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วัตถุประสงคของสํานักงาน

1. เผยแพรพระเกียติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ 

และโครงการพระราชพิธีตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานการเกษตร 

2. เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผูสนใจ

3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

และการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ 

และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ 

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฏีใหม 

5. สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวง สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใหประเทศและตางประเทศ 

ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และเจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน

1



วิสัยทัศน

เปนพิพิธภัณฑชั้นนําแหงการเรียนรู  พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริยเกษตร และเปนศูนยกลางการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี

 นวัตกรรม ดานการเกษตรของประเทศ

พันธกิจ

4. สงเสริม สนับสนุน เครือขายและภาคีความรวมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร

เปาประสงค

4. สรางเครือขายและภาคีความรวมมือในการขยายผลการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร
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3. เปนศูนยการเรียนรูที่รวบรวมองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมดานการเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

2. สืบสาน รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร

3. บริหารจัดการองคกรใหเปนพิพิธภัณฑแหงการเรียนรูของประเทศ

1. ใหเกิดการเรียนรูและตระหนักรูในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

2. สงเสริมสนับสนุนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรเพื่อการสืบสาน รักษา ตอยอด



กลยุทธที่ 1 พัฒนาสื่อและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรูที่ทันสมัย

กลยุทธที่ 2 เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรสูสังคม

กลยุทธที่ 3 ขยายเครือขาย และภาคีความรวมมือ ในการสืบสาน รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร

กลยุทธที่ 4 พัฒนาความรวมมือกับเครือขาย และภาคีความรวมมือ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการเผยแพร องคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 5 เผยแพรองคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางองคความรูสูการนําไปใชประโยชน

กลยุทธที่ 7 สงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบวิถีใหม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการและสรางภาพลักษณองคกร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธที่ 8 พัฒนาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร

กลยุทธที่ 9 พัฒนาการใหบริการ ลูกคาสัมพันธ และการตลาด

กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรบนฐานธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ 11 การบริหารจัดการองคกรที่ดี

กลยุทธที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสู smart officer

กลยุทธที่ 13 การบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร สูสังคมใหเปนที่ประจักษ
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ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ



วัตถุประสงค เพื่อใชเปนแผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายเงิน บริหารงบประมาณใหการดําเนินงานและใชจายเงินงบประมาณเปนไปตาม

วัตถุประสงคของสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอน 1. จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

2. นําเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงานของ พกฉ. พิจารณาใหขอเสนอแนะและความเห็นชอบ

3. นําเสนอคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พิจารณาอนุมัติ

4. การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผน

5. การติดตาม  และปรับปรุงแผน

6. การรายงานผล

ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
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สวนที่ 1



งบประมาณที่ใชในการจัดทําแผนดําเนินงาน รวมจํานวน  217,666,640           บาท ประกอบดวย

 - งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 138,920,500        บาท

งบเงินอุดหนุน

 - คาใชจายดําเนินงาน 63,530,600             บาท

 - คาใชจายลงทุน 35,188,900             บาท

 - คาใชจายบุคลากร 40,201,000             บาท

 - เงินทุนสํานักงาน จํานวน           78,746,140 บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ - สงป.กําหนด 8,000,000               บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 70,746,140             บาท
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กราฟงบประมาณภาพรวม



เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 217,666,640.00            บาท

เงินงบประมาณ 138,920,500.00             บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ - สงป.กําหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 70,746,140.00              บาท

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

เงินงบประมาณ 56,676,900.00              

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 42,300,000.00              

รวม 98,976,900.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร สูสังคมใหเปนที่ประจักษ

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ เงินงบประมาณ 48,603,100.00              บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 39,500,000.00              บาท

รวม 88,103,100.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรสูสังคม

กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณ 4,773,800.00                บาท

รวม 4,773,800.00               บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการเผยแพร องคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการจัดการองคความรู เงินงบประมาณ 3,300,000.00                บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 2,800,000.00                บาท

รวม 6,100,000.00               บาท
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สวนที่ 2  เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย และงบประมาณ



แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เงินงบประมาณ 42,042,600.00              บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ - สงป.กําหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 28,446,140.00              บาท

รวม 78,488,740.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและสรางภาพลักษณองคกร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมการตลาดและลูกคาสัมพันธ เงินงบประมาณ 1,962,000.00                บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 14,870,360.00              บาท

รวม 16,832,360.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรบนฐานธรรมาภิบาล

กิจกรรมอํานวยการ เงินงบประมาณ 40,080,600.00              บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ - สงป.กําหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพื่อกิจการของสํานักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 13,575,780.00              บาท

รวม 61,656,380.00              บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินงบประมาณ 40,201,000.00              บาท

รวม 40,201,000.00              บาท

7



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

217,666,640   138,920,500   8,000,000   70,746,140   

แผนงานยุทธศาสตรยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 98,976,900    56,676,900    -            42,300,000   

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ 88,103,100    48,603,100      -              39,500,000    

กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,773,800      4,773,800       -              -               

กิจกรรมการจัดการองคความรู 6,100,000      3,300,000       -              2,800,000     

คาใชจายดําเนินงาน 48,573,800    45,773,800      -              2,800,000     

คาใชจายลงทุน 50,403,100    10,903,100      -              39,500,000    

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 78,488,740    42,042,600    8,000,000   28,446,140   

กิจกรรมการตลาดและลูกคาสัมพันธ 16,832,360    1,962,000       -              14,870,360    

กิจกรรมอํานวยการ 61,656,380    40,080,600      8,000,000    13,575,780    

คาใชจายดําเนินงาน 54,202,940    17,756,800      8,000,000    28,446,140    

คาใชจายลงทุน 24,285,800    24,285,800      -              

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,201,000    40,201,000    -            -             

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ 88,103,100    48,603,100    -            39,500,000   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ

กษัตริยเกษตร สูสังคมใหเปนที่ประจักษ

    88,103,100     48,603,100              -      39,500,000

   กลยุทธที่ 1 พัฒนาสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการ

เรียนรูที่ทันสมัย

    73,020,100     33,520,100              -      39,500,000

1. โครงการออกแบบและจัดสรางนิทรรศการอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑกลางแจงสนองพระราชปณิธาน

    50,600,000     11,100,000              -      39,500,000 สอน.

    1.1 โครงการออกแบบและจัดสรางนิทรรศการอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ

    39,500,000

    1.2 ผลิตภาพยนตร 3 มิติ        4,000,000

    1.3 คาใชจายในการจัดมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ                   -          7,100,000                -   

2. โครงการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร (คาใชจายลงทุน) 7,903,100      7,903,100      -            -             

   2.1 จัดสรางนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8 1 งาน 3,000,000     3,000,000      -             -              สพร.

   2.2 คากอสรางหองจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ

1 งาน 4,903,100            4,903,100                -                   -   สอน.

3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรูตนแบบ 10,184,500    10,184,500    สนพ.

4. คาใชจายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ (นโยบาย) 4,332,500      4,332,500      สอน.

   กลยุทธที่ 2 เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ รูปแบบ

วิถีใหม

15,083,000    15,083,000    -            -             

1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน

   1) เดือนตุลาคม 2564

   2) เดือนมกราคม 2565

   3) เดือนเมษายน 2565

3 ครั้ง 1. เชิดชูและเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง

2. เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตอปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ

6,020,000      6,020,000        1. ประชาชนที่รวมงานไดรวมนอมระลึกถุงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2. ไดเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

กษัตริยเกษตรสูสาธารณะไดในวงกวางมากขึ้น

สพร. 1. ชิ้นงานนิทรรศการที่

ปรับปรุงและสรางขึ้นใหม 

จํานวน 12 ชิ้น (กพร. และ 

สํานักงบประมาณ)

2. จํานวนผูเขาชม 300,000

 (รวมอยูในจํานวนผูเขาชม

นิทรรศการในอาคารและ

นิทรรศการเสมือน) (กพร)

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา 

ตอยอด พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรวมกันสืบทอดพระราชปณิธาน

ดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง    

3. เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ

1 งาน

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค

2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

    1) เดือนธันวาคม 2564

    2) เดือนกรกฎาคม 2565

2 ครั้ง 1. เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และรวมกันสืบทอดพระราชปณิธาน

ดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3. เพื่อสรางแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและนอมนําคําพอสอนไปปฏิบัติ

2,400,000      2,400,000       1. ชิ้นงานนิทรรศการที่

ปรับปรุงและสรางขึ้นใหม 

จํานวน 10 ชิ้น (กพร. และ 

สํานักงบประมาณ)

2. จํานวนผูเขาชม 300,000 

(รวมอยูในจํานวนผูเขาชม

นิทรรศการในอาคารและ

นิทรรศการเสมือน) (กพร)

3. เผยแพรขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

   1) เดือนพฤศจิกายน 2564

   2) เดือนกุมภาพันธ 2565

   3) เดือนมีนาคม 2565

   4) เดือนเมษายน 2565

   5) เดือนพฤษภาคม 2565

   6) เดือนมิถุนายน 2565

   7) เดือนกรกฎาคม 2565

   8) เดือนสิงหาคม 2565

   9) เดือนกันยายน 2565

9 งาน 1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดานการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับการสรางกระบวน การแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจ พอเพียงภาคปฏิบัติ

3. เพื่อสงเสริมการพึ่งตนเองใหเครือขาย

4. สนับสนุนสงเสริมเรื่อง "IOT เพื่อการเกษตร"

770,000         770,000          สนพ. ตัวชี้วัด สงป. จํานวนเครือขาย

เศรษฐกิจพอเพียง 120 ราย

4. โครงการ อพ.สธ. 2,200,000      2,200,000      

   4.1 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 1 งาน 1. เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมารี 

944,000         944,000          1. ผูเขาชมไดรับรูเรื่องราว และเขาใจ ความสําคัญ 

เห็นคณคาในการอนรักษพันธกรรมพืช

สนพ.

   4.2 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 2 งาน เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลและ

รักษาพันธกรรมที่เปนทรัพยากร

445,000        445,000          สพร.

   4.3 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 3 งาน เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานดานการอนุรักษ

ั ื โ ี

811,000        811,000          สพร.

5. นิทรรศการสัญจร 12 ครั้ง 1.เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุวงษ

2. สรรหากลุมลูกคาใหม ทั้งหนวยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

3. เพื่อสรางรายไดให พกฉ. อีกชองทางหนึ่ง

693,000        693,000          1. เพิ่มจํานวน หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน เขารวม

หลักสูตรการสงเสริมการเรียนรู เขารวมกิจกรรม และ

มีการเขาใชบริการตางๆ ของ พิพิธภัณฑการเกษตร

2. เพิ่มกลุมเปาหมายใหม

3. เกิดรายไดเปนไปตามเปาหมายของ พกฉ. หรือเพิ่มสูงขึ้น

สพก. ตัวชี้วัด สนง. จํานวน 12 ครั้ง

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

ไมต่ํากวา 5,000 ราย

6. จางทํารถนิทรรศการเคลื่อนที่ MUSEUM MOBILE 

(คาใชจายลงทุน)

1 งาน เพื่อเผยแพรกิจกรรมกิจการของ พกฉ. ใหทั่วถึงทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น 3,000,000     3,000,000      สพร.

กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,773,800      4,773,800      -            -             

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกตหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรสูสังคม

4,773,800      4,773,800       -              -               

   กลยุทธที่ 3 ขยายเครือขาย และภาคีความรวมมือ ในการสืบสาน 

รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเกษตร

1,167,400      1,167,400       



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค

1. กิจกรรมขยายผลเครือขายพิพิธภัณฑ

   1) เดือนธันวาคม 2564

   2) เดือนมกราคม 2565 จํานวน 2 ครั้ง

   3) เดือนมีนาคม 2565 จํานวน 2 ครั้ง

   4) เดือนพฤษภาคม 2565 

   5) เดือนมิถุนายน 2565

   6) เดือนสิงหาคม 2565

8 ครั้ง 1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ดานการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขายในการขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อประสานความรวมมือและจัดตั้งศูนยเครือขาย ศูนยเรียนรู ใหครอบคลุม

ทั่วประเทศและกําหนดแนวทางและกรอบแนวทางรวมมือในการขับเคลื่อนงาน

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

610,300        610,300          1. ไดเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดานการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

2. ไดเผยแพรขยายผลนวัตกรรมเกษตร  "IOT เพื่อ

การเกษตร"

3. ไดเผยแพรขยายผลนวัตกรรมเกษตรเรื่องการแปรรูป

สมุนไพร

4. สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต การบริหาร

จัดการพื้นที่แปลงเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. เรียนรูพัฒนาศักภาพการกลั่นน้ํามันอบเชย และการ

แปรรูปน้ํามันอบเชย และการพัฒนาผลิตภัณฑ

น้ํามันอบเชย

6. พัฒนาตอยอดนวัตกรรมการยอมสีธรรมชาติ และ

แปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ

7. การจัดการตลาดชุมชนสูความยั่งยืน ตลาดซาวไฮ

8. พัฒนาศักยภาพเครือขาย พกฉ. รานคา และภาคี

ความรวมมือ

สนพ.

2. การใชเครือขายและภาคีความรวมมือในการขับเคลื่อนงาน

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบาย)

557,100        557,100          สอน. สนพ.

  กลยุทธที่ 4 พัฒนาความรวมมือกับเครือขายและภาคีความรวมมือ 3,606,400      3,606,400      

1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง

   1) เดือนพฤศจิกายน 2564

   2) เดือนกุมภาพันธ 2565

   3) เดือนมีนาคม 2565

   4) เดือนพฤษภาคม 2565

   5) เดือนมิถุนายน 2565

   6) เดือนสิงหาคม 2565

   7) เดือนกันยายน 2565

7 ครั้ง 1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ดานการเกษตร

2. เพื่อเปนตลาดองคความรู ภูมิปญญา ตลาดแหงความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด และการจําหนายผลผลิต อันเปนการ

ยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อเปนแหลงนัดพบและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร ผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค

 ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมและจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑปลอด

สารพิษ ผลิตภัณฑสีเขียว จากพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ เครือขาย

4. เพื่อสรางกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดแกสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

และเครือขาย

5. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

2,916,800      2,916,800       1. ไดเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร จาก

องคความรู ภูมิปญญา กิจกรรม สินคา

2. ไดเผยแพรองคความรู-ภูมิปญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

และกอใหเกิดความสัมพันธเครือขายภาคีและความรวมมือ 

เพื่อพัฒนายกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3. เปนแหลงนัดพบและเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร ผูผลิต 

ผูจําหนาย ผูบริโภค และจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

ผลิตภัณฑปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑสีเขียว 

4. กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนแกเครือขาย และสํานักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

5. ไดเผยแพรประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรใหเปน

ที่รูจักมากขึ้น  

6. มีผูเขารวมงาน จํานวน 49,000 คน/ป  7,000 คน/เดือน

7. มีผูเขารวมงานออนไลน จํานวน 10,500 คน/ป 

1,500 คน/เดือน

สนพ. สพก.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายพิพิธภัณฑ

   1) เดือนตุลาคม 2564

   2) เดือนธันวาคม 2564

   3) เดือนมกราคม 2565

   4) เดือนกุมภาพันธ 2565

   5) เดือนเมษายน 2565

   6) เดือนมิถุนายน 2565

   7) เดือนกรกฎาคม 2565 (ไมมีคาใชจาย)

   8) เดือนสิงหาคม 2565 (ไมมีคาใชจาย)

8 ครั้ง 1. เครือขายพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความรูความเขาใจและได

ประสบการณใหม ในการเรียนรูการใชสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เครือขายมีองคความรูใหมที่สามารถประยุกตใชและนําไปขยายผลได ในเรื่องพัฒนา

สินคาและชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3. เครือขายพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีสวนรวมในการการเผยแพรพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายไดมากขึ้นผานทางชองทางสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

689,600                  689,600 1. เครือขาย พกฉ.และผูสืบทอด ไดพัฒนาดาน IT 

2. ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการตลาด 

3. เครือขาย พกฉ. และผูสืบทอด เผยแพรองคความรูผาน

สื่อออนไลน และชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของ พกฉ.

4. สรางการรับรู ความเขาใจ ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจ

พอเพียง        

5. สรางความสัมพันธระหวางเครือขาย พกฉ. กับภาคี

ความรวมมือ ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

6. เครือขาย พกฉ. และภาคีความรวมมือ ไดเขาใจทิศทาง

การขับเคลื่อนงานของ พกฉ.

7. สรางผูสืบทอดในการอนนุรักษพันธุกรรมพืชของ

เครือขาย พกฉ.

8. สรางการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในการรวม

แลกเปลี่ยน จัดกระบวนการเรียนรู

9. แลกเลี่ยนเรียนรู ประเด็นพันธุกรรมพืชเครือขาย พกฉ.

10  ติดตามประสานงานเครือขาย พกฉ  ใหเกิดการ

สนพ. ตัวชี้วัด สงป. จํานวนสมาชิก

เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 120 ราย

กิจกรรมการจัดการ
องคความรู 6,100,000      3,300,000      -            2,800,000    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับการเผยแพร  องคความรู

ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

6,100,000      3,300,000      -            2,800,000    

  กลยุทธที่ 5  เผยแพรองคความรูภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

1,800,000      1,800,000      -            -             

1. โครงการถายทอดองคความรูนวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

   1) เดือนตุลาคม 2564

   2) เดือนพฤศจิกายน 2564

   3) เดือนธันวาคม 2564

   4) เดือนมกราคม 2565

   5) เดือนกุมภาพันธ 2565

   6) เดือนมีนาคม 2565

   7) เดือนเมษายน 2565

   8) เดือนพฤษภาคม 2565

   9) เดือนมิถุนายน 2565

   10) เดือนกรกฎาคม 2565

   11) เดือนสิงหาคม 2565

   12) เดือนกันยายน 2565

12 ครั้ง 1. เพื่อเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

3. เพื่อสืบสานวิถีเกษตร บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,500,000      1,500,000      1. ผูเขาอบรมไดเรียนรูภูมิปญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

