk Wireless ความจุ 1 TB

 จ านวน 1 ตวั

              5,000  กองพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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จัดซื้อเคร่ืองวัดฝนแบบไซฟอ่น 

จ ำนวน 6 เคร่ือง

      1,020,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภมูแิละ

ควำมชื้นสมัพัทธ ์จ ำนวน 6 เคร่ือง

         180,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภมูสิงูสดุ-

ต่ ำสดุ จ ำนวน 6 เคร่ือง

         120,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อไซโครมเิตอร์ จ ำนวน 6 เคร่ือง          120,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภมูใิตด้นิ 

จ ำนวน 6 ชุด

         562,500  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ
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จัดซื้อเคร่ืองวัดควำมเร็วลมเหนอื

ถำด จ ำนวน 6 เคร่ือง

          600,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภมูลิอยน้ ำ 

จ ำนวน 6 เคร่ือง

          162,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเคร่ืองวัดควำมยำวนำน

แสงแดด จ ำนวน 6 เคร่ือง

          660,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเคร่ืองวัดทศิทำงและควำมเร็ว

ลม จ ำนวน 6 เคร่ือง

          936,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด

จัดซื้อเสำตดิตั้งเคร่ืองวัดทศิทำง

และควำมเร็วลม จ ำนวน 6 ตน้

         192,000  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด
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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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

จ้ำงปรับพื้นที่ตดิตั้งสถำนตีรวจวัด

อำกำศพร้อมร้ัวสนำมอุตนุยิมวทิยำ 

จ ำนวน 6 สถำนี

        327,525  กองศกึษำและ

ขยำยผลกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด ำริ

กำรด ำเนินกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปำ้หมำย ผู้รับบริกำรตำมทีห่น่วยงำน

ก ำหนด



วงเงนิงบประมาณ

(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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

สื่อสิ่งพมิพ์

1. จ้างพมิพห์นงัสอืรายงานประจ าปี

 2558

         326,000  กองแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างออกแบบและจัดพมิพ์

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

 จ านวน 4 ฉบบั ฉบบัละ 10,000 

เลม่ พร้อม E-book จ านวน 500 

แผ่นตอ่ฉบบั

      3,000,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างออกแบบและจัดพมิพบ์นัทกึ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

 จ านวน 5,000 เลม่

          500,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

4. จ้างพมิพซ์้ าหนงัสอืชุดเผยแพร่

องคค์วามรู้ "เศรษฐกจิพอเพยีง" และ

 "เกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนว

พระราชด าริ" จ านวน 10,000 ชุด 

รวม 20,000 เลม่

         300,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

5. จ้างพมิพซ์้ าหนงัสอื หลกัการทรง

งาน ฉบบัการ์ตนู จ านวน 3,000 

เลม่

         195,810  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ

(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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

6. จ้างพมิพซ์้ าหนงัสอืชุด "หลกัการ

ทรงงาน" และ "เศรษฐกจิพอเพยีง" 

จ านวน 10,000 ชุด รวม 20,000

 เลม่

         197,950  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

7. จ้างพมิพซ์้ าหนงัสอืเผยแพร่องค์

ความรู้ "ความสขุของแผ่นดนิ" ฉบบั

การ์ตนู 2 ภาษา จ านวน 3,000 

เลม่

         285,960 กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

8. จ้างออกแบบและจัดพมิพห์นงัสอื

เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา มหา

ราชนิศีรีแผ่นดนิ จ านวน 10,000 

เลม่

       1,000,000 กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ

(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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

สื่อโทรทัศน์

1. จ้างท าสารคดเีชงิขา่ว ชุด กปร.

