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รายการ เปาหมาย 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.

รวมเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น 282,256,400.00    111,671,522.10               154,732,023.34               15,852,854.56                

เงินงบประมาณ 244,438,800.00    110,211,805.57               129,434,548.35               4,792,446.08                  

เงินทุนสํานักงาน (สงป.กําหนด) 8,000,000.00       -                              8,000,000.00                  -                              

เงินทุนสํานักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 29,817,600.00      1,459,716.53                  17,297,474.99                11,060,408.48                

แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 60,591,383.38      4,087,751.90                  49,589,014.75                6,914,616.73                  

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 180,547,216.62    107,583,770.20               64,687,478.74                8,275,967.68                  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 41,117,800.00      -                              40,455,529.85                662,270.15                    

เงินงบประมาณรวม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 169,183,416.62    106,901,260.00               59,617,271.89                2,664,884.73                  

1. กิจกรรมการจัดแสดง

และกิจกรรมพิพิธภัณฑ

เงินงบประมาณ 167,173,416.62    106,901,260.00               57,969,438.48                2,302,718.14                  

 1. นิทรรศการหมุนเวียน  3 ครั้ง 6,370,000.00                                          -                        5,997,953.53                        372,046.47

 1) งาน "ธ สถิตยในดวงใจ...นิรันดร" วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563

 2) งาน "เมล็ดพันธุของพระราชา" วันที่ 9 มกราคม 2564

 3) งาน "รักษทรัพยากรไทย" วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564

 2. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  2 ครั้ง 8,973,416.62                              447,260.00                      8,224,692.34                        301,464.28

 1) งานมหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผนดิน" วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2563

 2) งานมหกรรม "สืบสาน รักษา ตอยอด Agri Museum Expo 

กรกฎาคม 2564

 3. ฐานเรียนรูตนไมแหงการเรียนรู 844,000.00          1. เพื่อปรับปรุง บํารุง ตนไมที่มีอยูในฐานการเรียนรูใหสวยงาม นาเขาชม

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชผานฐานตนไม

แหงการเรียนรูและสื่อตาง ๆ

3. มีสื่อการเรียนรูหรือเอกสารประกอบการเขาชมฐานแจกใหกับผูเขาชม

                                   -                          843,890.00                              110.00 1. รอยละความพึงพอใจของผูเขาเรียนรูในฐาน

ตนไมแหงการเรียนรู

2. ผูเขาเรียนรูสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

ผานระบบสมารทโฟน

 4. ผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดง 4,000,000.00       -                                  3,864,629.10                     135,370.90                       

 - โครงการผลิตภาพยนต 270 องศา วิถีน้ํา ความยาวไมนอยกวา 10 นาที  

"พระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร ดานการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร"

 1 เรื่อง 1. เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ดานการจัดการน้ําเพื่อ

การเกษตร

2. เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาของน้ําในการสรางและหลอเลี้ยงสรรพชีวิต

ทั้งปวง

3. เพื่อใหเห็นวิถีชีวิตคนกับน้ําการใชประโยชนจากน้ําและการจัดการน้ําในรูปแบบตาง ๆ

4. เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาภัยพิบัติและผลกระทบ

5. เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการอนุรักษทรัพยากรดานน้ํา เขาใจและตระหนักรูถึง

คุณประโยชนน้ํา

1. สื่อจัดแสดงนิทรรศการประเภทภาพยนตร

แอนิเมชั่น 270 องศา จํานวน 1 เรื่อง

2. รองรับผูเขาชมกลุมใหม ๆ เพื่อสราง

แรงบันดาลใจในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

และเห็นความสําคัญของน้ํา

 5. เผยแพรขยายผลนวัตกรรมเกษตร 5 ครั้ง 1,100,000.00       เพื่อยกระดับและขยายผล อันเนื่องจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ                                    -                          592,685.00                        507,315.00 สนพ.

