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วัตถุประสงค์ของส ำนักงำน
1. เผยแพร่พระเกียติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมท้ังโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ 

และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการเกษตร 
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีเก่ียวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับโครงการพระราชด าริ 

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
รวมท้ังสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง ส่ิงประดิษฐ์ จ าแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับวิวัฒนาการ
และการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธ์ุสัตว์หายาก ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเกษตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และส าหรับใช้ในกิจการของส านักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังให้ประเทศและต่างประเทศ 
ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ือน ามาพัฒนาส านักงาน

แผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรเงิน และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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วิสัยทัศน์
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม

พันธกิจ

4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

เป้าประสงค์

4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
3. บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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1. ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้และส่ือเพ่ือการเผยแพร่
กลยุทธ์ 2 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพเชิงประจักษ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม
กลยุทธ์ 3 สืบสาน รักษา  ต่อยอด ขยายเครือข่ายทุกภูมิภาค
กลยุทธ์ 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 5 การประมวลและจัดท าองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการขับเคล่ือนและส่ือสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
กลยุทธ์ 7 การประชาสัมพันธ์การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
กลยุทธ์ 8 พัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 9 การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
 กลยุทธ์ 10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ 11 พัฒนาศักยภาพและการบริหารบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคล่ือนภารกิจองค์กร
กลยุทธ์ 12 การบริหารจัดการและการส่ือสารภายในองค์กร
กลยุทธ์ 13 การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การตลาด
กลยุทธ์ 14 การเผยแพร่และขับเคล่ือน การสืบสาน รักษา ต่อยอด
กลยุทธ์ 15 การประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายภาคีความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์
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ส่วนท่ี 1

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแผนการปฏิบัติงาน และแผนบริหารงบประมาณให้การด าเนินงานและใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้ันตอน 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564   (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)

2. น าเสนอคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิจารณาอนุมัติ
3. การปฏิบัติตามแผน
4. การติดตาม  และปรับปรุงแผน
5. การรายงานผล

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564  (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)
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งบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน  รวมจ านวน  282,256,400            บาท ประกอบด้วย

 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 244,438,800         บาท
งบเงินอุดหนุน

 - ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 65,258,800              บาท
 - ค่าใช้จ่ายลงทุน 138,062,200             บาท
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 41,117,800              บาท

 - เงินทุนส านักงาน จ านวน           37,817,600 บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 29,817,600              บาท
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งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564
244,438,800 บาท 

เงินทุนส านักงาน
37,817,600 บาท 



ส่วนท่ี 2  เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และงบประมาณ

เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังส้ิน 282,256,400.00            บาท

เงินงบประมาณ 244,438,800.00            บาท
เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 29,817,600.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์กษตรสู่สังคมไทยเป็นท่ีประจักษ์
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ เงินงบประมาณ 168,200,000.00            บาท
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 1,500,000.00                บาท
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 510,000.00                  บาท

รวม 170,210,000.00            บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม
กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณ 4,683,300.00                บาท

รวม 4,683,300.00               บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เงินงบประมาณ 2,100,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 5,000,000.00                บาท
รวม 7,100,000.00               บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เงินงบประมาณ 1,452,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 12,284,200.00              บาท
กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณ 90,500.00                    บาท

รวม 13,826,700.00             บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล
กิจกรรมอ านวยการ เงินงบประมาณ 65,903,000.00              บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000.00                บาท
เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 8,765,000.00                บาท

รวม 82,668,000.00             บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคล่ือนภารกิจองค์กร
เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 3,768,400.00                บาท

รวม 3,768,400.00               บาท
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รายการ เป้าหมาย 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.

รวมเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังส้ิน 282,256,400.00       
เงินงบประมาณ 244,438,800.00       

เงินทุนส านักงาน (สงป.ก าหนด) 8,000,000.00          

เงินทุนส านักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 29,817,600.00        

เงินงบประมาณรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 170,210,000.00       

เงินงบประมาณ 168,200,000.00       

เงินงบประมาณ 168,200,000.00       

 1. นิทรรศการหมุนเวียน  3 คร้ัง 6,370,000.00          

 1) งาน "ธ สถิตย์ในดวงใจ...นิรันดร์" วันท่ี 10 - 13 
ตุลาคม 2563

 2) งาน "เมล็ดพันธ์ุของพระราชา" วันท่ี 9 มกราคม 2564

 3) งาน "รักษ์ทรัพยากรไทย" วันท่ี 2 - 4 เมษายน 2564

 2. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

 2 คร้ัง 10,000,000.00        

 1) งานมหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน" วันท่ี 3
 - 7 ธันวาคม 2563

 2) งานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum
 Expo กรกฎาคม 2564

 3. ฐานเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ 844,000.00             1. เพ่ือปรับปรุง บ ารุง ต้นไม้ท่ีมีอยู่ในฐานการเรียนรู้ให้สวยงาม น่าเข้าชม
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับพันธุกรรมพืชผ่านฐานต้นไม้แห่ง
การเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ
3. มีส่ือการเรียนรู้หรือเอกสารประกอบการเข้าชมฐานแจกให้กับผู้เข้าชม

