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แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ  2562 

 วัตถุประสงคของสํานักงาน 

1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมท้ังโครงการ

พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีตางๆ ท่ีเก่ียวของในดานการเกษตร 

2. เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ

พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตางๆ และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชน และประชาชนผูสนใจ 

3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงาน

เก่ียวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร เพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับโครงการ

พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตางๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม 

5. สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวงสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และเจาหนาท่ี ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพ่ือนํามาพัฒนาสํานักงาน 

 วิสัยทัศน 

เปนองคการเพ่ือสรางสรรคภูมิปญญาสังคมเกษตรไทย ใหพัฒนาอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต 

พันธกิจ 

  1) เผยแพร พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  2) เปนศูนยกลางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

  3) เปนสถาบันการเรียนรูภูมิปญญา และนวัตกรรมการเกษตร 

  4) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีความรวมมือในกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสํานักงาน 
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แผนยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงาน 

 

ยุทธศาสตรที ่1  เผยแพรพระเกยีรติคณุและพระอัจฉรยิภาพกษตัริยเกษตร 

กลยทุธ 1  เผยแพรและขยายผลพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 

กลยทุธ 2  สืบสาน รักษา ตอยอดพระราชปณิธาน รัชกาลท่ี 9 

กลยทุธ 3  สรางตนแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธ 4  การพัฒนาเปนแหลงเรียนรูในระดับสากล 

ยุทธศาสตรที ่2 ขับเคลื่อนเชือ่มโยงเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงและเครือขาย 

กลยทุธ 5  เผยแพรและประยุกตประสบการณเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธ 6  ขยายเครือขาย ภาคีความรวมมือ และผูสืบทอดรวมขยายผลเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที ่3  สรางสรรคภมูิปญญาและนวตักรรม เกษตรไทย 

กลยทุธ 7  การสื่อสารและถายทอดวิชาของแผนดิน 

กลยทุธ 8  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูหลักสูตรการเรียนรูและถายทอดสื่อสารองคความรู 

ยุทธศาสตรที ่4  พฒันากจิการ 

กลยทุธ 9  การสื่อสารและประชาสัมพันธ 
กลยทุธ 10  พัฒนากิจการ 
กลยทุธ 11  การทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที ่5  บรหิารจดัการ 

กลยทุธ 12  การบริหารจัดการท่ีดี 
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สวนที่ 1

วัตถุประสงค เพื่อใชเปนแผนการปฏิบัติงาน และแผนบริหารงบประมาณใหการดําเนินงานและใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงาน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขั้นตอน 1. จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผนการเงิน  และงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562   (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)

2. นําเสนอคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พิจารณาอนุมัติ

3. การปฏิบัติตามแผน

4. การติดตาม  และปรับปรุงแผน

5. การรายงานผล

ระยะเวลา ปงบประมาณ 2562  (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)
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งบประมาณที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน รวมจํานวน 205,005,600  บาท ประกอบดวย

 - งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562 จํานวน 163,715,600     บาท

งบเงินอุดหนุน

 - คาใชจายดําเนินงาน 75,138,000.00   บาท

 - คาใชจายลงทุน 50,000,000.00   บาท

 - คาใชจายบุคลากร 38,577,600.00   บาท

 - เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได 2560) จํานวน        41,290,000 บาท
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งบประมาณรายจายประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
163,715,600 บาท  

เงินนอกงบประมาณ  
41,290,000 บาท  



สวนที่ 2  แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร เปาหมาย และงบประมาณ

เงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562 205,005,600.00       บาท

ยุทธศาสตรที่ 1 เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ กษัตริย เกษตร 120,000,000.00       บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเครือขาย 7,365,000.00           บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสรรคภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย 3,600,000.00           บาท

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากิจการ 8,252,000.00           บาท

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ 65,788,600.00         บาท
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ยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ยุทธศาสตรที่ 5 

 - เงินงบประมาณ 2562                     จํานวน  85,000,000.00 บาท 
 - เงินนอกงบประมาณ (รายได 2560)     จํานวน  35,000,000.00 บาท 

 - เงินงบประมาณ 2562                     จํานวน  1,962,000.00 บาท 
 - เงินนอกงบประมาณ (รายได 2560)     จํานวน  6,290,000.00 บาท 



ยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาประสงค ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด

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

205,005,600         

163,715,600         

41,290,000           

ยุทธศาสตรที่ 1. เผยแพร 1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ 120,000,000         

พระเกียรติคุณและ เงินงบประมาณ 2562 85,000,000           

พระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร เงินนอกงบประมาณ (รายได 2560) 35,000,000           

1) จัดนิทรรศการหมุนเวียน  4  ครั้ง 6,670,000               

 1.1 เดือนตุลาคม 2561 (คาใชจายดําเนินงาน 2562)

 1.2 เดือนมกราคม 2562

 1.3 เดือนเมษายน 2562

 1.4 เดือนกรกฎาคม 2562  - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

   - รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

กลยุทธที่ 2. สืบสาน รักษา 2) จัดมหกรรมเกษตรเพื่อสืบทอด 1 ครั้ง 10,000,000            

ตอยอด พระราชปณิธาน    รัชกาลที่ 9 พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9                             