 6. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรูตนแบบ 8,732,000.00                              459,000.00                      8,164,170.83                        108,829.17

   6.1) ฐานเรียนรูตนแบบเกษตรพอเพียงเมือง 909,760.00           1.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2.เพื่อเปนตนแบบฐานเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหผูเขาชมอยากทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถนําไปประยุกตใชในการพึ่งตนเองในดานการผลิต และการดําเนินชีวิต

1. จํานวนผูเขาชมฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 20,000 คน

2. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิตประมาณ250,000บาทตอป

3. เผยแพรองคความรูผานชองทางOnline จํานวน 10 เรื่อง

4. ปรับปรุงชิ้นงานจัดแสดงใหม 2 ชิ้นงาน

 4.1 นิทรรศการปลูกผักในโรงเรือนขนาดเล็กกับระบบ IOT 

 4.2 ปรับปรุงนิทรรศการตางๆในฐานเรียนรูเกษตรพอเพียงเมือง 

จํานวน 1 ชิ้นงาน

5. องคความรูจากการวิจัยปฏิบัติการ จํานวน 2 เรื่อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สพร. 1. จํานวนชิ้นงานนิทรรศการจัดแสดง 6 ชิ้นงาน

2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ้นงาน

3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมงาน

4. จํานวนคนเขารวมงาน

1. นิทรรศการ 5 ชิ้นงาน

2. ปรับปรุงนิทรรศการถาวร 1 ชิ้นงาน 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

4. จํานวนคนเขารวมงาน

1. เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูดานเกษตรตามแนวพระราชดําริ และ พระราช

ปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศแกสาธารณชน

2. เพื่อการประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกร ใน

การสืบทอด สืบสานภูมิปญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดําริ

3. เพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภารกิจเผยแพรพระเกียรติ

คุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทางดานการเกษตร

   กลยุทธ 1  พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ

ฐานการเรียนรูและสื่อเพื่อการเผยแพร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติ

คุณพระอัจฉริยภาพ กษัตริยเกษตรสูสังคมไทย

เปนที่ประจักษ

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ
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ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

   6.2) ฐานเรียนรูเกษตรประณีต 288,400.00           1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อเปนตนแบบฐานเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรแบบผสมผสาน

3. เพื่อสรางรายไดจากการจําหนายผลผลิต

1.จํานวนผูเขาชมฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 500คน

2.มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต ประมาณ 50,000 บาทตอป

3. สูตรอาหารสัตวสําหรับเลี้ยงเปดไขเพื่อลดคาใชจายการซื้อ

อาหารสัตว

   6.3) ฐานเรียนรูวิถีพอเพียง 4 ภาค 598,000.00           1. เพื่ออนุรักษรูปทรงทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรมของบานเรือนไทย

2. เพื่อเปนตนแบบวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบานในแตละภาค ผสมผสาน

ระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

3. เพื่อจัดแสดงพันธุกรรมพืชในแตละภาคและเครื่องมือเกษตร

1.จํานวนผูเขาชมฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไม

นอยกวา10,000 คน

2. การนําชมผานชองทางOnline จํานวน 4 ครั้ง

   6.4) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบ 1 ไร พอเพียง 631,440.00           1.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร(การทําเกษตรทษฎีใหม)

2.เพื่อเปนตนแบบฐานเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการพึ่งตนเอง ดานอาหาร 

ที่อยูอาศัย สมุนไพร พลังงาน

3.เพื่อสรางรายไดจากการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร

1.จํานวนผูเขาชมฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไม

นอยกวา20,000 คน

2.มีรายไดจากการจําหนายผลผลิตประมาณ65,000บาทตอป

3. เผยแพรองคความรูผานชอง Online จํานวน 6 เรื่อง

4. องคความรูจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 เรื่อง

5. การปรับปรุงนิทรรศการองคความรูในฐาน (บอรดองคความรู

ในฐาน ปาย ขาปาย)

   6.5) ฐานเรียนรูปุย ผัก นาอินทรีย 709,400.00           1.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2.เพื่อเปนฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของ การทําปุย  ปลูกผัก 

และการทํานาอินทรีย เพื่อชวยลดตนทุนในการทําการเกษตรของเกษตรกร และ

ประชาชนทั่วไป

1.ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานจัดแสดงในฐานเรียนรู จํานวน 2ชิ้นงาน 

 ไดแก นิทรรศการการทําโยนกลา และนิทรรศการการทําปุยหมัก

เติมอากาศ

2. ผูเขาชมฐานเรียนรูไมนอยกวา 20,000 คน /ป

3. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหไดองคความรูใหม จํานวน 2 เรื่อง

   6.6)  ฐานเรียนรูแปลงตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 669,600.00           1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อเปนฐานเรียนรูเรื่องการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อเปนแปลงตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ผูเขาชมฐานไมนอยกวา 500 คน

2. ผูเขาชมฐานมีความเขาใจเรื่องเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู

เรื่องการขยายพันธุพืชไมนอยกวา 70% โดยเก็บขอมูลจากการ

ประเมินแบบสอบถาม

3. คลิปองคความรู 5 คลิป เผยแพรผานชองทาง Online

หมายเหตุ : จํานวนผูเขาชมมากนอย ขึ้นอยูกับการขายหลักสูตร

   6.7) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ดานการเกษตร

1,143,600.00         1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อเปนฐานจัดแสดงแปลงตนแบบเกษตรทฤษฎีใหมประยุกตและจัดแสดงในรูปแบบ

 พิพิธภัณฑที่มีชีวิต 

3. เพื่อเปนฐานจัดแสดงองคความรูดานเกษตรกรรม ปศุสัตว ประมง

1. ผูเขาชมฐานไมนอยกวา 500 คน

2. ผูเขาชมฐานมีความเขาใจเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมประยุกตอยาง

นอย 70% โดยเก็บขอมูลจากการประเมินแบบสอบถาม

3. คลิป Reality 1 ไร มั่งคั่ง ยั่งยืน รุน 3 เพื่อการเผยแพรองค

ความรูผานชองทาง YouTube

4. คลิปองคความรู 5 คลิป เผยแพรผานชองทาง Online

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชจุลินทรีย 3 สูตร กับการ

ผลิตพืช ผลิตผัก 1 งาน

หมายเหตุ : จํานวนผูเขาชมมากนอย ขึ้นอยูกับการขายหลักสูตร

   6.8) ฐานเรียนรูผักกางมุง และเรือนเพาะชํา 1,104,480.00         1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อเปนฐานเรียนรูในการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน และโรงเพาะชํา 

3. เพื่อเปนฐานเรียนรูการขยายพันธุพืชรูปแบบตาง ๆ 

4. สรางรายไดจากการเพาะพันธุไมขาย

1. ผูเขาชมฐานไมนอยกวา 1,000 คน 

2. ผูเขาชมฐานมีความเขาใจเรื่องการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 

และเรือนเพาะชํา อยางนอย70% โดยเก็บขอมูลจากการประเมิน

แบบสอบถาม

3. คลิปองคความรู 5 คลิป เผยแพรผานชองทาง Online

4. สรางรายได จากการจําหนายผัก กลาผัก กลาพันธุไม ดินปลูก 

วัสดุเกษตร ไมนอยกวา 400,000 บาท

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สูตรดินปลูกโดยใชวัสดุในการผสมที่

ตางกัน 1 งาน  

หมายเหตุ : จํานวนผูเขาชมมากนอย ขึ้นอยูกับการขายหลักสูตร

   6.9) ฐานเรียนรูแปลงตนแบบเกษตรอินทรีย 698,400.00           1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร  

2. เพื่อเปนฐานจัดแสดงแปลงตนแบบตนแบบเกษตรอินทรีย  

3. เพื่อเปนฐานจัดแสดงองคความรูดานการปลูกออยอินทรีย สายพันธุสุพรรณบุรี 50

1. ผูเขาชมฐานไมนอยกวา 500 คน

2. ผูเขาชมฐานมีความเขาใจเรื่องการปลูกออยอินทรีย การ

จัดการพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา   การแปรรูปผลผลิต อยางนอย

กวา 70% โดยเก็บขอมูลจากการประเมินแบบสอบถาม

3. คลิปองคความรู 5 คลิป เผยแพรผานชองทาง Online

 ไ  ้   
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

   6.10) ฐานเรียนเกษตรสรางสรรค 294,520.00           1.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2.เพื่อเปนฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตสรางสรรค การทํา

เกษตรปลูกพืชผักในรูปแบบตางๆ และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

3. เพื่อจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจในการทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรูเกษตรสรางสรรค จํานวน 1 ชิ้นงาน

2. คลิปนําชมฐานเรียนรูเกษตรสรางสรรค 1 คลิปเพื่อเผยแพร

ผานสื่อออนไลน

3. จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร ของ พกฉ.และเครือขายจํานวน 1 

ชิ้นงาน (โชวรูมนวัตกรรมเกษตร)

   6.11) สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 380,400.00           1.เพื่อเปนแหลงเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรและการนําไปใชประโยชน

2.เพื่อเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชสมุนไพรและอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร

3. เพื่อปลูกขยายพันธุพืชสมุนไพรเพื่อการจําหนายและแปรรูป

1.ปลูกขยายพืชสมุนไพรในฐานเรียนรูเพิ่ม จํานวน 30 ชนิด 

พรอมจัดทําองคความรู

2. การแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร จํานวน 2 ชนิด เพื่อเปนสินคา

ของ พกฉ.

   6.12) ฐานเรียนรูพลังงานทดแทน 303,000.00           1.เพื่อเปนตนแบบฐานเรียนรูเกี่ยวกับการนํานวัตกรรมพลังงานทดแทนมาใชเพื่อการ

พึ่งตนเองในครัวเรือน และในภาคการเกษตร

2. เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และเพิ่มทักษะแกผูเขาชมในการประยุกตใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในดานการเกษตรตามแนวทางการดําเนินชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานจัดแสดงในฐานเรียนรู จํานวน 4ชิ้นงาน

 พรอมชุดนิทรรศการองคความรู

2. ผูเขาชมไมนอยกวา 5,000 คน /ป

3. คลิปองคความรู จํานวน 5 คลิป เผยแพรผานชองทาง Online

   6.13) ฐานเรียนรูบานดิน บานฟาง 185,000.00           1.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2.เพื่อเปนฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องนวัตกรรมการสรางบาน

ดิน บานฟางเพื่อชวยลดตนทุนการสรางที่อยูอาศัย ใหประชาชนทั่วไป

1. ผูเขาชมฐานเรียนรูไมนอยกวา 10,000 คน /ป

2. ทําคลิปนําชมผานสื่อโซเชียลมีเดียว จํานวน  4 คลิป

 3.1 คลิปแนะนําฐานเรียนรูโดยรวม 1 คลิป

 3.2 คลิปเรียนรูเรื่องลักษณะดิน การทํากอนดิน และการตาก

กอนดิน 1 คลิป

 3.3 คลิปเรียนรูเรื่องการกอบานดิน และการฉาบบานดิน 1 คลิป

 3.4 คลิปเรียนรูเรื่องการทําสีดิน 1 คลิป

   6.14) ฐานแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ตอยอด 600,000.00           1.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร ผานกิจกรรมการเรียนรูแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

2.เพื่อเผยแพรองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการทําเกษตรทฤษฎีใหม และภูมิ

ปญญานวัตกรรมเกษตรในแหลงทองเที่ยว สืบสาร รักษา ตอยอด

3.เพื่อจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหผูเขาชมอยากทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ปรับปรุงชิ้นงานจัดแสดงในแหลงทองเที่ยว จํานวน 3 ชิ้นงาน

1.1 จัดทํานิทรรศการองคความรูเรื่องไผ จํานวน 1 ชิ้นงาน

1.2 จัดทํานิทรรศการองคความรูเรื่องระหัดวิดน้ํา จํานวน 1 

ชิ้นงาน

1.3 จัดทํานิทรรศการองคความรูเรื่องตาล จํานวน 1 ชิ้นงาน

2. จํานวนผูเขาชมไมนอยกวา 10,000 คน

   6.15) โครงการพัฒนาสายพันธุไกพื้นบาน 216,000.00           1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร

2. เพื่อสรางไกพื้นบานพันธุใหม

3. เพื่อใหกลุมเกษตรกร ประชาชน นําแนวทางไปปรับประยุกตใชลดรายจาย สราง

แหลงอาหารปลอดภัยไวบริโภคในครัวเรือนไดอยางายั่งยืน

เพื่อเปนฐานเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นบานพันธุใหม แบบครบวงจร

1.ฐานเรียนรูการเลี้ยงไกพื้นบาน จํานวน 1 ฐาน

2. ไดไกสายพันธุใหมที่ไดจากการผสมพันธุ ของ พกฉ.

 7. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 944,000.00                                             -                          907,000.10                          36,999.90

   - กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม

 8. คาใชจายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ 4,761,000.00       2,395,000.00                     2,348,439.15                     17,560.85                         สอน.

คาใชจายลงทุน สอน.

   คาที่ดิน / สิ่งกอสราง

   - คากอสรางพิพิธภัณฑกลางแจงสนองพระราชปณิธาน และอาคาร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ผูกพัน 62 - 64 งปม. 

185.00 ลบ.)

129,500,000.00    103,600,000.00                 25,900,000.00                   -                                  

1. ผูเขาชมฐานไมนอยกวา 500 คน

2. ผูเขาชมฐานมีความเขาใจเรื่องการอนุรักษพันธุกรรมพืช เขาใจ

ถึงความสําคัญของพันธุไม ทีมีคุณคา และสอดของความเปนอยู 

วิถีชีวิตมนุษยเรามาแตอดีต ไมนอยกวา 70% โดยเก็บขอมูลจาก

การประเมินแบบสอบถาม

3. คลิปองคความรู 5 คลิป เผยแพรผานชองทาง Online

4. จัดทําโซนพันธุไมเพื่อชีวิต 1 โซน และแบงเปนชวงความเกี่ยว

พันธุในวิถีชีวิต 10 โซนยอย

หมายเหตุ : จํานวนผูเขาชมมากนอย ขึ้นอยูกับการขายหลักสูตร

1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อเปนฐานจัดแสดงแปลงตนแบบเกษตรทฤษฎีใหมประยุกตและจัดแสดงในรูปแบบ

 พิพิธภัณฑที่มีชีวิต 

3. เพื่อเปนฐานจัดแสดงองคความรูดานเกษตรกรรม ปศุสัตว ประมงที่หลากหลาย
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

เงินงบประมาณ 3,959,000.00       -                              2,773,811.84                  1,185,188.16                  

1. กิจกรรมการจัดแสดง

และกิจกรรมพิพิธภัณฑ

เงินงบประมาณ 1,949,000.00       -                              1,125,978.43                  823,021.57                    

 1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 1,256,000.00       -                              447,041.75                    808,958.25                    สสค.

    - กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 3 ครั้ง 445,000.00           1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

2. เพื่อใหเยาวชน ผูสืบทอดไดพัฒนาองคความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากร

และคุณภาพของพันธุกรรมพืช

3. เพื่อสรางผูสืบทอดในการอนนุรักษพันธุกรรมพืชของเครือขาย พกฉ.

4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และการนําไปใชประโยชนของ

ทรัพยากรในชุมชน

                                   -                                      -                          445,000.00 1. เยาวชน ผูสืบทอดไดพัฒนาองคความรูความเขาใจในการ

อนุรักษทรัพยากรและคุณภาพของพันธุกรรมพืช

2. ไดสรางผูสืบทอดในการอนนุรักษพันธุกรรมพืชของเครือขาย 

พกฉ.

    - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 5 ครั้ง 811,000.00           1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 

2. เพื่อประสานและจัดกระบวนการขยายผลองคความรูเรื่องพันธุกรรมพืชในพื้นที่

เครือขาย พกฉ. และภาคีความรวมมืออยางมีสวนรวมในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

3. เพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนรูของเครือขายพิพิธภัณฑเกษตรฯ ดานการจัดทํา

ระบบขอมูลพันธุกรรมพืช

4. เพื่อทําใหตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตาง ๆ เกิดความรักและหวงแหน

ในทรัพยากรที่มีอยูในประเทศไทย

5. เพื่อสรางระบบกระบวนการ กลไกและเครื่องมือการรวมขับเคลื่อนงานอนุรักษ

พันธุกรรมพืชในระดับชุมชน

                                   -                          447,041.75                        363,958.25 1. ฐานขอมูลพันธุกรรมพืชของแตละเครือขาย พกฉ.

2. เปาหมายตามงบประมาณ จํานวน 3 ครั้ง (จํานวนเด็กเยาวชน

ที่เขารวมโครงการ)

 2. นิทรรศการสัญจร 12 ครั้ง 693,000.00          1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุวงษ

2. สรรหากลุมลูกคาใหม ทั้งหนวยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

3. เปนชองทางหนึ่งในการสรางรายไดให พกฉ.

                                   -                          678,936.68                          14,063.32 สพก. 1. นิทรรศการสัญจร 12 ครั้ง

2.มีกลุมเปาหมายรูจักพิพิธภัณฑเพิ่มขึ้น ประมาณ 50,000 คน

3. กิจกรรมการจัดการ

องคความรู

เงินงบประมาณ 1,500,000.00       -                              1,332,578.11                  167,421.89                    สสค.

 1. ถายทอดองคความรูพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดานการเกษตร

1,500,000.00       -                              1,332,578.11                  167,421.89                    สสค.  - จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

   1.1) กิจกรรมเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 280,000.00           1. เพื่อสงเสริมกระบวนเรียนรูพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร นวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพสูกลุมเปาหมายเชิงประจักษ

3. เพื่อถายทอดองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อสรางความรวมมือในการเผยแพรพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร

5. เพื่อเพิ่มจํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ

1. ดําเนินโครงการถายทอดพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตรแก

นักเรียน อาจารย บุคลากร ประชาชน  เกษตรกร ในพื้นที่

เครือขาย พกฉ. และมูลนิธิ หรือชมรม หนวยงาน ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย จํานวน 5 ครั้ง

2. มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 450 คน

3. เผยแพรองคความรูและสรางแรงบันดาลใจการทําเกษตรผาน

รายการออนไลนของพกฉ. จํานวนไมนอยกวา 100 ครั้ง

   1.2) กิจกรรมโครงการสงเสริมการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,220,000.00         1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดเจตคติที่

ดีในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  

3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกทาง

สถาบันการศึกษา หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน

4. เพื่อสรางรายไดและเพิ่มจํานวนผูเขาชม

1. จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริมการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 42,200 คน

2. สรางรายได 6,600,000 บาท

4. กิจกรรมการตลาด

และลูกคาสัมพันธ

เงินงบประมาณ 510,000.00          -                              315,255.30                    194,744.70                    

 1. โครงการทองเที่ยวสุขสันต ที่พิพิธภัณฑเกษตรฯ 40 ครั้ง 510,000.00          1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยดาน

การเกษตร

2. เพื่อเผยแพรองคความรูการทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อสรางรายไดและเพิ่มจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑในรูปแบบกลุมครอบครัว และ

ประชาชนทั่วไปจากการดําเนินโครงการใหมากยิ่งขึ้น

                                   -                          315,255.30                        194,744.70 1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการทองเที่ยวสุขสันต ที่พิพิธภัณฑ

เกษตร จํานวน 1,000 คน

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน 40 ครั้ง

3. สรางรายไดประมาณ 100,000 บาท

   กลยุทธ 2 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระ

อัจฉริยภาพเชิงประจักษ
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

เงินงบประมาณ 4,683,300.00       -                              3,695,770.50                  987,529.50                    

2. กิจกรรมขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ 3,788,600.00       -                              3,217,420.50                  571,179.50                    

 1. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 7 ครั้ง 2,916,800.00       1. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดาน

การเกษตร     

2. เพื่อเปนตลาดนัดองคความรู - ภูมิปญญา ตลาดนัดแหงความสัมพันธ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด และการจําหนายผลผลิต อัน

เปนการยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อเปนแหลงนัดพบและเชื่อมโยงเครือขายพิพิธภัณฑเกษตรฯ เกษตรกร ผูผลิต ผู

