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

รวมเปน็แผนการด าเนินงาน ทัง้สิ้น 282,256,400.00    149,828,267.55               54,422,602.64                78,005,529.81                

เงินงบประมาณ 244,438,800.00    142,097,733.86               42,467,185.69                59,873,880.45                

เงินทนุส านักงาน (สงป.ก าหนด) 8,000,000.00       4,204,210.00                  3,485,927.21                  309,862.79                    
เงินทนุส านักงาน (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 29,817,600.00      3,526,323.69                  8,469,489.74                  17,821,786.57                
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 59,564,800.00      15,070,357.69                21,642,791.53                22,851,650.78                
แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม 181,573,800.00    134,757,909.86               13,154,901.04                33,660,989.10                
แผนงานบคุลากรภาครฐั 41,117,800.00      -                              19,624,910.07                21,492,889.93                
เงินงบประมาณรวม ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 170,210,000.00    134,757,909.86               11,558,056.67                23,894,033.47                

1. กิจกรรมการจดัแสดง
และกิจกรรมพิพิธภณัฑ์

เงินงบประมาณ 168,200,000.00    134,757,909.86               10,971,089.27                22,471,000.87                

 1. นิทรรศการหมุนเวียน  3 ครั้ง 6,370,000.00                              777,996.40                      3,267,419.25                      2,324,584.35

 1) งาน "ธ สถิตย์ในดวงใจ...นิรันดร์" วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563
 2) งาน "เมล็ดพนัธุ์ของพระราชา" วันที่ 9 มกราคม 2564
 3) งาน "รักษ์ทรัพยากรไทย" วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564

 2. จดัมหกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  2 ครั้ง 10,000,000.00                             156,434.00                      3,130,435.68                      6,713,130.32
 1) งานมหกรรมในหลวงรักเรา "ภมูิพลังแผ่นดิน" วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2563
 2) งานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 
กรกฎาคม 2564

 3. ฐานเรยีนรู้ตน้ไม้แหง่การเรยีนรู้ 844,000.00          1. เพื่อปรับปรุง บ ารุง ต้นไม้ที่มีอยู่ในฐานการเรียนรู้ใหส้วยงาม น่าเข้าชม
2. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกบัพนัธุกรรมพชืผ่านฐานต้นไม้
แหง่การเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ
3. มีส่ือการเรียนรู้หรือเอกสารประกอบการเข้าชมฐานแจกใหก้บัผู้เข้าชม

                                   -                            28,200.00                        815,800.00 1. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าเรียนรู้ในฐาน
ต้นไม้แหง่การเรียนรู้
2. ผู้เข้าเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบสมาร์ทโฟน

 4. ผลิตสื่อเพ่ือการจดัแสดง 4,000,000.00       3,187,500.00                     562,500.00                       250,000.00                       
 - โครงการผลิตภาพยนต์ 270 องศา วิถีน้ า ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาท ี 
"พระอจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้านการจดัการน้ าเพื่อการเกษตร"

 1 เร่ือง 1. เพื่อเผยแพร่พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการจดัการน้ าเพื่อ
การเกษตร
2. เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัคุณค่าของน้ าในการสร้างและหล่อเล้ียงสรรพชีวิต
ทั้งปวง
3. เพื่อใหเ้หน็วิถีชีวิตคนกบัน้ าการใช้ประโยชน์จากน้ าและการจดัการน้ าในรูปแบบต่าง ๆ
4. เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัปญัหาภยัพบิติัและผลกระทบ
5. เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านน้ า เข้าใจและตระหนักรู้ถึง
คุณประโยชน์น้ า

1. ส่ือจดัแสดงนิทรรศการประเภทภาพยนตร์
แอนิเมชั่น 270 องศา จ านวน 1 เร่ือง
2. รองรับผู้เข้าชมกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
แรงบนัดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
และเหน็ความส าคัญของน้ า

 5. เผยแพรข่ยายผลนวัตกรรมเกษตร 5 ครั้ง 1,100,000.00       เพื่อยกระดับและขยายผล อนัเนื่องจากพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั

                                   -                                      -                        1,100,000.00 สนพ.
 6. การพัฒนาและปรบัปรงุฐานเรยีนรู้ตน้แบบ 8,732,000.00                              189,635.00                      2,915,843.91                      5,626,521.09
   6.1) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพยีงเมือง 909,760.00           1.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน

การเกษตร
2.เพื่อเปน็ต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
3.เพื่อจดุประกายและสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้้เข้าชมอยากท าเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพึ่งตนเองในด้านการผลิต และการด าเนินชีวิต

1. จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
จ านวน 20,000 คน
2. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตประมาณ250,000บาทต่อปี
3. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางOnline จ านวน 10 เร่ือง
4. ปรับปรุงชิ้นงานจดัแสดงใหม่ 2 ชิ้นงาน
 4.1 นิทรรศการปลูกผักในโรงเรือนขนาดเล็กกบัระบบ IOT 

   6.2) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 288,400.00           1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพื่อเปน็ต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงการท าเกษตรแบบผสมผสาน
3. เพื่อสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1.จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
จ านวน 500คน
2.มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต ประมาณ 50,000 บาทต่อปี
3. สูตรอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียงเปด็ไข่เพื่อลดค่าใช้จา่ยการซ้ือ
อาหารสัตว์   6.3) ฐานเรียนรู้วิถีพอเพยีง 4 ภาค 598,000.00           1. เพื่ออนุรักษ์รูปทรงทางสถาปตัยกรรม ศิลปกรรมของบา้นเรือนไทย

2. เพื่อเปน็ต้นแบบวิถีชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพยีงของชาวบา้นในแต่ละภาค ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมทอ้งถิ่นและวิถีชีวิตแบบพอเพยีง 
3. เพื่อจดัแสดงพนัธุกรรมพชืในแต่ละภาคและเคร่ืองมือเกษตร

1.จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่
น้อยกว่า10,000 คน
2. การน าชมผ่านช่องทางOnline จ านวน 4 คร้ัง

   6.4) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพยีง 631,440.00           1.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร(การท าเกษตรทษฎใีหม่)
2.เพื่อเปน็ต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงที่มีการพึ่งตนเอง ด้านอาหาร 
ที่อยู่อาศัย สมุนไพร พลังงาน
3.เพื่อสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

1.จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ไม่
น้อยกว่า20,000 คน
2.มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตประมาณ65,000บาทต่อปี
3. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่อง Online จ านวน 6 เร่ือง
4. องค์ความรู้จากการวิจยัเชิงปฏบิติัการ จ านวน 2 เร่ือง
5. การปรับปรุงนิทรรศการองค์ความรู้ในฐาน (บอร์ดองค์ความรู้
ในฐาน ปา้ย ขาปา้ย)

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564

สพร. 1. จ านวนชิ้นงานนิทรรศการจดัแสดง 6 ชิ้นงาน
2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ้นงาน
3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมงาน
4. จ านวนคนเข้าร่วมงาน

1. นิทรรศการ 5 ชิ้นงาน
2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ้นงาน 
3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ
4. จ านวนคนเข้าร่วมงาน

1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชด าริ และ พระราช
ปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร และพระบรมวงศานุวงศ์แกส่าธารณชน
2. เพื่อการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกร ใน
การสืบทอด สืบสานภมูิปญัญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชด าริ
3. เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์กจิการของส านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน) ในภารกจิเผยแพร่พระเกยีรติ
คุณและพระอจัฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ทางด้านการเกษตร

   กลยทุธ์ 1  พัฒนาการจดัแสดงนิทรรศการ
ฐานการเรยีนรู้และสื่อเพ่ือการเผยแพร่

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 ขับเคลื่อนพระเกียรติ
คุณพระอัจฉรยิภาพ กษัตรยิเ์กษตรสู่สังคมไทย
เปน็ทีป่ระจกัษ์

ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

1



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

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564
ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

   6.5) ฐานเรียนรู้ปุ๋ย ผัก นาอนิทรีย์ 709,400.00           1.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2.เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ในเร่ืองของ การท าปุ๋ย  ปลูกผัก 
และการท านาอนิทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทนุในการท าการเกษตรของเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป

1.ปรับปรุงพฒันาชิ้นงานจดัแสดงในฐานเรียนรู้ จ านวน 2ชิ้นงาน 
 ได้แก ่นิทรรศการการท าโยนกล้า และนิทรรศการการท าปุ๋ยหมัก
เติมอากาศ
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน /ปี
3. งานวิจยัเชิงปฏบิติัการ เพื่อใหไ้ด้องค์ความรู้ใหม่ จ านวน 2 เร่ือง

   6.6)  ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 669,600.00           1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้เร่ืองการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
3. เพื่อเปน็แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง เรียนรู้
เร่ืองการขยายพนัธุ์พชืไม่น้อยกว่า 70% โดยเกบ็ข้อมูลจากการ
ประเมินแบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online   6.7) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวั ด้านการเกษตร
1,143,600.00         1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน

การเกษตร
2. เพื่อเปน็ฐานจดัแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ประยุกต์และจดัแสดงในรูปแบบ
 พพิธิภณัฑ์ที่มีชีวิต 
3. เพื่อเปน็ฐานจดัแสดงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองเกษตรทฤษฎใีหม่ประยุกต์อย่าง
น้อย 70% โดยเกบ็ข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม
3. คลิป Reality 1 ไร่ มั่งค่ัง ยั่งยืน รุ่น 3 เพื่อการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านช่องทาง YouTube
4. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
5. การวิจยัเชิงปฏบิติัการเร่ือง การใช้จลิุนทรีย์ 3 สูตร กบัการ   6.8) ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะช า 1,104,480.00         1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน

การเกษตร
2. เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้ในการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และโรงเพาะช า 
3. เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้การขยายพนัธุ์พชืรูปแบบต่าง ๆ 
4. สร้างรายได้จากการเพาะพนัธุ์ไม้ขาย

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 
และเรือนเพาะช า อย่างน้อย70% โดยเกบ็ข้อมูลจากการประเมิน
แบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
4. สร้างรายได้ จากการจ าหน่ายผัก กล้าผัก กล้าพนัธุ์ไม้ ดินปลูก 

   6.9) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอนิทรีย์ 698,400.00           1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร  
2. เพื่อเปน็ฐานจดัแสดงแปลงต้นแบบต้นแบบเกษตรอนิทรีย์  
3. เพื่อเปน็ฐานจดัแสดงองค์ความรู้ด้านการปลูกออ้ยอนิทรีย์ สายพนัธุ์สุพรรณบรีุ 50

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองการปลูกออ้ยอนิทรีย์ การ
จดัการพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา   การแปรรูปผลผลิต อย่างน้อย
กว่า 70% โดยเกบ็ข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
4. สร้างรายได้จากการผลิตพนัธุ์ออ้ย การผลิตน้ าหมักสูตรต่าง ๆ 

   6.10) ฐานเรียนเกษตรสร้างสรรค์ 294,520.00           1.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2.เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง การประยุกต์สร้างสรรค์ การท า
เกษตรปลูกพชืผักในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. เพื่อจดุประกายและสร้างแรงบนัดาลใจในการท าเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

1. ปรับปรุงพฒันาฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ จ านวน 1 ชิ้นงาน
2. คลิปน าชมฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ 1 คลิปเพื่อเผยแพร่
ผ่านส่ือออ่นไลน์
3. จดัแสดงนวัตกรรมเกษตร ของ พกฉ.และเครือข่ายจ านวน 1 
ชิ้นงาน (โชว์รูมนวัตกรรมเกษตร)

   6.11) สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 380,400.00           1.เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้เร่ืองพชืสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยชน์
2.เพื่อเปน็แหล่งรวบรวมพนัธุ์พชืสมุนไพรและอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืสมุนไพร
3. เพื่อปลูกขยายพนัธุ์พชืสมุนไพรเพื่อการจ าหน่ายและแปรรูป

1.ปลูกขยายพชืสมุนไพรในฐานเรียนรู้เพิ่ม จ านวน 30 ชนิด 
พร้อมจดัท าองค์ความรู้
2. การแปรรูปผลิตภณัฑ์สมุนไพร จ านวน 2 ชนิด เพื่อเปน็สินค้า
ของ พกฉ.

   6.12) ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน 303,000.00           1.เพื่อเปน็ต้นแบบฐานเรียนรู้เกี่ยวกบัการน านวัตกรรมพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อการ
พึ่งตนเองในครัวเรือน และในภาคการเกษตร
2. เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ และเพิ่มทกัษะแกผู้่เข้าชมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในด้านการเกษตรตามแนวทางการด าเนินชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1.ปรับปรุงพฒันาชิ้นงานจดัแสดงในฐานเรียนรู้ จ านวน 4ชิ้นงาน
 พร้อมชุดนิทรรศการองค์ความรู้
2. ผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 5,000 คน /ปี
3. คลิปองค์ความรู้ จ านวน 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online

   6.13) ฐานเรียนรู้บา้นดิน บา้นฟาง 185,000.00           1.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2.เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ในเร่ืองนวัตกรรมการสร้างบา้น
ดิน บา้นฟางเพื่อช่วยลดต้นทนุการสร้างที่อยู่อาศัย ใหป้ระชาชนทั่วไป

1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน /ปี
2. ท าคลิปน าชมผ่านส่ือโซเชียลมีเดียว จ านวน  4 คลิป
 3.1 คลิปแนะน าฐานเรียนรู้โดยรวม 1 คลิป
 3.2 คลิปเรียนรู้เร่ืองลักษณะดิน การท ากอ้นดิน และการตาก
กอ้นดิน 1 คลิป   6.14) ฐานแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด 600,000.00           1.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน

การเกษตร ผ่านกจิกรรมการเรียนรู้แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร
2.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงการท าเกษตรทฤษฎใีหม่ และภมูิ
ปญัญานวัตกรรมเกษตรในแหล่งทอ่งเที่ยว สืบสาร รักษา ต่อยอด
3.เพื่อจดุประกายและสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้้เข้าชมอยากท าเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

1. ปรับปรุงชิ้นงานจดัแสดงในแหล่งทอ่งเที่ยว จ านวน 3 ชิ้นงาน
1.1 จดัท านิทรรศการองค์ความรู้เร่ืองไผ่ จ านวน 1 ชิ้นงาน
1.2 จดัท านิทรรศการองค์ความรู้เร่ืองระหดัวิดน้ า จ านวน 1 
ชิ้นงาน
1.3 จดัท านิทรรศการองค์ความรู้เร่ืองตาล จ านวน 1 ชิ้นงาน
2. จ านวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 10,000 คน

   6.15) โครงการพฒันาสายพนัธุ์ไกพ่ื้นบา้น 216,000.00           1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพด้านการเกษตร
2. เพื่อสร้างไกพ่ื้นบา้นพนัธุ์ใหม่
3. เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกร ประชาชน น าแนวทางไปปรับประยุกต์ใช้ลดรายจา่ย สร้าง
แหล่งอาหารปลอดภยัไว้บริโภคในครัวเรือนได้อย่างายั่งยืน
เพื่อเปน็ฐานเรียนรู้การเล้ียงไกพ่ื้นบา้นพนัธุ์ใหม่ แบบครบวงจร

1.ฐานเรียนรู้การเล้ียงไกพ่ื้นบา้น จ านวน 1 ฐาน
2. ได้ไกส่ายพนัธุ์ใหม่ที่ได้จากการผสมพนัธุ์ ของ พกฉ.

 7. โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 944,000.00                                             -                          218,000.00                        726,000.00
   - กจิกรรมปลูกรักษาพนัธุกรรม

 8. ค่าใช้จา่ยปรบัปรงุและพัฒนาพิพิธภณัฑ์ 4,761,000.00       892,844.46                       165,368.50                       3,702,787.04                     สอน.
ค่าใช้จา่ยลงทนุ สอน.
   ค่าทีด่นิ / สิ่งก่อสรา้ง
   - ค่าก่อสรา้งพิพิธภณัฑ์กลางแจง้สนองพระราชปณิธาน และอาคาร
เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (ผูกพัน 62 - 64 งปม. 
185.00 ลบ.)

129,500,000.00    129,500,000.00                 -                                  -                                  

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื เข้าใจ
ถึงความส าคัญของพนัธุ์ไม้ ทมีีคุณค่า และสอดของความเปน็อยู่ 
วิถีชีวิตมนุษย์เรามาแต่อดีต ไม่น้อยกว่า 70% โดยเกบ็ข้อมูลจาก
การประเมินแบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online

1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพื่อเปน็ฐานจดัแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่ประยุกต์และจดัแสดงในรูปแบบ
 พพิธิภณัฑ์ที่มีชีวิต 
3. เพื่อเปน็ฐานจดัแสดงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมงที่หลากหลาย
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รายการ เปา้หมาย เงินงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564
ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

เงินงบประมาณ 3,959,000.00       53,500.00                      1,270,289.33                  2,635,210.67                  

1. กิจกรรมการจดัแสดง
และกิจกรรมพิพิธภณัฑ์

เงินงบประมาณ 1,949,000.00       53,500.00                      683,321.93                    1,212,178.07                  

 1. โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 1,256,000.00       -                              506,431.75                    749,568.25                    สสค.

    - กจิกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 3 คร้ัง 445,000.00           1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ 9
2. เพื่อใหเ้ยาวชน ผู้สืบทอดได้พฒันาองค์ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และคุณภาพของพนัธุกรรมพชื
3. เพื่อสร้างผู้สืบทอดในการอนนุรักษ์พนัธุกรรมพชืของเครือข่าย พกฉ .
4. เพื่อสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรในชุมชน

                                   -                                      -                          445,000.00 1. เยาวชน ผู้สืบทอดได้พฒันาองค์ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและคุณภาพของพนัธุกรรมพชื
2. ได้สร้างผู้สืบทอดในการอนนุรักษ์พนัธุกรรมพชืของเครือข่าย 
พกฉ.

    - กจิกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 5 คร้ัง 811,000.00           1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ 9 
2. เพื่อประสานและจดักระบวนการขยายผลองค์ความรู้เร่ืองพนัธุกรรมพชืในพื้นที่
เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
3. เพื่อพฒันาและยกระดับการเรียนรู้ของเครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ ด้านการจดัท า
ระบบข้อมูลพนัธุกรรมพชื
4. เพื่อท าใหต้ระหนักถึงความส าคัญของพนัธุกรรมพชืต่าง ๆ เกดิความรักและหวงแหน
ในทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย
5. เพื่อสร้างระบบกระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือการร่วมขับเคล่ือนงานอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชืในระดับชุมชน

                                   -                          506,431.75                        304,568.25 1. ฐานข้อมูลพนัธุกรรมพชืของแต่ละเครือข่าย พกฉ .
2. เปา้หมายตามงบประมาณ จ านวน 3 คร้ัง (จ านวนเด็กเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ)

 2. นิทรรศการสัญจร 12 ครั้ง 693,000.00          1. เผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพติร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2. สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
3. เปน็ช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให ้พกฉ.

                         53,500.00                        176,890.18                        462,609.82 สพก. 1. นิทรรศการสัญจร 12 คร้ัง
2.มีกลุ่มเปา้หมายรู้จกัพพิธิภณัฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 50,000 คน

3. กิจกรรมการจดัการ
องค์ความรู้

เงินงบประมาณ 1,500,000.00       -                              471,107.40                    1,028,892.60                  สสค.

 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉรยิภาพพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ดา้นการเกษตร

1,500,000.00       -                              471,107.40                    1,028,892.60                  สสค.  - จ านวนประชาชนที่เข้าชมพพิธิภณัฑ์

   1.1) กจิกรรมเผยแพร่พระอจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 280,000.00           1. เพื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้พระอจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตร นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีง
2. เพื่อขับเคล่ือนพระเกยีรติคุณ และพระอจัฉริยภาพสู่กลุ่มเปา้หมายเชิงประจกัษ์
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
4. เพื่อสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่พระอจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
5. เพื่อเพิ่มจ านวนประชาชนที่เข้าชมพพิธิภณัฑ์

1. ด าเนินโครงการถ่ายทอดพระอจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตรแก่
นักเรียน อาจารย์ บคุลากร ประชาชน  เกษตรกร ในพื้นที่
เครือข่าย พกฉ. และมูลนิธิ หรือชมรม หน่วยงาน ที่ขาดแคลน
ทนุทรัพย์ จ านวน 5 คร้ัง
2. มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 450 คน
3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างแรงบนัดาลใจการท าเกษตรผ่าน
รายการออนไลน์ของพกฉ. จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คร้ัง

   1.2) กจิกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 1,220,000.00         1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและเกดิเจตคติที่
ดีในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิติั  
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแกท่าง
สถาบนัการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
4. เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มจ านวนผู้เข้าชม

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกจิ
พอเพยีง จ านวน 42,200 คน
2. สร้างรายได้ 6,600,000 บาท

4. กิจกรรมการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์

เงินงบประมาณ 510,000.00          -                              115,860.00                    394,140.00                    

 1. โครงการทอ่งเทีย่วสุขสันต ์ทีพิ่พิธภณัฑ์เกษตรฯ 40 คร้ัง 510,000.00          1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การท าเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
3. เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มจ านวนผู้เข้าชมพพิธิภณัฑ์ในรูปแบบกลุ่มครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไปจากการด าเนินโครงการใหม้ากยิ่งขึ้น

                                   -                          115,860.00                        394,140.00 1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทอ่งเที่ยวสุขสันต์ ที่พพิธิภณัฑ์
เกษตร จ านวน 1,000 คน
2. ด าเนินการจดักจิกรรม จ านวน 40 คร้ัง
3. สร้างรายได้ประมาณ 100,000 บาท

เงินงบประมาณ 4,683,300.00       -                              1,266,796.62                  3,416,503.38                  

   กลยทุธ์ 2 ขับเคลื่อนพระเกียรตคุิณพระ
อัจฉรยิภาพเชิงประจกัษ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 การขับเคลื่อน
เชื่อมโยงและประยกุต ์หลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดา้น การเกษตรสู่สังคม

   กลยทุธ์ 3 สืบสาน รกัษา ตอ่ยอด ขยาย
เครอืข่าย ทกุภมูิภาค
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รายการ เปา้หมาย เงินงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564
ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

2. กิจกรรมขับเคลื่อน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ 3,788,600.00       -                              788,446.62                    3,000,153.38                  

 1. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 7 คร้ัง 2,916,800.00       1. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ด้าน
การเกษตร     
2. เพื่อเปน็ตลาดนัดองค์ความรู้ - ภมูิปญัญา ตลาดนัดแหง่ความสัมพนัธ์ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง การตลาด และการจ าหน่ายผลผลิต อนั
เปน็การยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
3. เพื่อเปน็แหล่งนัดพบและเชื่อมโยงเครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้
จ าหน่าย และผู้บริโภค ตลอดจนเปน็แหล่งรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภณัฑ์
เกษตรอนิทรีย์ ผลิตภณัฑ์ปลอดสารพษิ ผลิตภณัฑ์สีเขียว จากพพิธิภณัฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกยีรติฯ เครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ
4. เพื่อสร้างกจิกรรมที่กอ่ใหเ้กดิรายได้แกส่ านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ 
เครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ
5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์พพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ

                                   -                          788,446.62                      2,128,353.38 สนพ. 1. มีเงินสะพดัจากการจ าหน่ายสินค้าในการจดัโครงการตลาดนัด
เศรษฐกจิพอเพยีง คร้ังละประมาณ 1,300,000 – 1,400,000 
บาท
2. จดักจิกรรมตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 7 คร้ัง
3. มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพยีง คร้ังละ
ประมาณ 3,000 – 5,000 คน
4. จดักจิกรรมตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพยีง ภายในงานมหกรรม 
และนิทรรศการหมุนเวียน จ านวน 4 คร้ัง
5. มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพยีง ภายในงาน
มหกรรม และนิทรรศการหมุนเวียนคร้ังละประมาณ 5,000 – 
8,000 คน

1. เพื่อใหบ้ริการแกก่ลุ่มเปา้หมายที่มาเข้าชม และเรียนรู้พพิธิภณัฑ์ในรูปแบบหมู่คณะ
และบคุคลทั่วไป
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิติั
ของเครือข่ายพพิธิภณัฑ์ฯ โดยน าเสนอผ่านสินค้าอปุโภคบริโภค ยารักษาโรคต่างๆ 
ใหก้บัทกุกลุ่มเปา้หมาย
3. เพื่อขับเคล่ือนตามภารกจิของส านักพฒันากจิการเพื่อใหเ้ปน็ไปตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายของพกฉ.
4. สร้างรายได้แก ่พกฉ.

สพก. 1. ความพงึพอในการใหบ้ริการ ของ พกฉ.
2. รายได้ พกฉ.

 2. ขยายผลเครอืข่ายพิพิธภณัฑ์ 6 ครั้ง 871,800.00          เปา้หมายตามงบประมาณ จ านวน ๕ คร้ัง
1. เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลเครือข่ายทกุภมูิภาคประสานความร่วมมือกบั
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือจดัต้ังศูนย์เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้
2. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรัชกาลที่ 9
3. พฒันาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีงภาคปฏบิติัประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวัน
4. เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการขับเคล่ือนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
5. เครือข่ายได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจ าวัน การท างานในระดับชุมชน 
จงัหวัดภาคและระดับประเทศ

                                   -                                      -                          871,800.00 สสค. 1. ขยายศูนย์เครือข่าย พกฉ.เพิ่มขึ้นจ านวน 8 แหง่ 
2. องค์ความรู้จากศูนย์เครือข่ายใหม่อย่างน้อย 8 เร่ือง

2. กิจกรรมขับเคลื่อน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ 894,700.00          -                              478,350.00                    416,350.00                    สสค.

 1. พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายพิพิธภณัฑ์ 5 ครั้ง 894,700.00          1.เพื่อพฒันาความร่วมมือกบัเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
2.เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ 9
3. เพื่อพฒันาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรกระบวนการถ่ายทอดของ
เครือข่าย ๗๒ พื้นที่
4. เพื่อพฒันาศักยภาพด้านการตลาด ผลิตภณัฑ์ การเพิ่มมูลค่า มาตรฐานสินค้าของ
ร้านค้าเครือข่าย และร้านค้าภาคีความร่วมมือ
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในการจดักจิกรรม 
นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้และพฒันาฐานเรียนรู้
6. เพื่อพฒันาศักยภาพเครือข่ายเร่ืองเกษตรทฤษฎใีหม่ประยุกต์ ความเปน็มาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์

                                   -                          478,350.00                        416,350.00 1. พื้นที่ต้นแบบจ านวน 72 พื้นที่ กระจายอยู่ใน 4 ภมูิภาค 
2. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าเรียนรู้ในโครงการ“เรียนรู้ อยู่จริง 109
 คนต้นแบบ” น าไปใช้จริงในแปลงของตนเอง

เงินงบประมาณ 2,100,000.00       -                              309,697.75                    1,790,302.25                  
เงินทนุส านักงาน (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 5,000,000.00       -                              136,210.00                    4,863,790.00                  

3. กิจกรรมการจดัการ
องค์ความรู้

เงินงบประมาณ 2,100,000.00       -                              309,697.75                    1,790,302.25                  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 การจดัการ การ
ยกระดบัและเผยแพรอ่งค์ความรู้ ภมูิปญัญา 
และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  กลยทุธ์ 4 พัฒนาความรว่มมือกับเครอืข่าย 
และภาคีความรว่มมือ

   กลยทุธ์ 5 การประมวลและจดัท าองค์
ความรู้ ภมูิปญัญา และนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
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รายการ เปา้หมาย เงินงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564
ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

 1. จดักระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 12 ครั้ง 1,500,000.00       1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ภมูิปญัญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ภมูิปญัญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพึ่งตนเองในด้านการผลิต และการด าเนินชีวิต

                                   -                          309,697.75                      1,190,302.25 สนพ. 1. มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพื่อการพึ่งตนเอง เปน็หลักสูตรอบรมระยะส้ัน ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 11 คร้ัง
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและ
เศรษฐกจิพอเพยีง จ านวนประมาณ 12,500 คน

 2. จดัท าสื่อเผยแพรใ่นรปูแบบหนังสือ 6 เรื่อง 600,000.00          1.เพื่อเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกบัการเกษตร
2. เพื่อเปน็แหล่งความรูด้านการเกษตรในแขนงต่าง ๆ

                                   -                                      -                          600,000.00 สพร. 1. หนังสือองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ พกฉ. 
จ านวน 6 เร่ือง 
2. สร้างรายได้ให ้พกฉ.

5,000,000.00       -                              136,210.00                    4,863,790.00                  สพร.
   1) โครงการพฒันาทกัษะด้านการวิจยัส าหรับบคุลากร พกฉ. 2,500,000.00         เพื่อการพฒันาบคุลากรของพกฉ. ใหม้ีทกัษะในการเขียนงานวิชาการ -                                  132,350.00                       2,367,650.00                     ร้อยละของบคุคลากรที่ได้รับการพฒันาสามารถเขียนงานวิชาการ

ได้ตามมาตรฐาน

   2) โครงการขับเคล่ือนหนุนเสริมงานวิจยัตามภารกจิของพกฉ.และความ
ร่วมมือเชิงครือข่าย

1,800,000.00         เพื่อการสร้างและพฒันางานวิชาการส าหรับพกฉ. -                                  -                                  1,800,000.00                     ผลงานวิชาการตามภารกจิของ พกฉ. ของรายส านัก

   3) โครงการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 500,000.00           เพื่อการต่อยอดงานวิชาการ น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ -                                  -                                  500,000.00                       ร้อยละของผลงานวิชาการที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
   4) การด าเนินงานภายใต้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยราช
ภฏันครราชสีมา

200,000.00           1. เพื่อร่วมกนัเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย 
ด้านการเกษตร สร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงภาคการเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลองค์ความรู้ 
ภาคการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกจิ
พอเพยีงที่เหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมาย

                                   -                              3,860.00                        196,140.00 องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง อย่างน้อย 2 เร่ือง

เงินงบประมาณ 1,542,500.00       -                              584,102.43                    958,397.57                    

เงินทนุส านักงาน 12,284,200.00      45,742.50                      4,240,446.49                  7,998,011.01                  
(ขออนุมัตคิณะกรรมการ)

4. กิจกรรมการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์

เงินงบประมาณ 1,452,000.00       -                              584,102.43                    867,897.57                    

เงินทนุส านักงาน (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 12,284,200.00      45,742.50                      4,240,446.49                  7,998,011.01                  
 1. กิจกรรมบรกิารผู้เข้าชม 1 งาน 243,400.00          1. เผยแพร่พระเกยีรติคุณพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ รักษาและขยายผลกลุ่มเปา้หมาย 
3. เพิ่มจ านวนผู้เข้าชมและเกดิรายได้แกส่ านักงาน

                                   -                            95,638.40                        147,761.60 สพก. 1.จดักจิกรรม 10 คร้ัง
2. กลุ่มเปา้หมายผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ร่วมกจิกรรม 360 คน
3. มีหมู่คณะจากหน่วยน ากลุ่มเปา้หมายกลับเข้ามาเรียนรู้ ที่ 
พกฉ. ไม่ต่ ากว่า 20 หมู่คณะ

 2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ 1 งาน
     1) เงินงบประมาณ 732,000.00                                             -                          482,944.03                        249,055.97
     2) เงินทนุส านักงาน (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 12,284,200.00      45,742.50                      4,240,446.49                  7,998,011.01                  
      - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน (จดัซ้ือผลผลิต ผลิตภณัฑ์ เพื่อจ าหน่าย
เปน็อขงที่ระลึก จดัซ้ืออาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพื่อบริการคณะเข้า
ชมและใช้บริการ การจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยในการปฏบิติังาน และการจดักจิกรรม
ส่งเสริมการทุ่งเที่ยวเชิงเกษตร การจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ส าหรับหอ้งพกั หอ้ง
ประชุมฯ)

11,937,200.00      

     - กจิกรรมส่งเสริมการตลาดกจิกรรม Night At the Museum 
ชมพพิธิภณัฑ์ยามค่ า

247,000.00          1.  เผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพติร 
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงษ์
2.  สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเข้าชมพพิธิภณัฑ์ และน าเสนอสินค้าและบริการ ของพกฉ .
3.  เพิ่มจ านวนผู้เข้าชมพพิธิภณัฑ์ ผ่านการเปดิใหช้มนอกเวลาท าการ
4.  สร้างรายได้ ผ่านการออกร้าน และจ าหน่ายสินค้า

1. มีกลุ่มเปา้หมายร่วมกจิกรรม 2,000 คน
2. สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

     - กจิกรรมส่งเสริมการตลาด โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์

50,000.00           1. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการตลาดด้านการจ าหน่ายสินค้า และบริการ ของ พกฉ.
ผ่านช่องทางออนไลน์
2. เพิ่มรายได้ จากการจ าหน่ายสินค้า และบริการ

1.น าเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 80
 ชิ้นงาน
2. เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายไม่น้อยกว่า 100,000 ราย (Reach)

     - กจิกรรมส่งเสริมการตลาด กจิกรรม Private Trip 50,000.00           1. กระตุ้นใหเ้กดิการเข้าใช้บริการพพิธิภณัฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากร ของ พกฉ .
ใหเ้กดิประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพิ่มจ านวนผู้เข้าชม และฐานลูกค้าใหม่
3. เพิ่มรายได้ให ้พกฉ.

1.เพิ่มจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 คน
2. เกดิรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1 งาน 476,600.00          1. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนใหป้ระชาชนมาเรียนรู้ที่พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการเปน็พพิธิภณัฑ์ที่เผยแพร่พระเกยีรติคุณ
และพระอจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
3. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าชมพพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ
4. เพื่อเผยแพร่กจิกรรม กจิการ และบริการของพพิธิภณัฑ์การเกษตรฯใหเ้ปน็ที่รู้จกัเพิ่ม
มากขึ้น

                                   -                              5,520.00                        471,080.00 สสค. 1. มีการประชาสัมพนัธ์พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่านส่ือทวีี 1 คร้ัง
2. มีการประชาสัมพนัธ์พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่านส่ือโซเซียลมีเดีย โดยมี
ผู้ติดตามรวมกนัไม่ต่ ากว่า 1,000,000 คน เผยแพร่ไม่ต่ ากว่า 
10 คร้ัง
3. มีแผ่นพบั ใบปลิว 1 แบบ

1. เพื่อใหบ้ริการผู้ที่มาที่เข้าชม และเรียนรู้พพิธิภณัฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบหมู่
คณะและบคุคลทั่วไป
2. เปน็สถานที่จ าหน่ายอาหารปลอดภยัใหก้บัผู้บริโภค
3. เพื่อขับเคล่ือนตามภารกจิของส านักพฒันากจิการ เพื่อใหเ้ปน็ไปตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายของพกฉ. และเปน็การพฒันารายได้ของ พกฉ.

 1. สร้างรายได้ให ้พกฉ. 
2. ร้อยละความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ของ พกฉ.

  กลยทุธ์ 6  การวิจยัเชิงปฏบิตักิารเพ่ือสรา้ง 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนา ยกระดบั การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

   กลยทุธ์ 7 การประชาสัมพันธ์ การตลาด 
และลูกค้าสัมพันธ์
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รายการ เปา้หมาย เงินงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564
ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

2. กิจกรรมขับเคลื่อน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ 90,500.00           -                              -                              90,500.00                      

 1. พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายพิพิธภณัฑ์ (ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 1 ครั้ง 90,500.00           1. เพื่อพฒันาด้านการตลาดร่วมกบัเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
2. เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ 9
3. เครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ มีความรู้ความเข้าใจและได้
ประสบการณ์ใหม่ ในการเรียนรู้การใช้สารสนเทศเพื่อขับเคล่ือนงานพฒันาตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
4.เครือข่ายมีองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้และน าไปขยายผลได้ ในเร่ืองพฒันา
สินค้าและช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
5.เครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่พพิธิภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ ใหเ้ปน็ที่รู้จกัอย่างแพร่หลายได้มากขึ้นผ่านทางช่องทางส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                   -                                      -                            90,500.00 สสค. ร้อยละของเครือข่ายสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้

เงินงบประมาณ 65,903,000.00      7,339,824.00                  28,748,532.22                29,814,643.78                

เงินทนุส านักงาน (สงป.ก าหนด) 8,000,000.00       4,204,210.00                  3,485,927.21                  309,862.79                    
เงินทนุส านักงาน (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 8,765,000.00       1,957,621.00                  3,076,869.11                  3,730,509.89                  

5. กิจกรรมอ านวยการ  เงินงบประมาณ 16,223,000.00      1,442,324.00                  8,226,122.15                  6,554,553.85                  
 เงินทนุส านักงาน (สงป.ก าหนด) 8,000,000.00       4,204,210.00                  3,485,927.21                  309,862.79                    
เงินทนุส านักงาน (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 8,765,000.00       1,957,621.00                  3,076,869.11                  3,730,509.89                  
 1. ค่าใช้จา่ยบรหิารส านักงาน 32,988,000.00      
    - ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน ค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ

3,600,000.00         

    - ค่าวัสดุส านักงาน เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟา้และวิทยุ กอ่สร้าง งาน
บา้นงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตรฯ

2,400,500.00         

    - ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปา โทรศัพท ์ไปรษณีย์) 11,690,000.00       
     - ค่าจา้งเหมาบริการ (รักษาความปลอดภยั ท าความสะอาด พนักงานขับ
รถยนต์ ดูแลภมูิทศัน์ ปอ้งกนัและก าจดัปลวก ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ บนัได
เล่ือน ระบบความเย็นฯ และระบบสัญญาเตือนภยัฯ)

9,672,200.00         

     - ค่าเบี้ยประกยัภยัอาคาร จา้งส ารวจความพงึพอใจ จา้งตรวจสอบบญัชี 
จา้งเจา้หน้าที่ปฏบิติังานในส านักงาน ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และยานพาหนะฯ

5,625,300.00         

5. กิจกรรมอ านวยการ เงินงบประมาณ 8,562,200.00       5,897,500.00                  897,500.00                    1,767,200.00                  
ค่าใช้จา่ยลงทนุ สอน.
  ค่าครภุณัฑ์

   - ติดต้ังระบบเตือนภยั ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัด
ปทมุธานี 
9 อาคาร

2,209,200.00                                897,500.00                        897,500.00                        414,200.00

  ค่าทีด่นิ / สิ่งก่อสรา้ง
   - ค่าปรับปรุงซ่อมเซมหลังคาร อาคารเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั อาคาร 6 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธานี
1 อาคาร

6,353,000.00                              5,000,000.00                                    -                        1,353,000.00

แผนงานบคุลากร เงินงบประมาณ 41,117,800.00      -                              19,624,910.07                21,492,889.93                
 1. ค่าใช้จา่ยบคุลากร 83 อัตรา 41,117,800.00       -                                                 19,624,910.07                    21,492,889.93
 1.1 ค่าใช้จา่ยบคุลากร
   (1) เงินเดือน
   (2) เงินอื่นๆ ที่จา่ยควบ
       - ค่าสมทบกองทนุเล้ียงชีพ
        - ค่าตอบแทนผู้บริหาร
        - สวัสดิการ
เงินทนุส านักงาน  (ขออนุมัตคิณะกรรมการ) 3,768,400.00       1,522,960.19                  1,015,964.14                  1,229,475.67                  

 เพื่อใหบ้คุลากรมีระดับความเปน็อยู่ที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 มีความเจริญกา้วหน้า มีความมั่นคงในการด าเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว

ร้อยละการเบกิจา่ย

 - ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ - เพื่อการพฒันาและปรับปรุงภาพลักษณ์การใหบ้ริการขององค์กร สร้างความ
ประทบัใจแกผู้่เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมทั่วไป

1. เพื่อใหบ้คุลากร ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการ ภายในองค์กร
ใหม้ีระเบยีบเรียบร้อยเปน็สัดส่วนได้อย่างเปน็ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน
3. เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมใหก้ารปฏบิติังานขององค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

บคุลากรสามารถปฏบิติังานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึง
ความคล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน
และผู้มารับบริการกบั พกฉ. มีความพงึพอใจอย่างน้อย 80 %

สอน.

สอน.

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5  พัฒนาประสิทธิภาพ
การบรหิารจดัการ องค์กรบนฐานธรรมาภบิาล

   กลยทุธ์ 9 การบรหิารจดัการองค์กร ดว้ย
ความโปรง่ใส ตรวจสอบได้

   กลยทุธ์ 10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

กลยทุธ์ 11 พัฒนาศักยภาพและการบรหิาร

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน ภารกิจองค์กร

   กลยทุธ์ 8 พัฒนาดา้นการตลาดรว่มกับ
เครอืข่าย และภาคีความรว่มมือ

6



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

ณ วันที ่31  มีนาคม 2564
ระยะเวลา

ผลการด าเนินงาน ผลการเงิน และงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องค์การมหาชน)

ประเดน็ยทุธศาสตร / กลยทุธ์ กิจกรรมงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ ตวัชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปา้ประสงค์ ผูกพัน เบกิจา่ย คงเหลือ

1. ปรับปรุงหอ้งเปน็ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 800,000.00           1. เพื่อใหก้ารใช้งานระบบเครือข่ายของ พกฉ.มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปฏบิติังาน
2. เพื่อให ้พกฉ. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพวิเตอร์ส านักงาน
ที่มีเสถียรภาพและตอบสนองการใช้งานได้ทนัต่อความต้องการของผู้ปฏบิติังาน
3.เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในหอ้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มี
ประสิทธิภาพไม่เหมาะกบัปริมาณระบบคอมพวิเตอร์ภายในหอ้ง
4. เพื่อปรับปรุงและติดต้ังระบบดับเพลิงภายในหอ้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย

1. ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ของ พกฉ.
2. ความเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภยั

2. ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 191,720.00           1. เพื่อใหค้รุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ที่ช ารุด เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2. เพื่อใหก้ารใช้งานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปฏบิติังาน

1. ระยะเวลาในการด าเนินการต้ังแต่ได้รับในค าร้องขอใหต้รวจ
ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตลอดจนเสร็จส้ินกระบวนการรวม
ระยะเวลาประมาณ 1 วัน โดยค านึงถึงความสะดวก คุ้มค่า
ประหยัดและการใช้งานเคร่ืองหลังซ่อมที่ต่อเนื่องยาวนานต่อไป
2. ตรงต่อความต้องการของเจา้หน้าที่ พกฉ.

3. จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม 500,000.00           1. เพื่อทดแทนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส านักงานเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
2. เพื่อใหค้รุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส านักงานของ พกฉ .มีความพร้อมในการใช้งานและ
สามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเนื่อง

1. ได้ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส านักงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ปฏบิติังาน
2. เพื่อความคุ้มค่าในการลงทนุแทนการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมาก
3. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคล่ือนภารกจิองค์กร ใหม้ี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการท างานของเจา้หน้าที่ พกฉ.

4. บริหารจดัการและการส่ือสารภายในองค์กร 886,680.00           1. เพื่อใหก้ารใช้งานระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตของ พกฉ.มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏบิติังาน อ านวยความสะดวกใหแ้กผู้่เข้ามาใช้บริการ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกดิขึ้นในอนาคตต่อไป
2. เพื่อให ้พกฉ. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพวิเตอร์ส านักงาน
ที่มีเสถียรภาพและตอบสนองการใช้งานได้ทนัต่อความต้องการของผู้ปฏบิติังาน
3. เพื่อให ้พกฉ .สามารถบริหารและจดัการดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อการเฝ้าระวังและจดัการแกไ้ขปญัหาด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศของ 
พกฉ. ได้ ตลอดเวลา
5.ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ ๙ ด้านการเกษตร

1. สัญญาณอนิเตอร์เน็ตแบบ Leased Line พร้อมใช้งาน โดย
ร้อยละของจ านวนเวลา Internet Downtime ไม่มากกว่า 43.8 
นาทต่ีอเดือน หรือ 8.76 ชั่วโมงต่อปี
2. ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์มีความรวดเร็ว (Speed) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของระบบที่ใหบ้ริการ
3. มีการประชาสัมพนัธ์พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน LINE Official Account
@Wisdomkingfan โดยประชาสัมพนัธ์รวมกนัไม่ต่ ากว่า 60 คร้ัง

5. จา้งดูแลระบบงานคลังและระบบร้านค้า 100,000.00           เพื่อใหก้ารใช้งานระบบงานคลังและระบบร้านค้า สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ระบบงานคลังและระบบร้านค้า ใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอและมี
เสถียรภาพ

6. จดัซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเช่าใช้รายป ี(Adobe) 120,000.00           1. พกฉ.ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเช่าใช้รายป ี(Adobe) จ านวน 3 Licenses
ระยะเวลา 1 ป ี
2. พกฉ. ได้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเช่าใช้รายป ี(Adobe) 
ถูกต้องตามพระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

1. พกฉ.ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การเช่าใช้รายป ี(Adobe) 
จ านวน 3 Licensesระยะเวลา 1 ป ี
2. พกฉ. ได้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธิ์การ
เช่าใช้รายป ี(Adobe) ถูกต้องตามพระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537

7.  จดัซ้ือโปรแกรมปอ้งกนัและก าจดัไวรัสส าหรับอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 70,000.00             1. พกฉ. Licenses  จ านวน 100 เคร่ือง 
2. พกฉ.มีโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ (Anti-Virus) สามารถปอ้งกนัการสูญหาย
ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พกฉ. Licenses  จ านวน 100 เคร่ือง 
2. พกฉ.มีโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ (Anti-Virus) 
สามารถปอ้งกนัการสูญหายของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. บ ารุงรักษา Mobile Application รายปี 200,000.00           1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ของพพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ
เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารและสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายในวงกว้าง
2. เพื่อให ้Mobile Application Wisdomking สามารถใช้งานได้

1. Mobile Application Wisdomking สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ของพพิธิภณัฑ์
การเกษตรฯ

9. ปรับปรุงหอ้งผลิตส่ือเพื่อการเผยแพร่ 500,000.00           1. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนใหป้ระชาชนมาเข้าชมที่พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการเปน็พพิธิภณัฑ์ที่เผยแพร่พระเกยีรติคุณ และพระ
อจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้วยส่ือเทคโนโลยี
3. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าชมพพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ
4. เพื่อเผยแพร่กจิกรรม กจิการ และบริการของพพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ

1. ผลิตส่ือเพื่อการเผยแพร่อย่างน้อย 180 ชิ้นงาน
2. มีคนรับรู้ข่าวกจิกรรม กจิการ บริการของพกฉ. ผ่านส่ือ
โซเซียลมีเดีย ไม่ต่ ากว่า 1,000,000 คนที่มองเหน็

10.  ผลิตส่ือเพื่อการเผยแพร่ องค์ความรู้ กจิกรรม กจิการของ พกฉ . 400,000.00           1. เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ โครงการฝ่าวิกฤติโควิคด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง “เรียนรู้ 
อยู่จริง 109 คนต้นแบบ
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการเปน็พพิธิภณัฑ์ที่เผยแพร่พระเกยีรติคุณ และพระ
อจัฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

ผลิตส่ือเพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย 120 ชิ้นงาน

  กลยทุธ์ 12 การบรหิารจดัการและการ
สื่อสารภายในองค์กร

  กลยทุธ์ 13 การจดัแสดง การประชาสัมพันธ์
 การใหบ้รกิาร การตลาด

   กลยทุธ์ 14 การเผยแพรแ่ละขับเคลื่อน 
การสืบสาน รกัษา ตอ่ยอด

   กลยทุธ์ 15  การประสานความรว่มมือกับ 
เครอืข่ายภาคีความรว่มมือ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. 
ได้ด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ
ที่สมสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ สามารถเรียนรู้จาก
วิทยากรผู้ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรม นิทรรศการพิ เศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย
ความคิดแก่ผู้เข้ามาชมและเรียนรู้ ในการน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

ผลการด าเนินงานภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร           
มีผู้เข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ จ านวน 78,018 ราย โดยเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จ านวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ปุาดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และ      
มีบริการรถน าชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร MADO (Museum of Agriculture Destination Opportunities) 
พิพิธภัณฑ์แห่งโอกาส พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องการด าเนิน
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย      
ชิม อาหาร เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชม
นิทรรศการในอาคาร 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ พกฉ. ได้
จัดท าสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรายการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ 
รายการพาเที่ยวพาท า รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเกษตรสัญจรออนทัวร์ โดยน าเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียล
มีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook YouTube Instagram เป็นต้น 

 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่ 

  2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ครั้ง เป็นตลาดองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จาก
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 
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  2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพ่ือประสานความร่วมมือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดจนการพัฒนายกระดับและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป 
นวัตกรรมการเกษตร การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีการผลิต 
วิถีเกษตรบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป จ านวน 2 ครั้ง 

 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตนเอง     
ในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ จ านวน 3 ครั้ง 

 4. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 13,792 ราย และจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 26 ครั้ง 

 5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ นิทรรศการหมุนเวียน “ธ สธิตในดวงใจ...      
นิรันดร์” ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563, งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
“ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของ
พระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 และวันที่ 16 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

 6. จัดนิทรรศการสัญจร ภายนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 4 ครั้ง เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ       
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

 7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ โครงการพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และติดตามประสานงานเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2563 

 8. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดอบรม จ านวน 13 ครั้ง และจัดโครงการศึกษาดูงาน จ านวน 1 ครั้ง 

 9. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 282,256,400 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน 204,250,870.19 บาท 
(ร้อยละ 72.36) คงเหลือ จ านวน 78,005,529.81 บาท (ร้อยละ 27.64) 

 ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ซึ่ง พกฉ. อยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด - 
ปทุมธานี) ท าให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชมและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 
2564 รวมทั้งสิ้น 68 คณะ 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนมีนาคม 2564 

กิจกรรม / โครงการ เปูาหมายรวมปีงบประมาณ 
2564 

ผลงาน 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  

จ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้  
352,669 ราย 

จ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ 
78,108 ราย* 

2. การขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ้านการเกษตร ผ่านการจัดกิจกรรมตลาด
เศรษฐกิจพอเพียง  

7 ครั้ง 1 ครั้ง 

3 .  จั ดกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ความรู้        
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
เ พื่ อ ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง ใ น ก า ร ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย        
สร้างรายได้ 

12 ครั้ง 3 ครั้ง 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน  นักศึกษา  
และประชาชน   

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
45,136 ราย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
13,792 ราย* 

5. นิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ
คุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ถ่ายทอด     
องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

12 ครั้ง 4 ครั้ง 

   
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ซึ่ง พกฉ. 
อยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด - ปทุมธานี) ท าให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชมและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเดือน
ธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 68 คณะ รวมทั้งสิ้น 14,390 ราย และยกเลิกการจัดตลาด
เศรษฐกิจพอเพียง “รักเกษตร พบสุข” วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 และตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรน่ารู้     
สู้ภัยแล้ง” วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ระลอกใหม่ พกฉ. ได้จัดท าสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรายการ
ต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ รายการพาเที่ยวพาท า รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเกษตรสัญจรออนทัวร์ โดยน าเสนอ
ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook YouTube Instagram เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานตามภารกจิหลัก 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 

พกฉ. ด าเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้ง  3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และพิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และบริการเข้าชมส าหรับ
หมู่คณะ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จ านวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์      
ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ปุาดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล และ
พิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

 

 

 

 

 

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และมีบริการ   
รถน าชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

 

 

 

 

 

          1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร MADO (Museum of Agriculture Destination Opportunities) 
พิพิธภัณฑ์แห่งโอกาส พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องการด าเนินชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ชิม อาหาร 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชมนิทรรศการในอาคาร 
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ผลการด าเนินงาน 

1) มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมจ านวน 
78,018 ราย1 ผลต่ ากว่าเปูาหมาย โดยเปูาหมายจ านวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564 รวมจ านวน 210,000 ราย กลุ่มเปูาหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร บุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และความส าคัญของการเกษตร รวมทั้งน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ พกฉ. ได้จัดท า
สื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรายการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ 
รายการพาเที่ยวพาท า รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเกษตรสัญจรออนทัวร์ โดยน าเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียล
มีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook YouTube Instagram เป็นต้น  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนในเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (ซึ่ง พกฉ. อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด - ปทุมธานี) ท าให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชมและการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 68 คณะ รวมทั้งสิ้น 14,390 ราย ทั้งนี้ พกฉ.        
ได้จัดท าสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรายการต่าง ๆ โดยน าเสนอผ่านช่องทาง    
สื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook YouTube Instagram เป็นต้น 
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2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นตลาดองค์ความรู้         
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ  ตลอดจน     
การจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรคุณภาพ จ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

1) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563       
ภายในงานมีนิทรรศการสารพัดผักจากท้องทุ่ง จัดแสดงเรื่องราวความมหัศจรรย์ของพันธุกรรม ผักจากท้องทุ่ง นานาชนิด          
ที่สอดแทรกองค์ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ นิทรรศการความสุขจากท้องทุ่ง ความสุขที่เรียบง่ายที่ได้จากสิ่งรอบตัว 
กิจกรรมปั้นวัว ปั้นควาย การอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยจาก
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า 
 ผลการด าเนินงาน  
 1. เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มีโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากขึ้น 
 2. พกฉ. เปิดพ้ืนที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด นวัตกรรมและการ
บริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อน
เชื่อมโยงงานเตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
 3. พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ กิจการของพิพิธภัณฑ์ฯ ถึงกลุ่มเปูาหมายโดยตรง 
 

 

 

 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 2 ครั้ง 

เพ่ือประสานความร่วมมือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนายกระดับและขยายผลปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรต่าง ๆ การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่าย
และภาคีความร่วมมือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีการผลิต วิถีเกษตรบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน าไป
ปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป 

1) โครงการประชุมเวทีประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ระหว่าง
วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563  ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน  
 1. เครือข่าย พกฉ. และ เจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๖๐ คน 
 2. เครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการโครงการฝุาวิกฤตโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คน

ต้นแบบ” 
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3. เครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” และเปิดตัวโครงการฝุาวิกฤตโควิค     
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คนต้นแบบ” 
          4. ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ ความเป็นมาและเปูาหมายโครงการ พร้อมกับทบทวนประเด็นขับเคลื่อนงานเครือข่ายจาก
เครือข่าย พกฉ. ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           5. เครือข่าย พกฉ. ร่วมจัดกระบวนการถอดหลักสูตร ก าหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของโครงการ “เรียนรู้ อยู่จริง 
๑๐๙ คนต้นแบบ” และการปฐมนิเทศผู้เข้าโครงการ “เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คนต้นแบบ” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 
2563 รวมถึงกระบวนการส่งมอบผู้เข้าร่วมโครงการเข้าพ้ืนที่ 
           6. เครือข่าย พกฉ. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๐ รูป และร่วมวางพวงมาลา 
ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
 
 
 
 

2) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีเครือข่าย พกฉ. รายใหม่ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
 2. พกฉ. จัดกิจกรรมแนะน า พกฉ. ให้เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ เข้าใจถึงภารกิจ และแนวทางความร่วมมือ    
ในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ น าเสนอกิจกรรม องค์ความรู้ของแต่ละราย 

4. เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานนิทรรศการ “ภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง” เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก ่
พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ปุาดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา และชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ ร่วมสรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์มุมมองทิศทางความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายแตล่ะพ้ืนที่กับ พกฉ. 
 6. พกฉ. จัดพิธีมอบใบประกาศ และเสื้อ “ภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง” ให้เครือข่าย พกฉ. รายใหม่     
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 7. ผู้น าเครือข่าย และ เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือเพ่ือเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปประเด็น ความร่วมมือแต่ละพ้ืนที่ร่วมกัน 
 

 



8 
 

3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้
เรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและหลักสูตรเข้มข้นจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ส่งเสริม 
สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ เพ่ือการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได ้

ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2564 รวมจ านวน 13,792 ราย โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ครั้ง โดยมี
หลักสูตร ดังนี้ 

- นวัตกรรมการเพาะเห็ดการพึ่งตนเอง เรียนรู้เทคนิคการเลือกวัสดุเพาะ การท าก้อนเชื้อเห็ด และการบริหาร
จัดการ “เห็ด” แบบครบวงจร 

- “เกษตรสมคิด” พลิกฟื้นชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ 9 เรื่องหลักที่เกษตรกรควรรู้ สไตล์ “นักวิจัย
ไทบ้าน” 
 - คู่มือพลิกชีวิต สู่เกษตรกรมืออาชีพ เรียนรู้แนวทางการเปลี่ยนอาชีพพนักงานประจ า สู่อาชีพเกษตรกรรม
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

- เทคนิคการสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว เรียนรู้การปลูกพืชหลังนา เพ่ือสร้างรายได้นอกฤดูกาลท านา 
- “เตาตายักษ”์ เตาเผาถ่านบ ารุงดิน เรียนรู้การผลิตถ่านไม้ไผ่ เพ่ือสุขภาพ บ ารุงดิน จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- ปลูกผักอินทรีย์ ก าไรงาม เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์เพ่ือบริโภคและการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
- ปฏิทินการเพาะปลูก มีผักกินตลอดทั้งปี เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกพืช 365 วัน เพ่ือสร้าง

อาหาร สร้างรายได้ตลอดปี 
- พลังแผ่นดิน พลังชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อผืนดิน และการน ามาดูแลสุขภาพ 
- เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ เรียนรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
- การท าขนมไทย จากมัน 5 นาท ีเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปมันส าปะหลัง เป็นขนมไทยแสนอร่อย 
- เทคนิคการต่อระบบน้ าส าหรับพืช เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการต่อระบบน้ าให้เหมาะสม กับการดูแลพืชแต่ละ

ชนิด 
 - ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งดิน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการท าเกษตรแบบผสมผสาน พลิกฟ้ืนชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการแล ะ
นโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านการเกษตร เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 
ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือ
ปฏิบัติได้จริง 

ผลการด าเนินงาน  

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ ในพระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 13,792 ราย2     
ผลต่ ากว่าเปูาหมาย โดยเปูาหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
รวมจ านวน 20,000 ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรยีนในเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวดั (ซึ่ง พกฉ. อยู่ในจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุด - ปทุมธานี) ท าให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชมและการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 68 คณะ รวมทั้งสิ้น 14,390 ราย 
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4.2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้าง
ความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนความส าคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะการให้ลงมือปฏิบัติ ได้ลงมือ
ท าจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะน าครอบครัวอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ จ านวน 26 ครั้ง        
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 372 คน  

 

 

 

 

 
5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ 

5.1 จัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ตามแนว
พระราชด าริ พระราชปณิธาน และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเปิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร รวมถึงการสร้างความร่วมมืออันดีกับเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสืบทอด สืบสาน ภูมิปัญญานวัตกรรมทางการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

 ผลการด าเนินงาน 

 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สธิตในดวงใจ...นิรันดร์” ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563 ภายใน
งานประกอบด้วยนิทรรศการ 4 ส่วน ดังนี้    

1) นิทรรศการ “สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เชื่อมโยงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพ โครงการพระราชด าริ 
และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทย 
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2) นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” น าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2545 
 
 
 
 
 
 

3) นิทรรศการ โครงการฝุาวิกฤตโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู้ อยู่จริง 109 คนต้นแบบ” เป็น
โครงการส าหรับผู้ที่สนใจด้านเกษตร เข้ามาเรียนรู้อาชีพเกษตรกร เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดพัฒนา       
ภาคเกษตรไทย สร้างคนรุ่นใหม่ ให้เชื่อมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าไปปฏิบัติจริงจนประสบ
ความส าเร็จ พร้อมถ่ายทอด เผยแพร่นวัตกรรมเกษตร องค์ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

 

 

 

 
4) นิทรรศการ “สายธารพระกรุณา กษัตริย์ เกษตร” จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตรของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือเชื่อมโยงกับนิทรรศการจาก
หน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดแสดง จ านวน 17 หน่วยงาน โดยเริ่มจากหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จพระบรม        
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้การสนับสนุน ไปจนถึงศูนย์การเรียนรู้ และกลุ่มเกษตรกร 
ที่น้อมน าค าสอนของพระองค์มาประยุกต์ใช้จนประสบผลส าเร็จ และกิจกรรมสาธิตจากเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 11 วิชา พร้อมด้วยการแสดงจากชุมชนพระบาทห้วยต้ม 
จังหวัดล าพูน 
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5.2 จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ         
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ                  
และพระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ในการ
สืบสานพระราชปณิธานและน้อมน าค าสอนไปปฏิบัติ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และปลูก
จิตส านึกการอนุรักษ์ดินเนื่องในวันดินโลก 

ผลการด าเนินงาน 

จัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 เพ่ือเรียนรู้ตามรอยพระอัจฉริยภาพกษัตริย์ 
เกษตรบนเส้นทางแห่งการพัฒนาและโครงการพระราชด าริ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน และทรัพยากร
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญต่อการท าเกษตร จากหน่วยงานภาคีความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในนิทรรศการ “รักแผ่นดิน 
ตามรอยพ่อ” อาทิ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์บริหาร
วิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่    
เป็นต้น เรียนรู้วิชาของแผ่นดินและ อบรบเชิงปฏิบัติการกว่า 30 หลักสูตร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลิตผลคุณภาพ 
จากเครือข่าย พกฉ. ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ จ านวน 5 นิทรรศการ ดังนี้ 

1) นิทรรศการ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” มี 3 ส่วน ได้แก่ 
 นิทรรศการ “กษัตริย์ผู้พลิกฟื้นผืนดินแร้นแค้น” น าเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ      

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการแก้ไขปัญหาดินเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ผู้เข้า
ชมได้เรียนรู้ในพระอัจฉริยภาพและ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเกิดจิตส านึก ในการอนุรักษ์ดิน และเป็น
แนวทางในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดินในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 นิทรรศการ “พืชสร้างดินดี” น าเสนอตัวอย่างวิธีการน้อมน าแนวพระราชด าริด้านการปรับปรุง 
บ ารุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วที่ให้ไนโตรเจนสูง มาปรับประยุกต์ใช้แบบง่าย ๆ ได้ทุกครัวเรือน จัดแสดงใน
รูปแบบแปลงปลูกพืช ได้แก่ ถั่วพร้า ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วด า ถั่วแดง แหนแดง ปอเทือง ผักกระเฉด ฯลฯ พร้อมปูาย
องค์ความรู้ วิธีการท าเป็นปุยพืชสดเพื่อเพ่ิมไนโตรเจนแก่ดิน และการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 
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 นิทรรศการจากเครือข่าย พกฉ. ผู้น้อมน าแนวพระราชด าริด้านการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการปลูก
พืชตระกูลถั่ว เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารแก่ดิน ผลผลิตที่ได้ยังสามารถน ามารับประทาน และแปรรูปจ าหน่ายสร้างรายได้     
แก่ครอบครัวจนประสบผลส าเร็จ นิทรรศการเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เข้าชม   
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เห็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้น และเกิดเป็นแรงบันดาลใจน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม     
แก่ตนเอง 
 
 
 
 
 
 

2) นิทรรศการเครือข่าย “ภูมิพลังแผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง” น าเสนอผลการน้อมน าหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับประยุกต์ใช้ เมื่อต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ประกอบด้วย 8 ฐานการเรียนรู้ พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละฐานการเรียนรู้ 

 ฐานการเรียนรู้ ภูมิสังคม “วิถีบ้านบ้าน” บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย 4        
ที่จะน าพาให้อยู่รอดปลอดภัย ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID – 19) และอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ จ านวน 8 วิชา ได้แก่ 1) การย้อมคราม 
2) ถั่ว 5 สีนึ่ง 3) ไตปลานึ่งสมุนไพร 4) การทอเสื่อ 5) ย่างรักษาด้วยสมุนไพร 6) การท าแปูงกล้วยและการแปรรูป    
7) แกงอ่อมไก่บ้าน 8) สานของเล่นจากใบมะพร้าว 

 

 

 

 

 ฐานการเรียนรู้ ปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การน้อมน าแนวพระราชด าริ ปลูกปุา 3 อย่าง 
ประโยชน์  4 อย่าง มาปรับประยุกต์ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้จริง น าเสนอผ่านความหลากหลายทางพันธุกรรม 4 
ภาค ได้แก่ วนเกษตร ปุาส ามะปิ ปุาซะปฺะ และเกษตรธาตุ 4 แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า ปุา คน 
และการแปรรูปทรัพยากร การต่อยอดผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และวิชาอบรมเชิงปฏิบัติการประจ า
ฐานการเรียนรู้ จ านวน 8 วิชาได้แก่ 1) การท าน้ ามันชันตะเคียน 2) การกลั่นสมุนไพรแบบครัวเรือน 3) น้ ามันพริก    
4) ผงผักไชยาปรุงรส 5) กลอยทรงเครื่อง 6) การเพาะไม้ปุา 7) เมี่ยงสมุนไพร 8) ข้าวย าสมุนไพร 

 

 

 



14 
 

 ฐานการเรียนรู้ ภูมิสังคม “เกษตรคนเมือง” น าเสนอการใช้ชีวิตในวิถีพ่ึงตนเอง น าสิ่งที่เคยท าใน
ชนบทมาปรับใช้ในบริบทวิถีคนเมือง โดยเริ่มจากตนเองและครอบครัว ทั้งการดูแลรักษาสุขภาพการปลูกผักกินเอง   
การน าศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เรียนรู้จากธรรมชาติ ประยุกต์ใช้ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิต 
และอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ จ านวน 6 วิชา ได้แก่ 1) การเพาะผักสลัดสร้างรายได้ 2) การปรุงดินปลูก 
3) การท าสบู่เหลวอาบน้ า 4) การท าสบู่สารสกัดจากข้าว 5) น้ ามะนาวโห่พร้อมดื่ม 6) น้ าเต้าหู้  5 สี 

 

 

 

 

 
 ฐานการเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศ “เพอร์มาคัลเจอร์” การออกแบบพ้ืนที่ด้วยความ

เข้าใจธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่างเกื้อกูลกัน การจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่การเกษตร โดยการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติในรูปแบบ
เครือข่าย พกฉ. และอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ จ านวน 4 วิชา ได้แก่ 1) การออกแบบแปลงเกษตรตาม
ภูมินิเวศ 2) วงจรการผลิตอาหาร 3) การฟ้ืนฟูดิน 4) โรงเรือนเพาะปลูกต้นทุนต่ าและระบบน้ าอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 ฐานการเรียนรู้แก้มลิง “หนองใหญ่” น าเสนอเรื่องราวพระราชด าริผ่านโครงการพัฒนาพ้ืนที่     
หนองใหญ่ จังหวัดชุมพร ทั้งการพัฒนา การปรับปรุง และการแก้ไข เพ่ือประโยชน์สุขของราษฎรไทย และอบรมเชิง
ปฏิบัติการประจ าฐานการเรียนรู้ จ านวน 6 วิชา ได้แก่ 1) การแปรรูปของใช้ในครัวเรือน 2) ดินและจุลินทรีย์ 3) การ
จัดการน้ าผ่านเหมืองฝาย 4) ธนาคารต้นไม้ 5) ลูกฉิ่งเคลือบน้ าตาลโรยงาขาว 6) สบู่ก้อนสมุนไพร 
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 ฐานการเรียนรู้ การจัดการน้ า ธนาคารน้ าใต้ดินโมเดล น าเสนอโมเดล รูปแบบการบริหารจัดการน้ า   
ในระบบธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน และแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าฐาน
การเรียนรู้ จ านวน 5 วิชา ได้แก่ 1) ความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 2) การท าธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบปิด 3) โซล่าเซลล์ชุดนอนนา 4) กระถางรักษ์โลก 5) ที่กรองน้ ามือถือ 
 