กบังานของในหลวง พร้อมสกู๊ป 

ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 2 นาท ี

จ านวน 52 ตอน ออกอากาศทาง

สถานโีทรทศันส์ถานใีดสถานหีนึ่งไม่

นอ้ยกวา่ 1 สถาน ีในชว่งขา่วค่ า 

และความยาว 5 นาท ีจ านวน 10 

ตอน ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์

สถานใีดสถานหีนึ่งไมน่อ้ยกวา่ 1 

สถานี

      3,000,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างท าสารคดอีงคค์วามรู้ตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความยาว 3-5 นาท ีจ านวน 20 

ตอน ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์

 สถานใีดสถานหีนึ่ง จ านวน 1 

สถาน ีและจัดกจิกรรมเผยแพร่

ประชาสมัพันธท์กุตอนผ่านสื่อทกุสื่อ

 ทัง้โทรทศัน ์วทิยุ สิ่งพมิพ ์และสื่อ

ออนไลน์

      3,000,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ

(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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

สื่ออืน่ๆ

1. จ้างท าบทเพลงเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ จ านวน 4 บท

เพลง พร้อม MV ประกอบ

       1,000,000 กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างจัดโครงการเผยแพร่

ประชาสมัพันธแ์ละแถลงขา่วงาน

เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา ราชนิี

ศรีแผ่นดนิ

          500,000 กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ

(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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

นทิรรศการ

1. จ้างจัดโครงการเครือขา่ย

สถาบนัการศกึษาสบืสาน

พระราชด าริ รุ่นที่ 3 จ านวน 1 คร้ัง

ในพื้นที่ภาคใต้

         579,600  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างจัดสื่อมวลชนสญัจรเย่ียมชม

โครงการฯ ในโอกาสเฉลมิพระ

เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

 และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ

         923,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างจัดนทิรรศการเฉลมิพระ

เกยีรต ิ84 พรรษา ราชนิศีรีแผ่นดนิ

 จ านวน 1 คร้ัง

       2,000,000  กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ

(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.

แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

จา้งเหมาบรกิาร/อืน่ๆ

1. จ้างท าปา้ยชื่อหอ้งสมดุโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริดว้ยส

แตนเลส จ านวน 1 ปา้ย

           43,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างท าปา้ยขอ้ความตา่งๆ ดว้ยส

แตนเลสผิวมนัเงาตดิบนฐานไม ้MDF

 ทรงสามเหลี่ยมท าสโีอค๊ จ านวน 6 

ชุด

             7,500 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างท าสแตนเลสตดิประกาศ

พร้อมแผ่นอะคริลคิ จ านวน 1 ชุด

              8,400 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

4. จ้างปา้ยแบง่หมวดหมู่โซนหนงัสอื

 ทองเหลอืงหนา 1 มม. จ านวน 10

 ปา้ย

              5,900 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

5. จ้างอัดภาพ ขนาด 30x45 นิ้ว 

พร้อมใสก่รอบไมเ้คลอืบส ีจ านวน 3

 ภาพ

            10,600 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

6. จ้างอัดภาพ ขนาด 20x24 นิ้ว 

พร้อมใสก่รอบไมเ้คลอืบส ีจ านวน 3

 ภาพ

              6,500 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

7. จ้างท าตวัอักษรสแตนเลสมนัเงา

 ค าวา่ "Multimedia Room" จ านวน 

1 ชุด

              4,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด



วงเงนิงบประมาณ
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แผนการจัดหาพสัดุเพิม่เติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

8. จ้างท าตวัอักษรพลาสวูด ค าวา่ 

"Welcome" พร้อมขายึด จ านวน 1 

ชุด

              4,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

9. จ้างจัดสมัมนาเครือขา่ยเยาวชน

และสถาบนัการศกึษา 100 คน 

จ านวน 3 วัน

         979,600 กองประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

10. จ้างจัดฝึกอบรมหลกัสตูรนกั

บริหารการพัฒนาตามแนว

พระราชด าริ (นบร.) รุ่นที่ 5

      2,916,550  กองพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

11. จ้างจัดฝึกอบรมหลกัสตูร

พัฒนาองคค์วามรู้และเสริมสร้าง

เครือขา่ยการพัฒนาตามแนว

พระราชด าริและปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง (พพร.) รุ่นที่ 5

      2,769,600  กองพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่

โครงการเพิม่เตมิ จ านวน 5 อัตรา

         750,000  กองพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขับเคลื่อนแนว

พระราชด าริ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด


