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แผนปฏิบตังิานและแผนการใชจาย งบประมาณประจาํปงบประมาณ 2563 

 วตัถประสงคของสาํนักงาน 
1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดานการเกษตร ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมท้ังโครงการพระราชดําริ 

พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีตางๆ ท่ีเก่ียวของในดานการเกษตร 
  2. เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ
พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตางๆ และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมท้ังสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชน และประชาชนผูสนใจ 
  3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัยรวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับ
วิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ 
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตางๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม 

5. สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวงสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยน  องคความรู ขอมูล และเจาหนาท่ี ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพ่ือนํามาพัฒนาสํานักงาน 

วิสัยทัศน 
“เปนศูนยกลางการเรียนรูและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร”  

พันธกิจ 
1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  
2. สืบสาน รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร  
3. บริหารจัดการองคการใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนนิงานของพิพิธภัณฑในบริบทของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
4. สงเสริม สนับสนุน เครือขายและภาคีความรวมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 
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เปาประสงค 
1. ใหเกิดการเรียนรูและตระหนักรูในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร ของพระมหากษัตริยไทย และพระบรมวงศานุวงศ 
2. สงเสริมสนับสนุนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรเพ่ือการสืบสาน รักษา ตอยอด 
3. เปนศูนยการเรียนรูท่ีรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมดานการเกษตร บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. สรางเครือขายและภาคีความรวมมือในการขยายผลการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

เปาหมาย 
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ประชาชน ไดเรียนรู พระอัจฉริยภาพ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การเกษตรปละ 500,000 คน  
2. พัฒนาองคความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญา และนวัตกรรมดานการเกษตร  ปละ 6 เรื่อง 
3. ผูรับการถายทอดองคความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร จาก พกฉ. สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ปละ 20 ราย 
4. เครือขาย พกฉ.ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปละ 120 ราย 

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 

   เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและเปาหมายของสํานักงานฯ รวมท้ังตอบสนองยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเก่ียวของ พกฉ. จึงไดกําหนดการขับเคลื่อนเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้  

ประเด็นยทุธศาสตรที ่1 การพัฒนาพิพธิภณัฑใหเปนแหลงเรยีนรูพระเกยีรติคุณและพระอัจฉรยิภาพดานการเกษตร 
กลยทุธ 1. การพัฒนาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑในอาคารและกลางแจงเพ่ือเปนแหลงเรียนรูระดับสากล 

2. การเผยแพรและขยายผลพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่2 การขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดานการเกษตร 
กลยทุธ 3. การสืบสาน รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

4. การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมบทบาทเครือขายพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่3 การจดัการองคความรู ภมูปิญญาและนวตักรรมเกษตร 
กลยทุธ 5. การศึกษารวบรวม และพัฒนา สรางสรรค องคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การถายทอดองคความรูภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตร 
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ประเด็นยทุธศาสตรที ่4 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการองคกร 

กลยทุธ 7. การบริหารจัดการท่ีดี 
8. การเผยแพรประชาสัมพันธและการตลาด 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่5 การบรหิารจดัการภาครฐั 
กลยทุธ  9. การบริหารงานบุคคล 
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สวนที่ 1

วัตถุประสงค เพื่อใชเปนแผนการปฏิบัติงาน และแผนบริหารงบประมาณใหการดําเนินงานและใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงาน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอน 1. จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563   (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563)

2. นําเสนอคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พิจารณาอนุมัติ

3. การปฏิบัติตามแผน

4. การติดตาม  และปรับปรุงแผน

5. การรายงานผล

ระยะเวลา ปงบประมาณ 2563  (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)
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งบประมาณที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน  รวมจํานวน 252,892,600  บาท ประกอบดวย

 - งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563 จํานวน 212,585,800     บาท

งบเงินอุดหนุน

 - คาใชจายดําเนินงาน 72,627,000.00   บาท

 - คาใชจายลงทุน 99,113,900.00   บาท

 - คาใชจายบุคลากร 40,844,900.00   บาท

 - เงินทุนสํานักงาน จํานวน        40,306,800 บาท
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งบประมาณรายจายประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
212,585,800 บาท  

เงินนอกงบประมาณ  
40,306,800 บาท  



สวนที่ 2  แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร เปาหมาย และงบประมาณ

เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 252,892,600.00      บาท

เงินงบประมาณ 212,585,800.00      บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ - สงป.กําหนด 8,000,000.00           บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ 32,306,800.00        

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม เงินงบประมาณ 72,165,000.00        บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาพิพิภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ เงินงบประมาณ 60,700,000.00        บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ 4,746,000.00           บาท

รวม 65,446,000.00        บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร

กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณ 7,365,000.00           บาท

รวม 7,365,000.00          บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการองคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตร

กิจกรรมการจัดการองคความรู เงินงบประมาณ 3,600,000.00           บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ 1,500,000.00           บาท

รวม 5,100,000.00          บาท

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เงินงบประมาณ 100,075,900.00      บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

กิจกรรมอํานวยการ เงินงบประมาณ 98,113,900.00        บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ - สงป.กําหนด 8,000,000.00           บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ 5,712,000.00           บาท

รวม 111,825,900.00      บาท

กิจกรรมการตลาดและลูกคาสัมพันธ เงินงบประมาณ 1,962,000.00           

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ 20,348,800.00        

รวม 22,310,800.00        บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ เงินงบประมาณ 40,844,900.00        บาท

รวม 40,844,900.00        บาท
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ยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรม / คาใชจาย / โครงการ เปาหมาย งบประมาณ เปาประสงค ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

252,892,600         

เงินงบประมาณ 212,585,800         

เงินทุนเพื่อกิจการฯ - สงป. กําหนด 8,000,000             

เงินทุนเพื่อกิจการฯ 32,306,800           

 กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ 65,446,000           

เงินงบประมาณ (คาใชจายดําเนินงาน ) 43,200,000           

เงินงบประมาณ (คาใชจายลงทุน ) 17,500,000           

เงินทุนเพื่อกิจการฯ 4,746,000             

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาการจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑในอาคารและกลางแจงเพื่อ
เปนแหลงเรียนรูระดับสากล

1) การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ 16,670,000            เชิดชูและเผยแพรพระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพดาน
การเกษตรของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวใหเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง

สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ
และองคความรู

 - จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงนิทรรศการ
ของพิพิธภัณฑ ที่จะปรับปรุงหรือสรางใหม

 1.1) การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 3 ครั้ง 6,670,000                แสดงพระอัจฉริยภาพ  - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

       - เดือนตุลาคม 2562  ใหเปนที่ประจักษ ดวยผลงาน

       - เดือนมกราคม 2563  ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ

       - เดือนเมษายน 2563   อันเนื่องจากการใชปรัชญา

 1.2) การจัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2 ครั้ง 10,000,000              เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

       - เดือนธันวาคม 2562

       - เดือนกรกฎาคม 2563

2) สื่อเพื่อการจัดแสดง 12,746,000           

  2.1) ผลิตภาพยนตร 3 มิติ เรื่องเกี่ยวกับพระ
อัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร ความยาวไมนอยกวา 8
 นาที

1 เรื่อง 4,000,000               

  2.2) ผลิตภาพยนตรเอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อ
ถายทอดองคความรู "เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" 
ความยาวไมนอยกวา 8 นาที

1 เรื่อง 3,000,000               

  2.3) จางทําอินเตอรแอคทีฟ สรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช

2 เรื่อง 1,000,000               

  2.4) งานซอมบํารุงอุปกรณสื่อ 4,746,000               

โสตทัศนูปกรณในอาคารจัดแสดง เงินทุนเพื่อกิจการฯ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาพิพิ
ภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูพระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร

แผนการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน )

ระยะเวลา

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาตรเสริมสรางพลังทางสังคม
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3) การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรูตนแบบ 8,416,100              เพื่อยกระดับและขยายผล อัน
เนื่องจากพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

 - จํานวนฐานการเรียนรูที่ปรับปรุงหรือ
สรางขึ้นใหม

 3.1) ฐานเรียนรูตนแบบเกษตรพอเพียงเมือง 1 งาน 821,100                  

 3.2) ฐานเรียนรูเกษตรประณีต 1 งาน 288,400                  

 3.3) ฐานเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 1 งาน 560,000                  

 3.4) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบ 1 ไร พอเพียง 1 งาน 550,200                  

 3.5) ฐานเรียนรูนวัตกรรมเกษตร 1 งาน 2,247,000               

 3.6) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

1 งาน 700,000                  

 3.7) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการเกษตร

1 งาน 1,050,000               

 3.8) ฐานเรียนรูผักกางมุง และเรือนเพาะชํา 1 งาน 869,400                  

 3.9) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบเกษตรอินทรีย 1 งาน 630,000                  

 3.10) ฐานเรียนรูตนไมแหงการเรียนรูใน
พิพิธภัณฑ

1 งาน 700,000                  สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ
และองคความรู

4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑฯ 1 งาน 6,450,900             สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ
และองคความรู

สํานักอํานวยการ

คาใชจายลงทุน 15,500,000           สํานักอํานวยการ

 1) คากอสรางอาคารพิพิธภัณฑ กลางแจงสนอง
พระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรับ งบประมาณ 
ผูกพัน 3 ป (2562 - 2564) รวม 185 ลบ.