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเรียนรู้ในฐาน
ต้นไม้แห่งการเรียนรู้
2. ผู้เข้าเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบสมาร์ทโฟน

 4. ผลิตส่ือเพ่ือการจัดแสดง 4,000,000.00          

 - โครงการผลิตภาพยนต์ 270 องศา วิถีน  า ความยาวไม่
น้อยกว่า 10 นาที  "พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้าน
การจัดการน  าเพ่ือการเกษตร"

 1 เร่ือง 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการจัดการน  าเพ่ือ
การเกษตร
2. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของน  าในการสร้างและหล่อเลี ยงสรรพชีวิต
ทั งปวง
3. เพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตคนกับน  าการใช้ประโยชน์จากน  าและการจัดการน  าในรูปแบบต่าง ๆ
4. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาภัยพิบัติและผลกระทบ
5. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านน  า เข้าใจและตระหนักรู้ถึง
คุณประโยชน์น  า

1. ส่ือจัดแสดงนิทรรศการประเภทภาพยนตร์
แอนิเมช่ัน 270 องศา จ านวน 1 เร่ือง
2. รองรับผู้เข้าชมกลุ่มใหม่ ๆ เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
และเห็นความส าคัญของน  า

 5. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร 5 คร้ัง 1,100,000.00          เพ่ือยกระดับและขยายผล อันเน่ืองจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนพ.

สพร. 1. จ านวนชิ นงานนิทรรศการจัดแสดง 6 ชิ นงาน
2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ นงาน
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน
4. จ านวนคนเข้าร่วมงาน

1. นิทรรศการ 5 ชิ นงาน
2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ นงาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. จ านวนคนเข้าร่วมงาน

1. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชด าริ และ พระราช
ปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์แก่สาธารณชน
2. เพ่ือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกร ใน
การสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชด าริ
3. เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในภารกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระ
เกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตรสู่
สังคมไทยเป็นท่ีประจักษ์

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

1. กิจกรรมการจัด
แสดงและกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์

   กลยุทธ์ 1  พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ
ฐานการเรียนรู้และส่ือเพ่ือการเผยแพร่
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

 6. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ 8,732,000.00          

   6.1) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง 909,760.00             1.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
2.เพ่ือเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมอยากท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพ่ึงตนเองในด้านการผลิต และการด าเนินชีวิต

1. จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 20,000 คน
2. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตประมาณ250,000บาทต่อปี
3. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางOnline จ านวน 10 เร่ือง
4. ปรับปรุงชิ นงานจัดแสดงใหม่ 2 ชิ นงาน
 4.1 นิทรรศการปลูกผักในโรงเรือนขนาดเล็กกับระบบ IOT 
 4.2 ปรับปรุงนิทรรศการต่างๆในฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง 
จ านวน 1 ชิ นงาน
5. องค์ความรู้จากการวิจัยปฏิบัติการ จ านวน 2 เร่ือง

   6.2) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 288,400.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรแบบผสมผสาน
3. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1.จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 500คน
2.มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต ประมาณ 50,000 บาทต่อปี
3. สูตรอาหารสัตว์ส าหรับเลี ยงเป็ดไข่เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการซื อ
อาหารสัตว์

   6.3) ฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง 4 ภาค 598,000.00             1. เพ่ืออนุรักษ์รูปทรงทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของบ้านเรือนไทย
2. เพ่ือเป็นต้นแบบวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในแต่ละภาค ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมท้องถ่ินและวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
3. เพ่ือจัดแสดงพันธุกรรมพืชในแต่ละภาคและเคร่ืองมือเกษตร

1.จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่า10,000 คน
2. การน าชมผ่านช่องทางOnline จ านวน 4 ครั ง

   6.4) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง 631,440.00             1.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร(การท าเกษตรทษฎีใหม่)
2.เพ่ือเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการพ่ึงตนเอง ด้านอาหาร 
ท่ีอยู่อาศัย สมุนไพร พลังงาน
3.เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

1.จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่า20,000 คน
2.มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตประมาณ65,000บาทต่อปี
3. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่อง Online จ านวน 6 เร่ือง
4. องค์ความรู้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 เร่ือง
5. การปรับปรุงนิทรรศการองค์ความรู้ในฐาน (บอร์ดองค์ความรู้
ในฐาน ป้าย ขาป้าย)

   6.5) ฐานเรียนรู้ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์ 709,400.00             1.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
2.เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองของ การท าปุ๋ย  ปลูกผัก 
และการท านาอินทรีย์ เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการท าการเกษตรของเกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไป

1.ปรับปรุงพัฒนาชิ นงานจัดแสดงในฐานเรียนรู้ จ านวน 2ชิ นงาน  
ได้แก่ นิทรรศการการท าโยนกล้า และนิทรรศการการท าปุ๋ยหมัก
เติมอากาศ
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน /ปี
3. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ จ านวน 2 เร่ือง

   6.6)  ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 669,600.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้เร่ืองการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
เร่ืองการขยายพันธ์ุพืชไม่น้อยกว่า 70% โดยเก็บข้อมูลจากการ
ประเมินแบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าชมมากน้อย ขึ นอยู่กับการขายหลักสูตร

   6.7) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร

1,143,600.00           1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และจัดแสดงในรูปแบบ
 พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต 
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์อย่าง
น้อย 70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม
3. คลิป Reality 1 ไร่ ม่ังค่ัง ย่ังยืน รุ่น 3 เพ่ือการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านช่องทาง YouTube
4. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใช้จุลินทรีย์ 3 สูตร กับการ
ผลิตพืช ผลิตผัก 1 งาน
หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าชมมากน้อย ขึ นอยู่กับการขายหลักสูตร
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

   6.8) ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะช า 1,104,480.00           1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ในการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และโรงเพาะช า 
3. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้การขยายพันธ์ุพืชรูปแบบต่าง ๆ 
4. สร้างรายได้จากการเพาะพันธ์ุไม้ขาย

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 
และเรือนเพาะช า อย่างน้อย70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมิน
แบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
4. สร้างรายได้ จากการจ าหน่ายผัก กล้าผัก กล้าพันธ์ุไม้ ดินปลูก 
วัสดุเกษตร ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สูตรดินปลูกโดยใช้วัสดุในการผสมท่ี
ต่างกัน 1 งาน  
หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าชมมากน้อย ขึ นอยู่กับการขายหลักสูตร

   6.9) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 698,400.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร  
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบต้นแบบเกษตรอินทรีย์  
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านการปลูกอ้อยอินทรีย์ สายพันธ์ุสุพรรณบุรี 50

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองการปลูกอ้อยอินทรีย์ การ
จัดการพื นท่ีปลูก การดูแลรักษา   การแปรรูปผลผลิต อย่างน้อย
กว่า 70% โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
4. สร้างรายได้จากการผลิตพันธ์ุอ้อย การผลิตน  าหมักสูตรต่าง ๆ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยสุพรรณบุรี 50 ไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการปลูกอ้อยอินทรีย์ 1 งาน  เร่ือง
การทดลองสูตรปุ๋ยอินทรีย์กับอ้อยคั นน  า พันธ์ุสุพรรณบุรี 50
หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าชมมากน้อย ขึ นอยู่กับการขายหลักสูตร

   6.10) ฐานเรียนเกษตรสร้างสรรค์ 294,520.00             1.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
2.เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์สร้างสรรค์ การท า
เกษตรปลูกพืชผักในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ จ านวน 1 ชิ นงาน
2. คลิปน าชมฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ 1 คลิปเพ่ือเผยแพร่
ผ่านส่ืออ่อนไลน์
3. จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร ของ พกฉ.และเครือข่ายจ านวน 1 
ชิ นงาน (โชว์รูมนวัตกรรมเกษตร)

   6.11) สวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 380,400.00             1.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองพืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยชน์
2.เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพรและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร
3. เพ่ือปลูกขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรเพ่ือการจ าหน่ายและแปรรูป

1.ปลูกขยายพืชสมุนไพรในฐานเรียนรู้เพ่ิม จ านวน 30 ชนิด พร้อม
จัดท าองค์ความรู้
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 2 ชนิด เพ่ือเป็นสินค้า
ของ พกฉ.

   6.12) ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน 303,000.00             1.เพ่ือเป็นต้นแบบฐานเรียนรู้เก่ียวกับการน านวัตกรรมพลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือการ
พ่ึงตนเองในครัวเรือน และในภาคการเกษตร
2. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และเพ่ิมทักษะแก่ผู้เข้าชมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในด้านการเกษตรตามแนวทางการด าเนินชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.ปรับปรุงพัฒนาชิ นงานจัดแสดงในฐานเรียนรู้ จ านวน 4ชิ นงาน 
พร้อมชุดนิทรรศการองค์ความรู้
2. ผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 5,000 คน /ปี
3. คลิปองค์ความรู้ จ านวน 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online

   6.13) ฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง 185,000.00             1.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
2.เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองนวัตกรรมการสร้างบ้าน
ดิน บ้านฟางเพ่ือช่วยลดต้นทุนการสร้างท่ีอยู่อาศัย ให้ประชาชนท่ัวไป

1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน /ปี
2. ท าคลิปน าชมผ่านส่ือโซเชียลมีเดียว จ านวน  4 คลิป
 3.1 คลิปแนะน าฐานเรียนรู้โดยรวม 1 คลิป
 3.2 คลิปเรียนรู้เร่ืองลักษณะดิน การท าก้อนดิน และการตาก
ก้อนดิน 1 คลิป
 3.3 คลิปเรียนรู้เร่ืองการก่อบ้านดิน และการฉาบบ้านดิน 1 คลิป
 3.4 คลิปเรียนรู้เร่ืองการท าสีดิน 1 คลิป

สนพ.
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

   6.14) ฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา 
ต่อยอด

600,000.00             1.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
2.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และภูมิ
ปัญญานวัตกรรมเกษตรในแหล่งท่องเท่ียว สืบสาร รักษา ต่อยอด
3.เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมอยากท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ปรับปรุงชิ นงานจัดแสดงในแหล่งท่องเท่ียว จ านวน 3 ชิ นงาน
1.1 จัดท านิทรรศการองค์ความรู้เร่ืองไผ่ จ านวน 1 ชิ นงาน
1.2 จัดท านิทรรศการองค์ความรู้เร่ืองระหัดวิดน  า จ านวน 1 
ชิ นงาน
1.3 จัดท านิทรรศการองค์ความรู้เร่ืองตาล จ านวน 1 ชิ นงาน
2. จ านวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 10,000 คน

   6.15) โครงการพัฒนาสายพันธ์ุไก่พื นบ้าน 216,000.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร
2. เพ่ือสร้างไก่พื นบ้านพันธ์ุใหม่
3. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร ประชาชน น าแนวทางไปปรับประยุกต์ใช้ลดรายจ่าย สร้าง
แหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนได้อย่างาย่ังยืน
เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้การเลี ยงไก่พื นบ้านพันธ์ุใหม่ แบบครบวงจร

1.ฐานเรียนรู้การเลี ยงไก่พื นบ้าน จ านวน 1 ฐาน
2. ได้ไก่สายพันธ์ุใหม่ท่ีได้จากการผสมพันธ์ุ ของ พกฉ.

 7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 944,000.00             
   - กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม

 8. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 4,761,000.00          สอน.

ค่าใช้จ่ายลงทุน

   ค่าท่ีดิน / ส่ิงก่อสร้าง

   - ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราช
ปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (งบผูกพัน 3 ปี 62 - 64 จ านวนเงินรวม
 185.00 ลบ.)

129,500,000.00       สอน.

1. ผู้เข้าชมฐานไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ผู้เข้าชมฐานมีความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เข้าใจ
ถึงความส าคัญของพันธ์ุไม้ ทีมีคุณค่า และสอดของความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิตมนุษย์เรามาแต่อดีต ไม่น้อยกว่า 70% โดยเก็บข้อมูลจาก
การประเมินแบบสอบถาม
3. คลิปองค์ความรู้ 5 คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Online
4. จัดท าโซนพันธ์ุไม้เพ่ือชีวิต 1 โซน และแบ่งเป็นช่วงความเก่ียว
พันธ์ุในวิถีชีวิต 10 โซนย่อย
หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้าชมมากน้อย ขึ นอยู่กับการขายหลักสูตร

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และจัดแสดงในรูปแบบ
 พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต 
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมงท่ีหลากหลาย

สนพ.
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

เงินงบประมาณ 3,959,000.00          

เงินงบประมาณ 1,949,000.00          

 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 1,256,000.00          

    - กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 ครั ง 445,000.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9
2. เพ่ือให้เยาวชน ผู้สืบทอดได้พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และคุณภาพของพันธุกรรมพืช
3. เพ่ือสร้างผู้สืบทอดในการอนนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเครือข่าย พกฉ.
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรในชุมชน

1. เยาวชน ผู้สืบทอดได้พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและคุณภาพของพันธุกรรมพืช
2. ได้สร้างผู้สืบทอดในการอนนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเครือข่าย 
พกฉ.

    - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5 ครั ง 811,000.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
2. เพ่ือประสานและจัดกระบวนการขยายผลองค์ความรู้เร่ืองพันธุกรรมพืชในพื นท่ี
เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ด้านการจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช
4. เพ่ือท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ เกิดความรักและหวงแหน
ในทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศไทย
5. เพ่ือสร้างระบบกระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือการร่วมขับเคล่ือนงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในระดับชุมชน

1. ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของแต่ละเครือข่าย พกฉ.
2. เป้าหมายตามงบประมาณ จ านวน 3 ครั ง (จ านวนเด็กเยาวชน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ)

 2. นิทรรศการสัญจร 12 คร้ัง 693,000.00             1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2. สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั งหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป
3. เป็นช่องทางหน่ึงในการสร้างรายได้ให้ พกฉ.

สพก. 1. นิทรรศการสัญจร 12 ครั ง
2.มีกลุ่มเป้าหมายรู้จักพิพิธภัณฑ์เพ่ิมขึ น ประมาณ 50,000 คน

3. กิจกรรมการ
จัดการองค์ความรู้

เงินงบประมาณ 1,500,000.00          สสค.

 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการเกษตร

1,500,000.00          สสค.  - จ านวนประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์

   1.1) กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 280,000.00             1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพ่ือขับเคล่ือนพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพสู่กลุ่มเป้าหมายเชิงประจักษ์
3. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
5. เพ่ือเพ่ิมจ านวนประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์

1. ด าเนินโครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรแก่
นักเรียน อาจารย์ บุคลากร ประชาชน  เกษตรกร ในพื นท่ี
เครือข่าย พกฉ. และมูลนิธิ หรือชมรม หน่วยงาน ท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จ านวน 5 ครั ง
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 450 คน
3. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจการท าเกษตรผ่าน
รายการออนไลน์ของพกฉ. จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ครั ง

   1.2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

1,220,000.00           1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดเจตคติท่ี
ดีในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  
3. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทาง
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
4. เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชม

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 42,200 คน
2. สร้างรายได้ 6,600,000 บาท

เงินงบประมาณ 510,000.00             

สสค.

   กลยุทธ์ 2 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระ
อัจฉริยภาพเชิงประจักษ์

1. กิจกรรมการจัด
แสดงและกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์

4. กิจกรรม
การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

สสค.
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

 1. โครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 40 ครั ง 510,000.00             1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้การท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบกลุ่มครอบครัว และ
ประชาชนท่ัวไปจากการด าเนินโครงการให้มากย่ิงขึ น

1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ ท่ีพิพิธภัณฑ์
เกษตร จ านวน 1,000 คน
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 40 ครั ง
3. สร้างรายได้ประมาณ 100,000 บาท

เงินงบประมาณ 4,683,300.00          

เงินงบประมาณ 3,788,600.00          

 1. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 7 ครั ง 2,916,800.00          1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้าน
การเกษตร     
2. เพ่ือเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ - ภูมิปัญญา ตลาดนัดแห่งความสัมพันธ์ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด และการจ าหน่ายผลผลิต อัน
เป็นการยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้
จ าหน่าย และผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว จากพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ
4. เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ
5. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สนพ. 1. มีเงินสะพัดจากการจ าหน่ายสินค้าในการจัดโครงการตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง ครั งละประมาณ 1,300,000 – 1,400,000 บาท
2. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 7 ครั ง
3. มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั งละ
ประมาณ 3,000 – 5,000 คน
4. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมหกรรม 
และนิทรรศการหมุนเวียน จ านวน 4 ครั ง
5. มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงาน
มหกรรม และนิทรรศการหมุนเวียนครั งละประมาณ 5,000 – 
8,000 คน

1. เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีมาเข้าชม และเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบหมู่คณะ
และบุคคลท่ัวไป
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ โดยน าเสนอผ่านสินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคต่างๆ 
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เพ่ือขับเคล่ือนตามภารกิจของส านักพัฒนากิจการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของพกฉ.
4. สร้างรายได้แก่ พกฉ.

สพก. 1. ความพึงพอในการให้บริการ ของ พกฉ.
2. รายได้ พกฉ.

 2. ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 6 คร้ัง 871,800.00             เป้าหมายตามงบประมาณ จ านวน ๕ ครั ง
1. เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลเครือข่ายทุกภูมิภาคประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือจัดตั งศูนย์เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9
3. พัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน
4. เพ่ือสร้างกลไกและกระบวนการขับเคล่ือนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เครือข่ายได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน การท างานในระดับชุมชน 
จังหวัดภาคและระดับประเทศ

สสค. 1. ขยายศูนย์เครือข่าย พกฉ.เพ่ิมขึ นจ านวน 8 แห่ง 
2. องค์ความรู้จากศูนย์เครือข่ายใหม่อย่างน้อย 8 เร่ือง

เงินงบประมาณ 894,700.00             สสค.

สสค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขับเคล่ือน
เช่ือมโยงและประยุกต์ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน การเกษตรสู่สังคม

4. กิจกรรม
การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

2. กิจกรรม
ขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. กิจกรรม
ขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

  กลยุทธ์ 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
 และภาคีความร่วมมือ

   กลยุทธ์ 3 สืบสาน รักษา ต่อยอด ขยาย
เครือข่าย ทุกภูมิภาค
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 5 คร้ัง 894,700.00             1.เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรกระบวนการถ่ายทอดของ
เครือข่าย ๗๒ พื นท่ี
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมมูลค่า มาตรฐานสินค้าของ
ร้านค้าเครือข่าย และร้านค้าภาคีความร่วมมือ
5. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคีความร่วมมือในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาฐานเรียนรู้
6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ความเป็นมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

1. พื นท่ีต้นแบบจ านวน 72 พื นท่ี กระจายอยู่ใน 4 ภูมิภาค 
2. ร้อยละของจ านวนผู้เข้าเรียนรู้ในโครงการ“เรียนรู้ อยู่จริง 109
 คนต้นแบบ” น าไปใช้จริงในแปลงของตนเอง

เงินงบประมาณ 2,100,000.00          
เงินทุนส านักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 5,000,000.00          

เงินงบประมาณ 2,100,000.00          

 1. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง

12 คร้ัง 1,500,000.00          1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพ่ึงตนเองในด้านการผลิต และการด าเนินชีวิต

สนพ. 1. มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้พื นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั น ส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 11 ครั ง
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนประมาณ 12,500 คน
3. มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรถ่ายทอดและฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการเกษตร
 (หลักสูตรเข้มข้น) เป็นหลักสูตรส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
จ านวน 12 ครั ง
4. มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนประมาณ 300 คน
5. มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ประมาณ 500,000 บาทต่อปี
6. ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เฉล่ียร้อยละ 80

 2. จัดท าส่ือเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ 6 เร่ือง 600,000.00             1.เพ่ือเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการเกษตร
2. เพ่ือเป็นแหล่งความรูด้านการเกษตรในแขนงต่าง ๆ

สพร. 1. หนังสือองค์ความรู้เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พกฉ. 
จ านวน 6 เร่ือง 
2. สร้างรายได้ให้ พกฉ.

เงินงบประมาณ 5,000,000.00          สพร.

   1) โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยส าหรับบุคลากร 
พกฉ.

2,500,000.00           เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของพกฉ. ให้มีทักษะในการเขียนงานวิชาการ ร้อยละของบุคคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสามารถเขียนงานวิชาการ
ได้ตามมาตรฐาน

   2) โครงการขับเคล่ือนหนุนเสริมงานวิจัยตามภารกิจ
ของพกฉ.และความร่วมมือเชิงครือข่าย

1,800,000.00           เพ่ือการสร้างและพัฒนางานวิชาการส าหรับพกฉ. ผลงานวิชาการตามภารกิจของ พกฉ. ของรายส านัก

   3) โครงการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 500,000.00             เพ่ือการต่อยอดงานวิชาการ น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง
   4) การด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

200,000.00             1. เพ่ือร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย 
ด้านการเกษตร สร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลองค์ความรู้ 
ภาคการเกษตรบนพื นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 2 เร่ือง

เงินงบประมาณ 1,542,500.00          

เงินทุนส านักงาน 12,284,200.00        

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการ การ
ยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

2. กิจกรรม
ขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

  กลยุทธ์ 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
 และภาคีความร่วมมือ

3. กิจกรรมการ
จัดการองค์ความรู้

  กลยุทธ์ 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
 องค์ความรู้ในการขับเคล่ือนและส่ือสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา ยกระดับ 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด

   กลยุทธ์ 5 การประมวลและจัดท าองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

(ขออนุมัติคณะกรรมการ)
เงินงบประมาณ 1,452,000.00          

เงินทุนส านักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 12,284,200.00        

 1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม 1 งาน 243,400.00             1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ
บรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ รักษาและขยายผลกลุ่มเป้าหมาย 
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมและเกิดรายได้แก่ส านักงาน

สพก. 1.จัดกิจกรรม 10 ครั ง
2. กลุ่มเป้าหมายผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ร่วมกิจกรรม 360 คน
3. มีหมู่คณะจากหน่วยน ากลุ่มเป้าหมายกลับเข้ามาเรียนรู้ ท่ี พกฉ.
 ไม่ต่ ากว่า 20 หมู่คณะ

 2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ 1 งาน
    1) เงินงบประมาณ 732,000.00             
    2) เงินทุนส านักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 12,284,200.00        

      - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (จัดซื อผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือจ าหน่ายเป็นอขงท่ีระลึก จัดซื ออาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือบริการคณะเข้าชมและใช้
บริการ การจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยในการปฏิบัติงาน
 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทุ่งเท่ียวเชิงเกษตร การ
จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับห้องพัก ห้องประชุมฯ)

11,937,200.00        

     - กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกิจกรรม Night At the 
Museum ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ า

247,000.00             1.  เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2.  สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และน าเสนอสินค้าและบริการ ของพกฉ.
3.  เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านการเปิดให้ชมนอกเวลาท าการ
4.  สร้างรายได้ ผ่านการออกร้าน และจ าหน่ายสินค้า

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

     - กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โครงการส่งเสริมสินค้า
และบริการผ่านช่องทางออนไลน์

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

1.น าเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 80 
ชิ นงาน
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100,000 ราย (Reach)

     - กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรม Private Trip 50,000.00              1. กระตุ้นให้เกิดการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากร ของ พกฉ.
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชม และฐานลูกค้าใหม่
3. เพ่ิมรายได้ให้ พกฉ.

1.เพ่ิมจ านวนผู้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 คน
2. เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1 งาน 476,600.00             1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนมาเรียนรู้ท่ีพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
4. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม กิจการ และบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิม
มากขึ น

สสค. 1. มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่านส่ือทีวี 1 ครั ง
2. มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่านส่ือโซเซียลมีเดีย โดยมี
ผู้ติดตามรวมกันไม่ต่ ากว่า 1,000,000 คน เผยแพร่ไม่ต่ ากว่า 10 
ครั ง
3. มีแผ่นพับ ใบปลิว 1 แบบ

เงินงบประมาณ 90,500.00              

1. เพ่ือให้บริการผู้ท่ีมาท่ีเข้าชม และเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบหมู่
คณะและบุคคลท่ัวไป
2. เป็นสถานท่ีจ าหน่ายอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
3. เพ่ือขับเคล่ือนตามภารกิจของส านักพัฒนากิจการ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของพกฉ. และเป็นการพัฒนารายได้ของ พกฉ.

 1. สร้างรายได้ให้ พกฉ. 
2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของ พกฉ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา ยกระดับ 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด

4. กิจกรรม
การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

   กลยุทธ์ 8 พัฒนาด้านการตลาดร่วมกับ
เครือข่าย และภาคีความร่วมมือ

2. กิจกรรม
ขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

   กลยุทธ์ 7 การประชาสัมพันธ์ การตลาด 
และลูกค้าสัมพันธ์
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ (ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

1 คร้ัง 90,500.00              1. เพ่ือพัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความรู้ความเข้าใจและได้
ประสบการณ์ใหม่ ในการเรียนรู้การใช้สารสนเทศเพ่ือขับเคล่ือนงานพัฒนาตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เครือข่ายมีองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถประยุกต์ใช้และน าไปขยายผลได้ ในเร่ืองพัฒนา
สินค้าและช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
5.เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่พิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายได้มากขึ นผ่านทางช่องทางส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สสค. ร้อยละของเครือข่ายสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้

   กลยุทธ์ 8 พัฒนาด้านการตลาดร่วมกับ
เครือข่าย และภาคีความร่วมมือ

2. กิจกรรม
ขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

เงินงบประมาณ 65,903,000.00        

เงินทุนส านักงาน (สงป.ก าหนด) 8,000,000.00          

เงินทุนส านักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 8,765,000.00          

 เงินงบประมาณ 16,223,000.00        

 เงินทุนส านักงาน (สงป.ก าหนด) 8,000,000.00          

เงินทุนส านักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 8,765,000.00          

 1. ค่าใช้จ่ายบริหารส านักงาน 32,988,000.00        

    - ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ

3,600,000.00           

    - ค่าวัสดุส านักงาน เชื อเพลิงและหล่อล่ืน ไฟฟ้าและ
วิทยุ ก่อสร้าง งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ
เกษตรฯ

2,400,500.00           

    - ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 11,690,000.00         

     - ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ท าความ
สะอาด พนักงานขับรถยนต์ ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันและ
ก าจัดปลวก ดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ บันไดเล่ือน ระบบความ
เย็นฯ และระบบสัญญาเตือนภัยฯ)

9,672,200.00           

     - ค่าเบี ยประกัยภัยอาคาร จ้างส ารวจความพึงพอใจ 
จ้างตรวจสอบบัญชี จ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะฯ

5,625,300.00           

เงินงบประมาณ 8,562,200.00          

ค่าใช้จ่ายลงทุน สอน.
  ค่าครุภัณฑ์

   - ติดตั งระบบเตือนภัย ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
9 อาคาร

2,209,200.00           

  ค่าท่ีดิน / ส่ิงก่อสร้าง
   - ค่าปรับปรุงซ่อมเซมหลังคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
1 อาคาร

6,353,000.00           

เงินงบประมาณ 41,117,800.00        

 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 83 อัตรา 41,117,800.00         
 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
   (1) เงินเดือน
   (2) เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ
       - ค่าสมทบกองทุนเลี ยงชีพ
        - ค่าตอบแทนผู้บริหาร
        - สวัสดิการ
เงินทุนส านักงาน  (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 3,768,400.00          

   กลยุทธ์ 9 การบริหารจัดการองค์กร ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ร้อยละการเบิกจ่าย

 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ - เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กร สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมท่ัวไป

1. เพ่ือให้บุคลากร ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร
ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั นตอนและมีระบบแบบแผน
3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึง
ความคล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน
และผู้มารับบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอย่างน้อย 80 %

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคล่ือน ภารกิจองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรบน
ฐานธรรมาภิบาล

สอน.

สอน.

 เพ่ือให้บุคลากรมีระดับความเป็นอยู่ท่ีดี มีความผาสุกทั งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี
 มีความเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคงในการด าเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว

5. กิจกรรม
อ านวยการ

   กลยุทธ์ 10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ

5. กิจกรรม
อ านวยการ

กลยุทธ์ 11 พัฒนาศักยภาพและการบริหาร
บุคลากร

แผนงานบุคลากร

16



รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงห้องเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) 800,000.00             1. เพ่ือให้การใช้งานระบบเครือข่ายของ พกฉ.มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
2. เพ่ือให้ พกฉ. มีระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ท่ีมีเสถียรภาพและตอบสนองการใช้งานได้ทันต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
3.เพ่ือปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่เหมาะกับปริมาณระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้อง
4. เพ่ือปรับปรุงและติดตั งระบบดับเพลิงภายในห้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

1. ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ พกฉ.
2. ความเสถียรภาพความม่ันคงและความปลอดภัย

2. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 191,720.00             1. เพ่ือให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีช ารุด เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2. เพ่ือให้การใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน

1. ระยะเวลาในการด าเนินการตั งแต่ได้รับในค าร้องขอให้ตรวจ
ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเสร็จสิ นกระบวนการรวม
ระยะเวลาประมาณ 1 วัน โดยค านึงถึงความสะดวก คุ้มค่า
ประหยัดและการใช้งานเคร่ืองหลังซ่อมท่ีต่อเน่ืองยาวนานต่อไป
2. ตรงต่อความต้องการของเจ้าหน้าท่ี พกฉ.

3. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนของเดิม 500,000.00             1. เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
2. เพ่ือให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานของ พกฉ.มีความพร้อมในการใช้งานและ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

1. ได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
2. เพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุนแทนการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการใช้งานมาก
3. เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคล่ือนภารกิจองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี พกฉ.

4. บริหารจัดการและการส่ือสารภายในองค์กร 886,680.00             1. เพ่ือให้การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ พกฉ.มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีจะเกิดขึ นในอนาคตต่อไป
2. เพ่ือให้ พกฉ. มีระบบโครงสร้างพื นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ท่ีมีเสถียรภาพและตอบสนองการใช้งานได้ทันต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
3. เพ่ือให้ พกฉ .สามารถบริหารและจัดการดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ
4. เพ่ือการเฝ้าระวังและจัดการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของ 
พกฉ. ได้ ตลอดเวลา
5.ผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ด้านการเกษตร

1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line พร้อมใช้งาน โดย
ร้อยละของจ านวนเวลา Internet Downtime ไม่มากกว่า 43.8 
นาทีต่อเดือน หรือ 8.76 ช่ัวโมงต่อปี
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรวดเร็ว (Speed) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของระบบท่ีให้บริการ
3. มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน LINE Official Account
@Wisdomkingfan โดยประชาสัมพันธ์รวมกันไม่ต่ ากว่า 60 ครั ง

5. จ้างดูแลระบบงานคลังและระบบร้านค้า 100,000.00             เพ่ือให้การใช้งานระบบงานคลังและระบบร้านค้า สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ระบบงานคลังและระบบร้านค้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมี
เสถียรภาพ

6. จัดซื อลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธ์ิการเช่าใช้
รายปี (Adobe)

120,000.00             1. พกฉ.ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธ์ิการเช่าใช้รายปี (Adobe) จ านวน 3 Licenses
ระยะเวลา 1 ปี 
2. พกฉ. ได้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธ์ิการเช่าใช้รายปี (Adobe) 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537

1. พกฉ.ซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธ์ิการเช่าใช้รายปี (Adobe) 
จ านวน 3 Licensesระยะเวลา 1 ปี 
2. พกฉ. ได้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์งานออกแบบสิทธ์ิการ
เช่าใช้รายปี (Adobe) ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.
2537

7.  จัดซื อโปรแกรมป้องกันและก าจัดไวรัสส าหรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

70,000.00               1. พกฉ. Licenses  จ านวน 100 เคร่ือง 
2. พกฉ.มีโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) สามารถป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พกฉ. Licenses  จ านวน 100 เคร่ือง 
2. พกฉ.มีโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) 
สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. บ ารุงรักษา Mobile Application รายปี 200,000.00             1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
เพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารและสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง
2. เพ่ือให้ Mobile Application Wisdomking สามารถใช้งานได้

1. Mobile Application Wisdomking สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง
2. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ

  กลยุทธ์ 12 การบริหารจัดการและการ
ส่ือสารภายในองค์กร

  กลยุทธ์ 13 การจัดแสดง การ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การตลาด

   กลยุทธ์ 14 การเผยแพร่และขับเคล่ือน 
การสืบสาน รักษา ต่อยอด
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รายการ เป้าหมาย 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.

ระยะเวลา

แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ์
กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ
ดชอ
บ

ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เป้าประสงค์

9. ปรับปรุงห้องผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่ 500,000.00             1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าชมท่ีพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระ
อัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้วยส่ือเทคโนโลยี
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
4. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม กิจการ และบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

1. ผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่อย่างน้อย 180 ชิ นงาน
2. มีคนรับรู้ข่าวกิจกรรม กิจการ บริการของพกฉ. ผ่านส่ือโซเซียล
มีเดีย ไม่ต่ ากว่า 1,000,000 คนท่ีมองเห็น

10.  ผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่ องค์ความรู้ กิจกรรม 
กิจการของ พกฉ.

400,000.00             1. เพ่ือผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการฝ่าวิกฤติโควิคด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู้ อยู่
จริง 109 คนต้นแบบ
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระ
อัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

ผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่ อย่างน้อย 120 ชิ นงาน   กลยุทธ์ 15  การประสานความร่วมมือกับ 
เครือข่ายภาคีความร่วมมือ
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