ตนเองได

2. มีผูเขารับการอบรมจํานวน 9,800 คน/ป 

1,000 คน/เดือน

3. มีผูเขาอบรมออนไลนจํานวน 9,600 คน/ป 

800 คน/เดือน

4. ผูเขาอบรมเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตได

5. เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูเรียนและวิทยากร

สนพ. 1. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จํานวน

ผูเขารับการถายทอด

องคความรู จํานวน 9,800 

ราย

2. ตัวชี้วัด ก.พ.ร. รอยละ

การนําไปใชประโยชน 

มากกวารอยละ 80

3. ตัวชี้วัด สงป. รอยละ

การนําไปใชประโยชน 

มากกวารอยละ 75

4. ตัวชี้วัด สนง. จํานวนครั้ง

ของการถายทอดองคความรู

จํานวน 12 ครั้ง

2. การจัดทําสื่อเผยแพรในรูปแบบหนังสือ 3 เรื่อง 1. เพื่อเผยแพร ขยายองคความรูดานการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และองคความรู

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร

2. เพื่อเปนแหลงความรูดานการเกษตรในแขนงตาง ๆ

300,000        300,000        สพร. 1. จํานวนหนังสื่อองคความรู

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน  3 เรื่อง (สงป.)

2. องคความรูจากเครือขาย

และภาคีความรวมมือนํามา

เผยแพรทาง Social Media

จํานวน  42 เรื่อง (กพร. 

และ สงป.)



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค

  กลยุทธที่ 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางองคความรูสู

การนําไปใชประโยชน

2,800,000      -               -            2,800,000    

1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใชประโยชนจากงานวิจัย 1. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่สอดคลองกับภารกิจหลักของ พกฉ. 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ พกฉ. ดานการวิจัยและสามารถนํากระบวนการวิจัย

ไปใชในการปฏิบัติงานได 

3. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนทั้งในพื้นที่จัดแสดงของ พกฉ. และ พื้นที่เครือขาย 

พกฉ. ในการเผยแพรความรู

สูสาธารณะตอไป

1,300,000     1. พกฉ. มีขอมูลผลงานวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใน

เชิงประจักษ สําหรับนํามาดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ 

เพื่อการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ

พระมหากษัตริยไทยดานการเกษตร

2. มีแหลงเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่สามรถปฏิบัติ

ไดจริง ทั้งในพื้นที่ของพกฉ และพื้นที่ศูนยเรียนรูของ

เครือขาย พกฉ. ในภูมิภาคตาง ๆ 

3. บุคลากรของ พกฉ. มีศักยภาพในการสรางงานวิจัยมากขึ้น

4. การพัฒนาและขยายความรวมมือกับองคกร หนวยงาน

ตาง ๆ ในการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานเกษตร และขับเคลื่อน

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสูสังคมใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

สพร. 1. จํานวนงานวิจัยเชิงป

ฏิบัติการ จํานวน 19 เรื่อง 

สําหรับนํามาใชเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงฐาน

เรียนรูในพกฉ. ไมนอยกวา 

10 เรื่อง

2. องคความรูจากเครือขาย

และภาคีความรวมมือนํามา

เผยแพรทาง Social Media

จํานวน  42 เรื่อง (กพร. 

และ สงป.)

2. โครงการสรางความรวมมือเชิงเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัย

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ

1. เพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม

 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ จากประสบการณของเครือขาย 

ภาคีความรวมมือ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 

2. เพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัย / งานวิชาการ กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาค

ประชาชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ดําเนินการวิจัยรวมทั้งการเผยแพรองคความรูที่

เกี่ยวของกับพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทย และ พระบรมวงศานุวงศ

ดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1,500,000     1. พกฉ. มีจํานวนเครือขายและภาคีความรวมมือกับ

ภาคสวนตาง ๆ องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ

พัฒนาองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

พระราชดําริ มากขึ้น 

2. การยกระดับความรวมมือกับเครือขาย และภาคี

ความรวมมือจากหนวยงาน องคกรภายนอก ในการ

เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทางดานการเกษตร และการ

ขับเคลื่อนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สูภาคเกษตรกรที่

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงครบหวงโซอุปทานเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง (ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา)

3. พกฉ. มีองคความรูที่ไดจากการนําเสนอแนวคิด และ

ประสบการณตาง ๆ จากเครือขายและภาคีความรวมมือ 

มาใชในการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค

สพร. 1. จํานวนองคความรูเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 

ไมนอยกวา 50 เรื่อง



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค

   กลยุทธที่ 7 สงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบวิถีใหม 1,500,000      1,500,000      -              -               

1. การถายทอดองคความรูพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวดานการเกษตร

1,500,000      1,500,000      สทส.

   1.1 กิจกรรมเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 3 งาน 1. เพื่อสงเสริมกระบวนเรียนรูพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตรดานการเกษตร นวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็ก เยาวชน นักเรียน อาจารย บุคลากร 

ประชาชน เกษตรกร ในพื้นที่เครือขาย พกฉ.และสรางความรวมมือกับโรงเรียน 

หนวยงาน องคกร

ในการเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร ดานการเกษตรและองคความรูนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑฯ และเรียนรูพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร

ดานการเกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผานระบบออนไลน

260,000        260,000          1. เพิ่มโอกาสใหกลุมเปาหมายที่อยูหางไกล และสราง

ความรวมมือกับหนวยงานในพื้นที่การทํางานของ

เครือขาย พกฉ. ไดเขามาเรียนรูพระอัจฉริยภาพกษัตริย

เกษตร ณ พกฉ. และผานสื่อออนไลน

2. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ 250 คน

3. มีสื่อมวลชนเขารวมเรียนรูพระอัจฉริยภาพกษัตริย

เกษตร จํานวน 250 คน 

4. สื่อมวลชนไดรวมเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริย

เกษตรประชาสัมพันธกิจกรรมและกิจการของ พกฉ.

5. เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 

ดานการเกษตร และถายทอดองคความรูเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง และสรางความรวมมืออันดีกับหนวยงาน ภาคี 

ในการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม กิจการของ พกฉ.

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จํานวน 

ประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

   1.2 กิจกรรมถายทอดองคความรู ภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตร

เผยแพรผานระบบสื่อออนไลน

1 งาน เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตรดานการเกษตร และองคความรูเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ไปสูกลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป 

ผานระบบออนไลน

20,000          20,000             1. เผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร ดานการเกษตร 

และถายทอดองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 2. มีจํานวนผูเขาชมและเขาเรียนรูทาง online ผาน 

Facebook /Youtube กษัตริยเกษตร รวมกันไมนอยกวา 

100,000 คน

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จํานวน 

ประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

(ออนไลน) จํานวน 100,000

ราย

   1.3 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,220,000      1,220,000       

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 78,488,740    42,042,600    8,000,000   28,446,140   

กิจกรรมการตลาดและลูกคาสัมพันธ 16,832,360    1,962,000      -            14,870,360   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการและสรางภาพลักษณ

องคกร โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

16,832,360    1,962,000      -            14,870,360   

  กลยุทธที่ 8 พัฒนาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 986,600        986,600        -            -               

1. กิจกรรมประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ 1. เพื่อเผยแพรภาพลักษณพิพิธภัณฑแหงการเรียนรู และเผยแพรพระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริภาพกษัตริยเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตร

2. เพื่อบอกกลาว แจงเตือน และชักชวน เชิญชวนประชาชนมาเรียนรูที่ พกฉ. และ

ทางชองทางสื่อออนไลนของ พกฉ. 

3. เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาชมและผูเขามาเรียนรู ใหกับ พกฉ. ทั้ง onsite /online

476,600        476,600          สรางความรับรูใมใหแกกลุมเปาหมายไดรูจักพิพิธภัณฑ

ในวงกวางมากยิ่งขึ้น และมีจํานวนคนเขาชมและเรียนรู

ทั้ง onsite / online ไมนอยกวา 430,000 ราย

สทส.

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จํานวนผูเขา

รวมโครงการสงเสริมฯ 

จํานวน 21,928 ราย

*รวมจํานวนออนไลน และ

มีความรูความเขาใจหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รอยละ 85

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จํานวน

ประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

ทั้ง onsite / online ไมนอย

กวา 430,000 ราย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/รายการ รวมทั้งสิ้น จัดสรร สงป กําหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการดําเนินงาน  แผนการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ

ณ  วันที่ 15  สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค

2. กิจกรรมสรางสรรควิถีเกษตรไทย 510,000        510,000          สทส.

  กลยุทธที่ 9  พัฒนาการใหบริการ ลูกคาสัมพันธ และการตลาด 8,781,760      975,400        -            7,806,360    

1. กิจกรรมบริการผูเขาชม 10 ครั้ง 1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุวงษ

2. กลุมเปาหมายใหม ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

3. สรางรายไดให พกฉ.

243,400        243,400          -              -               1. เพิ่มกลุมเปาหมายใหมๆ เขาเรียนรูพิพิธภัณฑ         

2. สรางรายไดใหพกฉ ณ วันที่เขารวมโครงการ จาก

รานจําหนายสินคา รานอาหาร และรานเครื่องดื่ม

3. สามารถนําขอมูลลูกคาที่จัดเก็บไว เพื่อมาวิเคราะห

ความตองการของกลุมเปาหมาย ขยายผลสูกลยุทธใน

การรักษาฐานลูกคาเกา เพื่อใหเกิดการรับชมอยางตอเนื่อง

4. สรางความประทับใจและสรางความสัมพันธที่ดีตอ

หนวยงาน

สพก. 1. ตัวชี้วัด สนง. จํานวน 

10 ครั้งมีผูเขารวมกิจกรรม 

ไมต่ํากวา 500 ราย

2. สรางรายไดให พกฉ. 

ประมาณ  500,000 บาท

2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได 1 งาน 1. เพื่อใหบริการ ที่เขาชมและเรียนรู พิพิธภัณฑจากหนวยงานตางๆ ในรูปแบบหมูคณะ 

ที่มีจํานวนตั้งแต 30 คนขึ้นไป และเพื่อใหเกิดรายได

2. เปนสถานที่จําหนาย อาหารและสินคาปลอดภัย ใหกับผูบริโภค และสรางรายได

ใหกับพิพิธภัณฑการเกษตร

3. เพื่อบริการลูกคาที่เขาใชบริการ และเกิดรายไดใหกับพิพิธภัณฑ

8,258,360      732,000          -              7,526,360     1. เพื่อการบริการสําหรับผูเชาชม เขาใชบริการแบบครบ

วงจร ของทุกกลุมเปาหมาย

2. ลูกคาประทับใจในบริการของพิพิธภัณฑ

3. พื้นที่เชา มีความพรอมใหบริการลูกคา

สพก. สรางรายไดใหกับ พกฉ. 

ประมาณ 695,000 บาท

3. กิจกรรมสงเสริมการตลาด 3 งาน 1. เพื่อเทิดพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพรพระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตร

2. สรางการรับรู และสงเสริมการเขาชมพิพิธภัณฑ

3. เพิ่มจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑ ผานการเปดใหชมนอกเวลาทําการ

4. สรางรายได ผานการออกราน และจําหนายสินคา ใน พกฉ.

280,000        -                 -              280,000        1. เพิ่มจํานวนผุเขาชม พิพิธภัณฑ

2. เพิ่มรายไดให พกฉ.

3. สงเสริมการขายผานภาคีความรวมมือ กิจกรรมการตลาด

สพก. 1.เพิ่มจํานวนผูเขาชม

พิพิธภัณฑ 3,000 คน

2. เพิ่มรายไดให พกฉ จํานวน

 ประมาณ 30,000 บาท

-               

   กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองคกร

บริหารจัดการและการสื่อสารภายในองคกร

      7,064,000                 -                -       7,064,000

1. โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office) 1. เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส จัดเก็บเอกสาร และการสืบคนเอกสารของ

 พกฉ. ไดอยางเปนระบบ ลดปญหาการใชเอกสารจํานวนมาก

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณในการรับ -สง เอกสาร แบบรวม

ศูนย ดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส

      4,150,000     4,150,000  มีระบบสารบรรณณ อิเล็กทรอนิกส จัดเก็บเอกสาร 

และการสืบคนเอกสารของ พกฉ. ไดอยางเปนระบบ

ลดปญหาการใชเอกสารจํานวนมาก

สทส.

2. โครงการพัฒนาระบบสํารองขอมูลและอุปกรณสํารองขอมูล 

(Backup / Recovery System)

        300,000        300,000  มีพื้นที่จัดเก็บขอมูลภายนอกแบบ NAS สําหรับจัดเก็บ

ชอมูล ของ พกฉ.

        700,000        700,000

          500,000

          200,000

  

    

  

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. การพัฒนา

องคกรสูดิจิทัล

1) การพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog)

เพื่อนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open Data)

 เพื่อพัฒนาระบบ Mobile Application ใหมีระบบ

ซื้อ- ขายสินคา และระบบคลังสินคา และการใช

ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง

2. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile เพื่อใหสามารถใชงาน Mobile Application ไดอยางตอเนื่อง และพัฒนาระบบ  

Mobile Application ใหมีความทันสมัยตอการใชงานสถานการณปจจุบัน
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สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลที่คาดวาจะไดรับเปาหมาย หนวยนับ
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วัตถุประสงค

      1,914,000     1,914,000

        500,000

        200,000

     1,014,000

          20,000

        180,000

กิจกรรมอํานวยการ 61,656,380    40,080,600    8,000,000   13,575,780   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องคกรบนฐานธรรมาภิบาล

61,656,380    40,080,600    8,000,000   13,575,780   

  กลยุทธที่ 11 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 60,867,980    40,032,900    8,000,000   12,835,080   

1. การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 36,582,180    15,747,100    8,000,000   12,835,080   สอน.