 
 
 
 
 

 ฐานการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า “ธุรกิจเพื่อสังคม” จัดแสดงเปูาหมายทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม รูปแบบการด าเนินการที่มีความยั่งยืน และผู้ประกอบการชุมชนคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ กระบวนการผลิต 
การแปรรูป การจ าหน่าย และการตลาด และการเสวนาประจ าฐานการเรียนรู้ จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ
พอเพียง ท าไมคนถึงเข้าไม่ถึง 2) การสร้างคนรุ่นใหม่ 3) การต่อยอดและขยายผลด้านการตลาด 4) โมเดลตลาดเพ่ือ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

3) นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีความร่วมมือ “รักแผ่นดิน ตามรอยพ่อ” โดยหน่วยงานภาคีความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดการดิน น าเสนอพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ      
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการแก้ปัญหาดินในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่  หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
จ านวน 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) น าเสนอผลส าเร็จการด าเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง และพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปทุมธานี นิทรรศการวันดินโลก “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้      
ผืนดิน” น าเสนอพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในโอกาสวันดินโลก และความส าคัญของผืนดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรีย์ที่ส าคัญ ความส าคัญของ
สัตว์ต่อดิน และพืชที่สร้างประโยชน์แก่ดิน 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มคนรักษ์แฝก จัดแสดงองค์ความรู้จากหญ้าแฝกหญ้ามหัศจรรย์ในพระราชด าริที่ช่วยยึดหน้าดิน 
เพ่ิมความชุ่มชื้น กรองตะกอนอินทรียวัตถุ และเพ่ิมธาตุอาหารแก่ดิน โดยกลุ่มคนรักษ์แฝกได้น้อมน าพระราชด าริ 
ศึกษาพัฒนาและต่อยอด สร้างประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า และพัฒนาหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างราย ได้แก่ตนเอง 
ครอบครัว และขยายผลสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นิทรรศการ “ดินดานและหญ้าแฝก” 
น าเสนอผลการศึกษาทดลองที่เกิดจากการน้อมน าแนวพระราชด าริมาศึกษาต่อยอด จนสามารถแก้ปัญหาดินดาน  ได้
อย่างยั่งยืนด้วยการปลูกหญ้าแฝก ภายในฐานการเรียนรู้ได้น าดินดานประเภทต่าง ๆ มาจัดแสดง พร้อมองค์ความรู้ 
ที่มาของปัญหาดินดาน และตัวอย่างความส าเร็จของการปลูกหญ้าแฝกบนดินดาน 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาปุา ดิน น้ า อย่างยั่งยืน” จัดแสดงหลักการทรงงานและพระราชด าริในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาห้วยฮ่องไคร้ให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยการพัฒนาดิน น้ า ปุา และการพัฒนาคน สร้างชีวิตความเป็นอยู่และการงานอาชีพที่มั่นคง เพ่ือ
ลดการบุกรุกปุา คงสภาพปุาให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นิทรรศการ “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในดิน” น าเสนอเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในดิน ที่เป็นผลจากการศึกษาทดลองเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน น ามาตรวจหาจุลินทรีย์ เพ่ือค านวณพ้ืนที่ที่มีจุลินทรีย์หลากหลาย และการใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในที่ดินพื้นที่มูลนิธิ          
ชัยพัฒนา จัดแสดงเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ในที่ดินพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามแนวพระราชด าริ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่
ก าลังประสบปัญหาในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 

4) นิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
ด้านการเกษตร จัดแสดงบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่พสกนิกร     
ชาวไทย ทั้งด้านการเกษตรและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร นิทรรศการประกอบด้วยบอร์ดเนื้อหา จ านวน 
5 ชิ้นงาน น าเสนอเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน โครงการเกษตรวิชญา พระราชปณิธานในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย พระราชด าริในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเกษตรกร ทั้งนี้ เพ่ือให้พระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน 
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 5.3 จัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระราชปณิธาน และ
เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจ ความสุขสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับเด็กๆ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ สร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ 

 ผลการด าเนินงาน 

 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงได้จัดนิทรรศการ
หมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี  2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่           
9 มกราคม 2564 และวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือมอบความสุข และความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรู้ เรื่องราวทางด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และสร้างจิตส านึกด้าน
การเกษตรให้กับเด็ก และเยาวชน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์     
เล่นเกม ตอบค าถามออนไลน์ ในรูปแบบของการถ่ายทอดสดทาง Facebook live ในเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ซึ่งประกอบไปด้วยเกมตอบค าถามออนไลน์ ทายภาพ      
จิ๊กซอร์ และทายภาพเมล็ดพันธุ์ มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18,255 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จัดนิทรรศการสัญจร 

เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล    
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอด
องค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของ พกฉ.  

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 จัดนิทรรศการสัญจร จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 6.1 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 1 ในโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับ
ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ด าเนินการประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากจิตอาสาประจ าภาค   
ในการอบรมผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจ าและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ตัว
ผู้ต้องขัง และเป็นการชดเชยความผิดที่ได้เคยกระท า ให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่งนั้น ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัด
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ปทุมธานี จึงได้ประสานขอความร่วมมือจัดนิทรรศการสัญจร และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวิชา “แนวทางการ
พัฒนาความคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารปทุมธรรมประพฤติ             
ฝุายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

6.2 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งท่ี 2 ในโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” ในวันที่ 23 – 25 
พฤศจิกายน 2563 ณ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน  

1) การจัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 1 ผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นผู้ต้องขัง ทัณฑสถานพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 400 คน และการจัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 2 ผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
หญิง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 350 คน รวมทั้งสิ้น 750 คน 

2) ผู้เข้าชมได้เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง ได้แก่ ผักแนวตั้งข้างกระสอบ 
การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ (รองเท้าบูท ลิ้นชัก ล้อยาง ตะกร้า) การปลูกผักแนวตั้ง การปลูกผักในท่อพีวีซีแบบแนวตั้ง 
การปลูกผักกลับหัว เป็นต้น 

3) ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กิจกรรมสาธิต 2 ฐานปฏิบัติ ได้แก่ สาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และสาธิตการท า
โรงเห็ดแบบน๊อคดาว 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กิจกรรมแปรรูปผักตบชวาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นข้าราชการ จ านวน 17 คน 

2) ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวพระราชด าริและแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมุ่งเน้นการน้อมน าหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบหน่วยงานในสังกัดให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3) ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้กิจกรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กิจกรรมแปรรูปผักตบชวา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า และการท าปุยหมักดินจากผักตบชวา 
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6.4 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 4 ในงานเปิดตลาด “Hugna Market” วันที่ 26 มีนาคม 2564              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

 จัดแสดงองค์ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงเมือง การน าสินค้าของ พกฉ. วางจ าหน่าย เช่น สินค้าของ       
ที่ระลึก หนังสือองค์ความรู้ ผักสดอินทรีย์ น้ าอ้อยอินทรีย์ เป็นต้น  ซึ่งทั้งนิทรรศการและสินค้าต่าง ๆ ได้รับความสนใจ
จากคณะครู นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่เข้าชมงาน มีผู้เข้าชมบูท จ านวนทั้งสิ้น 336 ราย  

 
 

 

 

7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

7.1 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 1 ครั้ง 

1) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และติดตาม
ประสานงานเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่               
21 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ ๕ ขุนวาง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่                
ศูนย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือตอนบน “ไร่ อ้อมกอดภูเขา” ต าบลกื้ดช้าง                     
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดเชียงใหม่                    
“ไร่แสนสุข” ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 30 คน 

 2. เจ้าหน้าที่ พกฉ. จัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมความร่วมมือเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระหว่าง พกฉ. เครือข่าย พกฉ. และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ ๕ ขุนวาง ระหว่างวันที่ 21 – 26 
ตุลาคม 2563 

3. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมถ่ายทอด      
องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย ได้แก่ การนวดคลายจุดเพ่ือสุขภาพด้วยตนเอง  ขั้นพ้ืนฐาน     
การท าถุงสมุนไพรส าหรับแช่มือแช่เท้า ลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร และถุงหอมสมุนไพร พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติการเพ่ิมมูลค่าจากสมุนไพรให้กับเยาวชน นักเรียน ประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

4. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฝุายบริหาร พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จสมเด็จ       
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการระหว่าง พกฉ. และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
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พระราชด าริ (อพ.สธ.) ผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธ รรมชาติ      
ซึ่งโรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ 5 ขุนวาง เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
และในพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

5. ติดตามงานผู้สืบทอดเครือข่ายศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ ได้แก่  

 นายจรูญ เจอพิมาน ผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
และผู้ประสานงานครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ “ไร่แสนสุข” ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตนั้น นายจรูญ ท าการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวโดยใช้สารเคมีในปริมาณมาก ส่งผลให้
ดินเสื่อม ผลผลิตน้อย ต้นทุนสูง ราคาผลผลิตตกต่ า สุขภาพทรุดโทรมจึงพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง  จนได้มีโอกาสพบกับ “นายเสถียร ใจค า” จึงได้เข้ามาร่วมเป็นผู้สืบทอดเกษตรกรรุ่นใหม่ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ เรียนรู้หลักการพ่ึงตนเองตามเกษตรทฤษฎีใหม่จากปราชญ์เครือข่าย และน าความรู้มาปรับวิถีเกษตรจาก
เคมีเป็นอินทรีย์ เริ่มปลูกกาแฟอินทรีย์ในร่มไม้ และส่งเสริมให้คนในชุมชนและเครือข่ายปลูกกาแฟร่วมกับไม้ปุา และ
ได้เรียนรู้การแปรรูปกาแฟ โดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ปัจจุบันได้ผลิตกาแฟคุณภาพในแบรนด์ “กาแฟแม่อุ้ย” ร่วมกับ     
ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 ราย 

 นายวีรชาติ และ นายอภิชาติ เจอภัสสรรุ่ง  ผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ     
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 คน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากท าเกษตร หลังเรียนจบได้กลับบ้านไปช่วยพ่อแม่
ท าเกษตรเพ่ือแบ่งเบาภาระ และได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องเกษตรพ่ึงตนเองที่ไร่อ้อมกอดภูเขาของ “นาย
เสถียร ใจค า” จึงได้เข้าร่วมโครงการผู้สืบทอดเกษตรกรรุ่นใหม่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปัจจุบันท าเกษตรเชิง
ท่องเที่ยว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว ชื่อว่า “บ้านปลายดอย” 
ควบคู่กับการท าเกษตรอินทรีย์ ใช้หลักการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช ปลูกดอกไม้ พืชผักเมืองหนาว และท าเกษตร
ผสมผสานแบบครบวงจร ในปัจจุบันอยู่ระหว่างชักชวนชาวบ้าน เพ่ือแจ้งจดเป็นวิสาหกิจชุมชน น าผลผลิตของคนใน
ชุมชนมาจ าหน่าย เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ของคนในชุมชน 

 นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรางศ์รัตน์ ผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ “ไร่อ้อมกอดภูเขา” อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
นายเสถียร ใจค า รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการหลักสูตร ท านา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน หลักสูตร 5 เดือน            
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และได้น าความรู้ที่ได้ปรับใช้ในถิ่นเกิด ท าเกษตรเชิงท่องเที่ยว มีบ้านพัก
ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยนาขั้นบันได และภูเขา มีผลผลิตตามฤดูกาล ผลไม้ กาแฟ และผักจากธรรมชาติ 
บริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อว่า “กระท่อมกลางนา” ตั้งที่บ้านห้วยปู ต าบลแม่แดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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 นายอัครพงศ์ สภาวนากุล ผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ เรียนจบช่างยนต์ แต่มาใช้ชีวิตเป็นมัคคุเทศก์เดินปุากว่า 10 ปี ได้มีโอกาสพบกับ “นายเสถียร  ใจ
ค า” จึงหันมาศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ณ ไร่อ้อมกอดภูเขา ได้เข้ามาเป็นผู้
สืบทอดเกษตรกรรุ่นใหม่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เรียนรู้หลักการพ่ึงตนเอง เพ่ิมเติมจากปราชญ์ของเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปัจจุบันได้พัฒนาการผลิตกาแฟอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการผลิตโดยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการผลิต
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บเมล็ดสุก การกะเทาะเปลือก การคั่ว และจดวิสาหกิจชุมชนในแบรนด์ “กาแฟแม่อุ้ย” 
ร่วมกับ “จรูญ เจอพิมาน” ผู้ประสานงานครือข่ายศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่   
“ไร่แสนสุข” เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนและเครือข่าย 

6.  ติดตามงานศูนย์ เ รี ยนรู้ เ ครื อข่ าย พิ พิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิ มพระเกี ยรติฯ  ภาคเหนื อตอนบน                    
“ไร่อ้อมกอดภูเขา” ต าบลบ้านช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

 อยู่ระหว่างปรับพ้ืนที่เพ่ือจัดท าฐานเรียนรู้ โคก หนอง นา เพ่ือให้ชุมชน นักท่องเที่ยว 
เครือข่าย พกฉ. ได้เข้ามาศึกษาในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ.  

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้จ านวนผู้เข้ามาเรียนรู้
ลดน้อยลง แต่ส่งผลเชิงบวกในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเพ่ิมฐานเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ เช่น โคก หนอง นา
โมเดล พืชสมุนไพรคันนาใหญ่ การปลูกผักคุณภาพชในโรงเรือน และการจัดการระบบน้ าและไฟฟูาด้วยพลังงาน      
โซล่าเซลล์ 

 ติดตามงานโรงเรียนบ้านช้างใน บ้านเก๊ามะค่า ต าบลบ้านช้าง อ าเภอแม่แตง  จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอดภูเขา”    เมื่อวันที่ 25 – 31 มกราคม 2563 ได้น า
องค์ความรู้จากกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ขยายผลสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชท้องถิ่นภายในโรงเรียนทุกวันศุกร์ อีกทั้งประสาน
ความร่วมมือกับ “นางจินตนา กอแก้ว” และ “นางจินดา ลานค า” เครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 
“สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยธรรมชาติ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช้างใน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 ติดตามงานโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน บ้านแม่ตะมาน ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่ร่วม
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยมีอาจารย์ธัญธิตา       
สุทธิกุลบุตร เป็นผู้บรรยายผลการด าเนินงานด้านการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ 
และกายภาพ โดยให้มีการปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน 
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8. การพัฒนาบุคลากร 

8.1 อบรม จ านวน 13 ครั้ง 
1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟูาแบบอัตโนมัติ 

(Automated External Defibrillator : AED) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร     
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 86 ราย 
 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน การท างานของหัวใจที่เต้นผิดปกติ และการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต 

3. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความรู้และทักษะในการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน การปฐมพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน และการใช้
เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 33 ราย 
 2. มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ พกฉ. และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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3) หลักสูตรพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรและการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563 
ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 92 คน   
 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. ที่เข้าร่วมหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรและ        
การปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 3. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. ที่เข้าร่วมหลักสูตร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของ พกฉ. 
 
 
 
 
 
 

4) หลักสูตรการพัฒนาการจัดแสดงและกระบวนการน าชม (น าชมในอาคาร) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 70 คน   
 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดแสดงและกระบวนการน าชมในอาคาร สามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 3. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ 
พกฉ. 
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5) หลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรและการเผยแพร่ (น าชมกลางแจ้ง) ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 29 – 30 มกราคม 2564        
ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 70 คน   
 2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรและการเผยแพร่ สามารถ   
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 3. เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ 
พกฉ. 
 
 
 
 
 
 
 

6) หลักสูตรการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานบนฐานธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564        
ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน  

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 93 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
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7) หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ศาสตร์พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน  

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 71 คน  สามารถเริ่มต้นการพัฒนา พกฉ. ไปสู่
ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ เจ้าหน้าที่ พกฉ. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการขับเคลื่อน
ภารกิจ พกฉ. ได้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) หลักสูตรการขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ศาสตร์พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน  

เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. และเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 64 คน พกฉ. และเครือข่าย พกฉ. 
สามารถท างานร่วมกัน เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย อย่างกว้างขวาง สามารถ
ด าเนินงานขับเคลื่อนงามตามยุทธศาสตร์ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ ได้มิติใหม่ ๆ การสนับสนุนงานเครือข่าย ผู้สืบทอดของเครือข่าย พกฉ. และ
ความร่วมมืออ่ืน ๆ 
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9) หลักสูตรการเผยแพร่กิจกรรมและกิจการของ พกฉ. ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน 
พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์
พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 45 คน สามารถผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพร่กิจกรรมและกิจการ
ของ พกฉ. ได้หลากหลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

10) หลักสูตรการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน 
พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์
พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ผลการด าเนินงาน  

เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 66 คน สามารถพัฒนารูปแบบและเทคนิคการประชาสัมพันธ์
ได้หลากหลายรูปแบบและน าเสนอได้หลากหลายช่องทางและมีความรู้ ความเข้าใจการท าการตลาดเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ภารกิจของ พกฉ. 
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11) หลักสูตรการยกระดับการเผยแพร่องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564           
ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

ผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมหลักสูตร จ านวน 53 คน มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อองค์ความรู้ 
เพ่ือการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตรได้หลากหลาย และ          
องค์ความรู้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 
12) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ    

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 46 คน เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ มีการทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส านัก พร้อมทั้งแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งท าให้
เจ้าหน้าที ่บุคลากร พกฉ. มีหลักในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
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13) การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยส าหรับบุคลากร พกฉ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ บุคลากร พกฉ. เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 42 คน ได้รับทราบ เปูาหมาย กระบวนการ และปฏิทิน
การด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยส าหรับบุคลากร พกฉ. ปีงบประมาณ 2564 เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย เริ่มจากการเรียนรู้ความหมายของค า การพูด การอ่าน และการเขียน การล าดับความคิด     
แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นงานเขียน เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย  
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ศึกษาดูงาน จ านวน 1 ครั้ง 

1) ศึกษาดูงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ Keep soil alive, protect soil biodiversity                     
: รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ด้วยกรมพัฒนาที่ดินก าหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ Keep soil alive, protect soil 
biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรมและเพ่ือสร้างความตระหนัก การรับรู้และความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรดิน 
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการภายในงาน 
อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช           
บรมนาถบพิตร นิทรรศการสืบสานรักษา และต่อยอด นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอชีย 
(CESRA) นิทรรศการ รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เรียนรู้ข้อมูลและรูปแบบ
การจัดนิทรรศการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
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9. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน   

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่     
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 
282,256,400 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน 204,250,870.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.36 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ลงทุนผูกพันตามสัญญา 3 รายการ คือ 1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผูกพัน 3 ปี 2) ค่าปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร และ         
3) ติดตั้งระบบเตือนภัย ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 อาคาร 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินงบประมาณ 

ปี 2564 
เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณรวม 282.2564 204.2509 72.36 78.0055 27.64 
- งบเงินอุดหนุน 244.4388 184.5649 60.78 59.8739 24.49 
- เงินนอกงบประมาณสมทบ 37.8176 19.6860 52.06 18.1316 47.94 

 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่
ประจักษ ์

กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์  เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการในอาคาร กลางแจ้ง นิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมพิเศษ ในวาระส าคัญ ๆ 
ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร จ านวน 1 งาน  
2. การจัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้นอกอาคาร จ านวน 11 งาน 
3. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 งาน 
4. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 2 งาน 

 5. โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณผูกพัน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 รวม 185 ล้านบาท  ปีงบประมาณ 2562 = 40.0000  ล้านบาท 
    ปีงบประมาณ 2563 = 15.5000 ล้านบาท 
    ปีงบประมาณ 2564 = 129.5000 ล้านบาท 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ
ไม่น้อยกว่า 400,000 คน 
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ด้านการเกษตรสู่สังคม 

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตร ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนประกอบด้วยโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 7 ครั้ง  
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 5 ครั้ง  
3. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 6 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปีละ 120 ราย 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ 
 กิจกรรมการจัดองค์ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด  โดยมีโครงการกิจกรรมส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร จ านวน 12 ครั้ง 
 2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 ครั้ง      

3. โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จ านวน 6 เรื่อง  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 75 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านการเกษตร ร้อยละ 85 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่     
พกฉ. ได้จัดท าสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แนะน ากิจกรรม และ
กิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ น าเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook YouTube 
Instagram เป็นต้น ผ่านรายการการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาท ิ

 1. รายการเพลินบนจอ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพาเที่ยวชม แนะน านิทรรศการภายในอาคารจัดแสดง  
ในโซนต่าง ๆ กิจกรรม กิจการของ พกฉ. และน าเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เทศกาล เน้นความ
สนุกสนาน เนื้อหาสั้น แต่ยังอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 

 2. รายการพาเที่ยวพาท า น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพาเที่ยวชมฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง ภายใน พกฉ.  
และมีการสาธิตการลงมือปฏิบัติการท าการเกษตร โดยมีวิทยากร คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าฐานการเรียนรู้   
หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
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3. รายการรู้ก่อนเรียน เป็นรายการที่ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ       
ที่จัดขึ้นในช่วงงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง / งานมหกรรม ในครั้งถัดไป เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรม 

 4. รายการเกษตรภูธร เป็นรายการที่แนะน าเรื่องราวของเครือข่าย พกฉ. ศูนย์เครือข่าย พกฉ. และศูนย์การ
เรียนรู้ พกฉ. ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักเกี่ยวกับวิถีชีวิต และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเปิดศูนย์เครือข่าย พกฉ. และศูนย์
การเรียนรู้ พกฉ. และจากการด าเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 5. รายการเกษตรออนทัวร์ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพาเที่ยว พาชม แนะน าจุดต่าง ๆ ใน พกฉ. เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของ พกฉ. 

 6. รายการสัญจรออนทัวร์ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานนิทรรศการสัญจร การสาธิตการฝึกปฏิบัติ ส่งเสริม
การจ าหน่ายสินค้าและบริการ ของ พกฉ. เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ 

 