          2.1 เดือนธันวาคม 2561

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

3) คาจัดทําสื่อเพื่อการจัดแสดง 10,000,000           

(คาใชจายลงทุน 2562)

  - คาผลิตภาพยนตร 3 มิติ ความยาวไม
นอยกวา 8 นาที

1 เรื่อง 4,000,000              สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู

  - คาผลิตภาพยนตรเอนิเมชั่น 2 มิติ ความ
ยาวไมนอยกวา 8 นาที

1 เรื่อง 3,000,000              สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู

  - คาจางทําอินเตอรแอคทีฟ กิจกรรมการ
เรียนรูดิจิตอล

1 งาน 3,000,000              สํานักสื่อสาร

สัมพันธและ

เครือขาย

สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู  

สํานักสื่อสาร

สัมพันธและ

เครือขาย

เชิดชูและเผยแพรพระเกียรติ

คุณและพระอัจฉริยภาพดาน

การเกษตรของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง

แผนการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน )

 - จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ ที่จะปรับปรุงหรือสรางใหม

แสดงพระอัจฉริยภาพ ใหเปน

ที่ประจักษ ดวยผลงาน

ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ

อันเนื่องจากการใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงภาค

การเกษตร

สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู  

สํานักสื่อสาร

สัมพันธและ

เครือขาย

 - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเรียนรู มีความรูและความเขาใจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ 2562

เงินนอกงบประมาณ (รายได 2560) 

กลยุทธที่ 1. เผยแพรและขยายผลพระ

เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย

เกษตร

๖



ยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาประสงค ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด

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

แผนการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน )

ระยะเวลา

4) ฐานเรียนรูตนแบบเกษตรพอเพียงเมือง 1 งาน 821,100                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

5) ฐานเรียนรูเกษตรประณีต 2 ไร 1 งาน 288,400                 
(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

6) ฐานเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 1 งาน 560,000                  - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

   - รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

7) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบ 1 ไร พอเพียง 1 งาน 550,200                 
(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

8) ฐานเรียนรูนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

1 งาน 2,247,000               

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

1 งาน 700,000                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

1 งาน 1,050,000               

(คาใชจายดําเนินงาน ป 62)

1 งาน 2,200,000             

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

   - กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 944,000                 

   - กิจกรรมสรางจิตสํานึก 445,000                 

   - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

811,000                 

12) ฐานเรียนรูผักกางมุง และเรือนเพาะชํา 1 งาน 869,400                 
(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

1 งาน 630,000                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

เพื่อสรางจิตสํานึก และ

ถายทอดองคความรู 

ความสําคัญของการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

 - จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ ที่จะปรับปรุงหรือสรางใหม

 - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเรียนรู มีความรูและความเขาใจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

13) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบเกษตรอินทรีย

10) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดาน

การเกษตร

9) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

11) จัดแสดงโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

(อพ.สธ.)

กลยุทธที่ 3. สรางตนแบบนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อยกระดับและขยายผล อัน

เนื่องจากพระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

๗



ยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาประสงค ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด

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

770,000                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

618,800                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

693,000                 สํานักพัฒนากิจการ

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

1 งาน 6,332,100               

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

1 งาน 40,000,000            สํานักอํานวยการ

(คาใชจายลงทุน 2562)

    งบประมาณผูกพัน 2 ป วงเงินรวมทั้งสิ้น

 200 ลบ. แยกเปน

 - ปงบประมาณ 2562 จํานวน 40 ลบ.

 - ปงบประมาณ 2563  จํานวน  160 ลบ.

1 งาน 35,000,000            สํานักอํานวยการ

 (เงินนอกงบประมาณ -รายได

 2560)

สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู

 - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

   - รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

 - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเรียนรู มีความรูและความเขาใจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู  

สํานักอํานวยการ

19) กอสราง อาคาร สืบ สาน รักษา ตอยอด

 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

 - จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ ที่จะปรับปรุงหรือสรางใหม

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

14) เผยแพรขยายผลนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

15) การจัดแสดงตนไมแหงการเรียนรู  แหลง

รวบรวมพันธุพืชพื้นบาน

16) จัดนิทรรศการสัญจร เพื่อยกระดับและขยายผล อัน

เนื่องจากพระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

18) กอสรางพิพิธภัณฑกลางแจงสนองพระ

ราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

17) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง

นิทรรศการ ฐานการเรียนรู ตนแบบ อาคาร 

สถานที่ และภูมิทัศน

กลยุทธที่ 4. การพัฒนาเปนแหลง

เรียนรูในระดับสากล

๘
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ยุทธศาสตรที่ 2. ขับเคลื่อนเชื่อมโยง

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ

เครือขาย

2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7,365,000             

1) จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 10 ครั้ง 4,500,000               

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

 -  ขยายผลองคความรู

ประสบการณเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

สํานักพัฒนากิจการ

2) พัฒนาศักยภาพเครือขายพิพิธภัณฑ 5 ครั้ง 1,064,000               

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

3) ขยายผลเครือขายพิพิธภัณฑ 5 ครั้ง 941,500                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