15,500,000             

   ป งปม. 2562 = 40,000,000 บาท

   ป งปม. 2563 = 15,500,000 บาท

   ป งปม. 2564 = 129,500,000 บาท

กลยุทธที่ 2 การเผยแพรและขยายผล
พระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร

1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 1  งาน 2,200,000              เพื่อการเผยแพรพระอัจฉริยภาพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดานการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช

สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ
และองคความรู

 1.1) กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

445,000                  

๘



ยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรม / คาใชจาย / โครงการ เปาหมาย งบประมาณ เปาประสงค ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน )

ระยะเวลา

 1.2) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

811,000                  

 1.3) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 944,000                   เพื่อรวบรวมพันธุกรรมพืช ผัก
พื้นบาน และสมุนไพร

สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

2) เผยแพรขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

9 ครั้ง 770,000                

3) นิทรรศการสัญจร 8 ครั้ง 693,000                เพื่อยกระดับและขยายผล อัน
เนื่องจากพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สํานักพัฒนากิจการ

คาใชจายลงทุน 2,000,000             

1) จัดแสดงกังหันน้ําชัยพัฒนา พรอมติดตั้ง 4 รูปแบบ 2,000,000               สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การเกษตร

 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7,365,000             

เงินงบประมาณ (คาใชจายดําเนินงาน ) 7,365,000             

กลยุทธที่ 3 การสืบสาน รักษา ตอยอด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร

1) การจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 11 ครั้ง 4,500,000                - เครือขายและภาคีความรวม
ขับเคลื่อนเชื่อมโยง และขยายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตร

สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สํานักพัฒนากิจการ

 - จํานวนองคความรูจากเครือขายและ
ภาคีความรวมมือ

 - ขยายผลองคความรู 
ประสบการณเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

 - ผูเขารับการถายทอดองคความรูเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปใช
ประโยชน
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กลยุทธที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
บทบาทเครือขายพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ

1) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
พิพิธภัณฑ

5 ครั้ง 1,064,000               สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมขยายผลเครือขาย
พิพิธภัณฑ

5 ครั้ง 941,500                  

3) โครงการยกระดับเครือขาย พกฉ. 1 งาน 859,500                  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการองค
ความรู ภูมิปญญา

 กิจกรรมการจัดการองคความรู 5,100,000             

และนวัตกรรมเกษตร เงินงบประมาณ (คาใชจายดําเนินงาน ) 3,600,000             

เงินทุนเพื่อกิจการฯ 1,500,000             

กลยุทธที่ 5 การศึกษารวบรวม และ
พัฒนา สรางสรรค องคความรู ภูมิปญญา
 นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1) การจัดทําสื่อเผยแพร ในรูปแบบหนังสือ 6 เรื่อง 600,000                 เพื่อเผยแพรองคความรูภูมิปญญา
นวัตกรรมเกษตร

สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ
และองคความรู

 - จํานวนองคความรู

2) โครงการศึกษาและออกแบบ 1 งาน 500,000                

นิทรรศการ "วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรกรรม ตาม
รอยศาสตรพระราชา "

เงินทุนเพื่อกิจการฯ

3) โครงการศึกษารวบรวมองคความรู 1 งาน 1,000,000             

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 
เพื่อการสืบสาน รักษา ตอยอด

เงินทุนเพื่อกิจการฯ

 - เครือขายไดเรียนรูและนําไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และ
การทํางาน เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดทําไวเปน
แบบอยาง
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กลยุทธที่ 6 การถายทอดองคความรู ภูมิ
ปญญา และนัวตกรรมเกษตร

1) การถายทอดองคความรูพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการเกษตร

1,500,000              เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดานการเกษตร

สํานักสื่อสารสัมพันธ
และเครือขาย

 - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

 1.1) กิจกรรมเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริย
เกษตร

12 ครั้ง 280,000                  

 1.2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

85,000 
ราย

1,220,000                - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริมการ
เรียนรู และมีความรูความเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) การจัดกระบวนการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

12 ครั้ง 1,500,000             สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

 - จํานวนองคความรูจากเครือขายและ
ภาคีความรวมมือ

 - ผูเขารับการถายทอดองคความรูเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปใช
ประโยชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 กิจกรรมอํานวยการ 111,825,900         

องคกร เงินงบประมาณ (คาใชจายดําเนินงาน ) 16,500,000           

เงินงบประมาณ (คาใชจายลงทุน ) 81,613,900           

เงินทุนเพื่อกิจการฯ - สงป. กําหนด 8,000,000             

เงินทุนเพื่อกิจการฯ 5,712,000             

กลยุทธที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี 1) การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด

1 งาน 24,480,000             เพื่อพัฒนาองคกรใหเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

