
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.

ซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัว (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

        200,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือวัสดสุ านกังาน (1 ต.ค. 2557-30

 ก.ย. 2558)

        900,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

       722,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือวัสดยุานพาหนะและขนสง่ (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

        230,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือวัสดไุฟฟา้และวิทยุ (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

        200,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

        100,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือวัสดคุอมพวิเตอร์ (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

     1,550,000  กลุม่บริหารการเงิน

การคลงัและพัสดุ

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อม

ระบบปฏบิัตกิาร จ านวน 20 เคร่ือง

        676,000  ศูนย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ 2558

รายการ ผู้รบัผิดชอบ
ปี 2557 ปี 2558

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.

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ 2558

รายการ ผู้รบัผิดชอบ
ปี 2557 ปี 2558

หมายเหตุ

ซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์/ชนดิ LED 

ขาว-ด า 30 แผ่นตอ่นาที จ านวน 12 

เคร่ือง

        132,000  ศูนย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

สื่อสิ่งพมิพ์

1. จา้งเผยแพร่ประชาสมัพันธข์า่ว 

บทความ และภาพขา่วโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริผ่านสือ่สิง่พมิพ์

 ประจ าปี 2558

     1,500,000  ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

2. จา้งออกแบบและจัดพมิพจ์ดหมาย

ขา่ว กปร. ประจ าปี 2558

        210,000  กลุม่พัฒนาระบบ

บริหาร

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

3. จา้งพมิพร์ายงานประจ าปี 2557         400,000 กลุม่แผนงาน การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

4. จา้งพมิพจ์ุลสารภูมวิารินอนรัุกษ์         100,000 กลุม่แผนงาน การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

5. จา้งพมิพร์ายงานการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการ จ านวน 2 เร่ือง

          60,000 ส านกัตดิตาม

ประเมนิผล

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

สื่อวิทยุ

1. รายการสดทางวิทยุ ชุด "ประโยชน์

สขุปวงประชา" ออกอากาศทางสถานี

วิทยุ 1 สถานี

     1,180,000  ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด
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สื่อโทรทัศน์

1. สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิ"ร้อยไทย

ดว้ยดวงใจ" ออกอากาศทาง

สถานโีทรทัศน ์จ านวน 1 สถานี

     1,600,000  ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ค่ายเยาวชน

1. จา้งจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน

สบืสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่

 5

     3,000,000  ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

นทิรรศการ

1. จัดงานเฉลมิพระเกยีรต ิ"พรรณไม้

งามอร่ามสวนหลวง ร.9" ประจ าปี

งบประมาณ 2558

       576,700  ส านกัประชาสมัพันธ์ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

ระบบสารสนเทศ

1. จา้งออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศงบประมาณโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ (e-Project)

        800,000 ศูนย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

2. จา้งออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับตดิตามการ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ (ตวัชี้วัด) 

(e-Management cockpit)

        500,000 ศูนย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด
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จ้างเหมาบรกิาร/อ่ืนๆ

1. จา้งเหมาบริการพนกังานท าความ

สะอาด จ านวน 6 คน (1 ต.ค.

2557-30 ก.ย. 2558)

        852,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

2. จา้งเหมาบริการพนกังานรักษา

ความปลอดภัย จ านวน 6 คน (1 ต.ค. 

2557-30 ก.ย. 2558)

     1,368,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

3. จา้งเหมาบริการจัดเกบ็เอกสาร (1 

ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558)

        300,000 ส านกังานเลขาธกิาร การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

4. จา้งเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู

 แมลง

          60,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

5. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาลฟิท์          70,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

6. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

        320,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

7. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ

คอมพวิเตอร์ (e-Saraban)

        120,000 ศูนย์สารสนเทศ การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

8. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ

บ าบัดน้ าด-ีน้ าเสยี

        120,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด
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9. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมระบบ CCTV

          60,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

10. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ

ไฟฟา้ (หมอ้แปลงไฟฟา้)

          85,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

11. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ

ตูส้าขาโทรศัพท์

          90,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

12. จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ

สญัญาณอัคคีภัย (ระบบไฟ Alarm)

          45,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด

13. จา้งเหมาบริการอื่นๆ        176,000 กลุม่ชว่ยอ านวยการ

และบริหารทั่วไป

การด าเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไมม่ผีลกระทบต่อผู้รับ 

กลุ่มเปา้หมาย ผู้รับบริการตามที่หน่วยงานก าหนด