1 งาน 859,500                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

 - เครือขายไดเรียนรู และ

นําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน และการทํางาน 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 ไดทําไวเปน

แบบอยาง

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

 - เครือขายไดเรียนรู และ

นําไปประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน และการทํางาน 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 ไดทําไวเปน

แบบอยาง

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง  สํานัก

อํานวยการ

 - เครือขายและภาคีรวม

ขับเคลื่อนเชื่อมโยง และขยาย

ผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคการเกษตร

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

 - จํานวนองคความรูจากเครือขาย

และภาคีความรวมมือ

 - จํานวนเครือขายพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

กลยุทธที่ 5. เผยแพรและประยุกต

ประสบการณเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 6. ขยายเครือขาย ภาคี

ความรวมมือ และผูสืบทอด รวมขยาย

ผลเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง

นิทรรศการ ฐานการเรียนรู และกิจกรรม

เชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

๙
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ยุทธศาสตรที่ 3. สรางสรรคภูมิ

ปญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย

3. ถายทอดองคความรู 3,600,000             

1,500,000               

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

12 ครั้ง 1,500,000               

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

6 เรื่อง 600,000                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

ขยายผลองคความรูนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

 - จํานวนผูเขารับการถายทอดองค

ความรู

 - ผูเขารับการถายทอดองคความรู

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

นําไปใชประโยชน รอยละ 70

 - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเรียนรูฯ

- รอยละของผูเขารวมโครงการ

สงเสริมการเรียนรูฯ มีความรูความ

เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวดานการเกษตร

ประชาชนไดเรียนรูพระ

อัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวดานการเกษตร 

และภูมิปญญานวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับตางๆ

สํานักสื่อสาร

สัมพันธและ

เครือขาย

กลยุทธที่ 7. การสื่อสาร และถายทอด

วิชาของแผนดิน

2) จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง

3) จัดทําสื่อเผยแพรในรูป หนังสือ เผยแพรองคความรูในรูปแบบ

หนังสือ

สํานักพัฒนา

พิพิธภัณฑและ

องคความรู

กลยุทธที่ 8.  พัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรูหลักสูตรการ

เรียนรูและและถายทอดสื่อสาร  องค

ความรู

๑๐
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ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนากิจการ 4. การตลาดและลูกคาสัมพันธ 8,252,000             

เงินงบประมาณ 2562 1,962,000               

เงินนอกงบประมาณ (รายได 2560) 6,290,000               

1) การประชาสัมพันธ 476,600                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

กลยุทธที่ 10. พัฒนากิจการ 2) บริการผูเขาชม 243,400                 

(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

3) พัฒนาธุรกิจและรายได              7,022,000

                 732,000
(คาใชจายดําเนินงาน 2562)

               6,290,000

 (เงินนอกงบประมาณ - 

รายได 2560)

4) สรางสรรควิถีเกษตรไทย 510,000                 

 (คาใชจายดําเนินงาน ป 62)

การหารายได เพื่อลดภาระ

งบประมาณภาครัฐ

 - ความสามารถในการหารายได เพื่อ

ลดภาระงบประมาณภาครัฐ

 - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

- จํานวนผูเขาชม website

สํานักพัฒนากิจการ

เพื่อขยายผลองคความรูเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร

วัตถุประสงคของ พกฉ.

สํานักสื่อสาร

สัมพันธและ

เครือขาย

 - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเรียนรูฯ

- รอยละของผูเขารวมโครงการ

สงเสริมการเรียนรูฯ มีความรูความ

เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 11.การทองเที่ยวเชิงเกษตร

เพื่อการเรียนรู

กลยุทธที่ 9. การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ

เพื่อยกระดับการใหบริการ สํานักพัฒนากิจการ  - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

    - จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริม

การเรียนรูฯ                                

            - รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

ประชาชนไดรับและเขาถึง

ขอมูลขาวสาร ในรูปแบบตางๆ

สํานักสื่อสาร

สัมพันธและ

เครือขาย
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ยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ เปาประสงค ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด

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

แผนการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน )

ระยะเวลา

ยุทธศาสตรที่ 5. การบริหารจัดการ 5. อํานวยการ 65,788,600           

27,211,000            

 (คาใชจายดําเนินงาน 2562)

 - การอํานวยการสนับสนุน ใหสามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

 - การกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการองคการมหาชน

 - การพัฒนาระบบงาน  - ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแล

 - การพัฒนาบุคลากร กิจการและพัฒนาองคการ (ตัวชี้วัด

 - คาใชจายดําเนินงาน (สาธารณูปโภคและ

อื่นๆ)

ภาคบังคับของสํานักงาน ก.พ.ร.)

2) กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงาน 38,577,600            

 - คาใชจายบุคลากร (คาใชจายบุคลากร 2562)

สํานักอํานวยการ

กลยุทธที่ 12.  การบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาองคกรใหเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ

สํานักอํานวยการ1) การบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

 - รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
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