สํานักอํานวยการ  - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

 - คาใชจายดําเนินงาน (คาเบี้ยประชุม เงินงบประมาณ  - การกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการฯ คาใชจายในการเดินทางฯ 16,480,000             คณะกรรมการองคการมหาชน

คาสาธารณูปโภค คาซอมแซมครุภัณฑ เงินทุนเพื่อกิจการฯ

คาวัสดุ คาจางเหมารักษาความปลอดภัย คาจาง
เหมาทําความสะอาด การพัฒนาบุคลากร และ
อื่นๆ)

8,000,000              

2) โครงการจัดทําแผนแมบท 1 งาน 3,000,000            

เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑการเกษตร เงินทุนเพื่อกิจการฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑๑
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3) คาสมาชิกสัมพันธองคกรดานพิพิธภัณฑ
ระหวางประเทศ

20,000                      เพื่อพัฒนาองคกรใหเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ
และองคความรู

4) คาจางเหมาบริการดูแลรักษาอาคาร 2,712,000              - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

จัดแสดงนิทรรศการ และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เงินทุนเพื่อกิจการฯ

คาใชจายลงทุน            81,613,900 สํานักอํานวยการ  - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

1. คาปรับปรุงซอมหลังคา            49,652,900

        1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 1 อาคาร                7,453,600

        1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 1 อาคาร              42,199,300

2. คากอสราง            31,961,000

    2.1. คากอสรางเขื่อนเสาเข็มกันดิน 1 งาน              31,961,000

กลยุทธที่ 8 การเผยแพรประชาสัมพันธ
และการตลาด

 กิจกรรมการตลาดและลูกคาสัมพันธ 22,310,800           

เงินงบประมาณ (คาใชจายดําเนินงาน ) 1,962,000             

เงินทุนเพื่อกิจการฯ 20,348,800           

1) กิจกรรมประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ 1 งาน 476,600                 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมและกิจการของ พกฉ.

สํานักสื่อสารสัมพันธ
และเครือขาย

 - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

2) กิจกรรมสรางสรรควิถีเกษตรไทย 40 ครั้ง 1,086,000              - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

เงินงบประมาณ

510,000                  

เงินทุนเพื่อกิจการฯ

576,000                 

3) คาจางพัฒนาระบบเทคโนโลยี 1 งาน 4,500,000             เพื่อเสริมสรางศักยภาพองคกร สํานักสื่อสารสัมพันธ  - จํานวนผูเขาชม website

สารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรสํานักงาน
พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เงินทุนเพื่อกิจการฯ เพื่อเสริมสรางศักยภาพองคกรใหมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที่รัฐบาล
กําหนด

และเครือขาย

4) คาจางพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต 1 งาน 2,000,000            

 ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เงินทุนเพื่อกิจการฯ

6) คาใชจายกิจกรรมบริการผูเขาชม 1 งาน 243,400                 - เพื่อยกระดับการใหบริการ สํานักพัฒนากิจการ

 - เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
ภาพลักษณการใหบริการของ
องคกร สรางความประทับใจแกผู
เขามาเรียนรูและเขาชมทั่วไป

๑๒
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7) กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได 1 งาน 14,004,800            - ประชาชนไดรับและเขาถึง
ขาวสารในรูปแบบตางๆ

สํานักพัฒนากิจการ  - ความสามารถในการหารายไดเพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ

   - คาใชจายในการดําเนินงาน (จัดซื้อ เงินงบประมาณ

ผลผลิต ผลิตภัณฑ เพื่อจําหนายเปนของที่ 732,000                   - การหารายไดเพื่อลดภาระ

ระลึก จัดซื้ออาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เงินทุนเพื่อกิจการฯ งบประมาณภาครัฐ

เพื่อบริการคณะเขาชมและใชบริการ 13,272,800             

การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใชในการประกอบ

อาหารและเครื่องดื่ม รานอาหารกินอยูดี

และรานเครื่องดื่ม คาจางเหมาบุคลากร

เพื่อชวยในการปฏิบัติงาน และการจัด

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยงเชิงเกษตร

การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และการซอมแซม

สําหรับหองพัก หองประชุม และอื่น ๆ )

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหาร
จัดการภาครัฐ

40,844,900             

เงินงบประมาณ (คาใชจายบุคลากร ) 40,844,900             

กลยุทธที่ 9 การบริหารงานบุคคล 1) การบริหารงานบุคคล 84 อัตรา 40,844,900           สํานักอํานวยการ  - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

 1.1 คาใชจายบุคลากร

   (1) เงินเดือน

   (2) เงินอื่นๆ ที่จายควบ

       - คาสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ

        - คาตอบแทนผูบริหาร

        - สวัสดิการ

   เพื่อใหบุคลากรมีระดับความ
เปนอยูที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและ
ใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความ
เจริญกาวหนา มีความมั่นคงในการ
ดําเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๑๓


