
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.

ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว (1 ต.ค. 

2558-30 ก.ย. 2559)

         200,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อวัสดสุ านกังาน (1 ต.ค. 

2558-30 ก.ย. 2559)

     1,007,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น (1 

ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559)

         500,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อวัสดยุานพาหนะและขนสง่ (1 

ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559)

         200,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อวัสดไุฟฟา้และวทิยุ (1 ต.ค. 

2558-30 ก.ย. 2559)

         200,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (1 ต.ค.

 2558-30 ก.ย. 2559)

         100,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อวัสดคุอมพวิเตอร์ (1 ต.ค. 

2558-30 ก.ย. 2559)

     2,350,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ



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.
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รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

ซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุค๊ 

ส าหรับงานประมวลผลพร้อม

ระบบปฏบิตักิาร จ านวน 5 เคร่ือง

        124,000  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม

ระบบปฏบิตักิาร จ านวน 32 เคร่ือง

     1,081,600  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ แบบ Aoto 

Feeder จ านวน 12 เคร่ือง

        174,000  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์/ชนดิ LED

 ส ีแบบ Network จ านวน 3 เคร่ือง

          48,000  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ซื้อเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์/ชนดิ LED

 ขาว-ด า 30 แผ่นตอ่นาท ีจ านวน 

12 เคร่ือง

          87,600  ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

สื่อสิ่งพมิพ์

1. จ้างเผยแพร่ประชาสมัพันธข์า่ว 

บทความ และภาพขา่วโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริผ่านสื่อ

สิ่งพมิพ ์ประจ าป ี2559

     1,500,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างออกแบบและจัดพมิพ์

จดหมายขา่ว กปร. ประจ าป ี2559

        210,000  กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างพมิพจ์ุลสารภมูวิารินอนรัุกษ์         150,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

4. จ้างพมิพเ์อกสาร Technical 

Bulletin จ านวน 1,000 เลม่

           50,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

5. จ้างพมิพจ์ดหมายขา่ว Vetiverim

 Newsletter ฉบบัที่ 74-77 ฉบบั

ละ 500 เลม่ รวม 2,000 เลม่

           90,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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หมายเหตุ

สื่อวิทยุ

1. รายการสดทางวทิยุ ชุด 

"ประโยชนส์ขุปวงประชา" 

ออกอากาศทางสถานวีทิยุ 1 สถานี

     1,200,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

สื่อโทรทัศน์

1. สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ"ร้อย

ไทยดว้ยดวงใจ" ออกอากาศทาง

สถานโีทรทศัน ์จ านวน 1 สถานี

     1,500,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

สื่ออืน่ๆ

1. จ้างผลติสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์

(ภาษาอังกฤษ) จ านวน 9 เร่ือง

           50,000 ส านกัแผนงานและ

วเิทศสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

ค่ายเยาวชน

1. จ้างจัดโครงการคา่ยเยาวชนรู้

งานสบืสานพระราชด าริ (RDPB 

Camp) รุ่นที่ 6

     2,900,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

นทิรรศการ

1. จัดงานเฉลมิพระเกยีรต ิ"พรรณ

ไมง้ามอร่ามสวนหลวง ร.9" 

ประจ าปงีบประมาณ 2559

         500,000  ส านกั

ประชาสมัพันธ์

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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ระบบสารสนเทศ

1. จ้างปรับปรุงเว็บไซตส์ านกังาน 

กปร.

     1,910,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

จา้งเหมาบรกิาร/อืน่ๆ

1. จ้างเหมาบริการพนกังานท า

ความสะอาด จ านวน 6 คน (1 

ต.ค.2558-30 ก.ย. 2559)

     1,014,360 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

2. จ้างเหมาบริการพนกังานรักษา

ความปลอดภยั จ านวน 5 คน (1 

ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559)

     1,155,600 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

3. จ้างเหมาบริการจัดเกบ็เอกสาร 

(1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559)

        300,000  กลุ่มบริหาร

การเงนิการคลงั

และพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

4. จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด

 หน ูแมลง

           60,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

5. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลฟิท์           70,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด
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6. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

        320,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

7. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

ระบบคอมพวิเตอร์ (e-Saraban)

           60,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

8. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

ระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนกิส ์

(e-Library)

           60,000 ศนูย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

9. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

ระบบบ าบดัน้ าดี-น้ าเสยี

        120,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

10. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

และซอ่มแซมระบบ CCTV

           60,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

11. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

ระบบไฟฟา้ (หมอ้แปลงไฟฟา้)

           94,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

12. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

ระบบตู้สาขาโทรศพัท์

           96,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

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.

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

13. จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

ระบบสญัญาณอัคคภียั (ระบบไฟ 

Alarm)

           45,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

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.

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ 2559

รายการ ผู้รับผิดชอบ
ป ี2558 ป ี2559

หมายเหตุ

14. จ้างเหมาปรับภมูทิศัน ์

ส านกังาน กปร.

        230,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด

15. จ้างเหมาบริการอื่นๆ          200,000 กลุ่มชว่ย

อ านวยการและ

บริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุม่เปา้หมาย ผู้รับบริการตามทีห่น่วยงาน

ก าหนด