     1.1 คาตอบแทน 5,062,800      2,405,400       -              2,657,400     

     1.2 คาใชสอย 

(รวมคาสมาชิกสัมพันธองคกรดานพิพิธภัณฑระหวางประเทศ )

2,086,700      735,000          -              1,351,700     

     1.3 คาจางเหมา 14,089,800    2,280,900       5,882,000    5,926,900     

     1.4 คาวัสดุ 3,542,000      2,190,000       200,000       1,152,000     

     1.5 คาสาธารณูปโภค 9,882,880      8,135,800       -              1,747,080     

    1.6 ประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ของผูอํานวยการ 

(ไมเกินรอยละ 25 ของเงินเดือน)

508,000        508,000       

    1.7 เงินประจําตําแหนง 960,000        960,000       

    1.8 เงินสวัสดิการเจาหนาที่ 

         (คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร คาประกันชีวิต)

450,000        450,000       

คาใชจายลงทุน 24,285,800    24,285,800    สอน.

   คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง 24,285,800    24,285,800    

   1. คาซอมแซมหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ 24,285,800    24,285,800    

       1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 1 อาคาร 4,483,200       4,483,200       รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ รอยละ 80

       1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 1 อาคาร 4,483,200       4,483,200       

       1.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 1 อาคาร 6,353,000       6,353,000       

       1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 1 อาคาร 4,483,200       4,483,200       

       1.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 1 อาคาร 4,483,200       4,483,200       

รอยละความพึงพอใจ

อยางนอย รอยละ 80

  

 

  

  

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ

สงผลถึงความคลองตัวในการทํางานขององคกรภายใน

และผูมารับการบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอยางนอย

รอยละ 80

1. เพื่อใหครุภัณฑคอมพิวเตอร สามารถใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไดอยาง

ตอเนื่องของบุคลากร พกฉ.

2. เพื่อใหสามารถใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได

อยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

3. ไดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร อุปกรณเก็บ log file สําหรับเก็บ

รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วัน 

ตามมาตรา 26 แหง พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

4. ไดโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟแวรงานออกแบบที่มี

ประสิทธิภาพ โปรแกรมลิขสิทธิ์ (License) ปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร สําหรับปองกันการถูกโจมตีจากไวรัส

คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ

5. ระบบงานคลังและระบบรานคา ใหพรอมใชงานอยูเสมอ

และมีเสถียรภาพ

6. สําหรับใชในการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร และการ

ประชุมทางไกลออนไลน (Conference)

7. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม และบริการ พกฉ. 

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณการใหบริการขององคกร สรางความประทับใจ

แกผูเขามาเรียนรูและเขาชมทั่วไป

3. โครงการบํารุงรักษา คาบริการ คาเชา คาจาง คาดูแล ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองคกร

1. เพื่อทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานเดิมที่มีอายุการใชงานมากกวา 5 ป

2. เพื่อใหคอมพิวเตอรสํานักงานของพิพิธภัณฑฯ มีความพรอมในการใชงานและสามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่อง

3. เพื่อใหมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารและการประชุม

ทางไกล ชวยลด เวลาและภาระคาใชจายในการเดินทางไปประชุมหรือติดตอประสานงาน

4. เพื่อใหสามารถเผยแพร กิจกรรม และกิจการของ พกฉ. ชองทาง Line ได อยาง

ตอเนื่อง และเพื่อ Backup ขอมูลของระบบจัดเก็บขอมูลสวนกลาง พกฉ. ไวที่ Cloud

1. เพื่อใหบุคลากร ไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองคกร ใหมีระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนได

อยางเปนขั้นตอนและมีระบบแบบแผน

3. เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติงานขององคกรดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ
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   กลยุทธที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสู smart officer 788,400        47,700          -            740,700       

1. การพัฒนาบุคลากร 788,400        47,700          -            740,700       สอน.

  หลักสูตรทั่วไป 106,770          47,700            -              59,070          

  หลักสูตรตามกลุมงาน/วิชาชีพ 106,630          -                 -              106,630        

  หลักสูตรบังคับตามตําแหนงงาน 575,000          -                 -              575,000        

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,201,000    40,201,000    -            -             

  กลยุทธที่ 13 การบริหารงานบุคคล 

1. คาใชจายบุคลากร 40,201,000    40,201,000      -              -               รอยละการเบิกจาย สอน. รอยละการเบิกจาย 

ตามมติ ครม.

   (1) เงินเดือน  เงินเดือนผูอํานวยการ 38,253,000    38,253,000      -               

   (2) เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 1,948,000      1,948,000       

เพื่อใหบุคลากรมีระดับความเปนอยูที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามันที่ดี 

มีความเจริญกาวหนา มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว
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