จําหนาย และผูบริโภค ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมและจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑสีเขียว จากพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ เครือขายพิพิธภัณฑเกษตรฯ และภาคีความรวมมือ

4. เพื่อสรางกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดแกสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

เครือขายพิพิธภัณฑเกษตรฯ และภาคีความรวมมือ

5. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

                                   -                        2,896,180.50                          20,619.50 สนพ. 1. มีเงินสะพัดจากการจําหนายสินคาในการจัดโครงการตลาดนัด

เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งละประมาณ 1,300,000 – 1,400,000 

บาท

2. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 7 ครั้ง

3. มีจํานวนผูเขารวมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งละ

ประมาณ 3,000 – 5,000 คน

4. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมหกรรม 

และนิทรรศการหมุนเวียน จํานวน 4 ครั้ง

5. มีจํานวนผูเขารวมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงาน

มหกรรม และนิทรรศการหมุนเวียนครั้งละประมาณ 5,000 – 

8,000 คน

1. เพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายที่มาเขาชม และเรียนรูพิพิธภัณฑในรูปแบบหมูคณะ

และบุคคลทั่วไป

2. เพื่อเผยแพรองคความรูและแนวคิดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

ของเครือขายพิพิธภัณฑฯ โดยนําเสนอผานสินคาอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคตางๆ 

ใหกับทุกกลุมเปาหมาย

3. เพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจของสํานักพัฒนากิจการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของพกฉ.

4. สรางรายไดแก พกฉ.

สพก. 1. ความพึงพอในการใหบริการ ของ พกฉ.

2. รายได พกฉ.

 2. ขยายผลเครือขายพิพิธภัณฑ 6 ครั้ง 871,800.00          เปาหมายตามงบประมาณ จํานวน ๕ ครั้ง

1. เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอด ขยายผลเครือขายทุกภูมิภาคประสานความรวมมือกับ

เครือขายและภาคีความรวมมือจัดตั้งศูนยเครือขาย ศูนยการเรียนรู

2. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9

3. พัฒนาและยกระดับการสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน

4. เพื่อสรางกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. เครือขายไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน การทํางานในระดับชุมชน 

จังหวัดภาคและระดับประเทศ

                                   -                          321,240.00                        550,560.00 สสค. 1. ขยายศูนยเครือขาย พกฉ.เพิ่มขึ้นจํานวน 8 แหง 

2. องคความรูจากศูนยเครือขายใหมอยางนอย 8 เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อน

เชื่อมโยงและประยุกต หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดาน การเกษตรสูสังคม

   กลยุทธ 3 สืบสาน รักษา ตอยอด ขยาย

เครือขาย ทุกภูมิภาค
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

2. กิจกรรมขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

 1. พัฒนาศักยภาพเครือขายพิพิธภัณฑ 5 ครั้ง 894,700.00          1.เพื่อพัฒนาความรวมมือกับเครือขายและภาคีความรวมมือในการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการถายทอดองคความรู หลักสูตรกระบวนการถายทอดของ

เครือขาย ๗๒ พื้นที่

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการตลาด ผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคา มาตรฐานสินคาของ

รานคาเครือขาย และรานคาภาคีความรวมมือ

5. เพื่อสรางการมีสวนรวมของเครือขาย ภาคีความรวมมือในการจัดกิจกรรม 

นิทรรศการถายทอดองคความรูและพัฒนาฐานเรียนรู

6. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต ความเปนมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย

                                   -                          478,350.00                        416,350.00 1. พื้นที่ตนแบบจํานวน 72 พื้นที่ กระจายอยูใน 4 ภูมิภาค 

2. รอยละของจํานวนผูเขาเรียนรูในโครงการ“เรียนรู อยูจริง 109

 คนตนแบบ” นําไปใชจริงในแปลงของตนเอง

เงินงบประมาณ 2,100,000.00       682,510.20                    1,330,681.75                  86,808.05                      

เงินทุนสํานักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 5,000,000.00       -                              344,609.90                    4,655,390.10                  

3. กิจกรรมการจัดการ

องคความรู

เงินงบประมาณ 2,100,000.00       682,510.20                    1,330,681.75                  86,808.05                      

 1. จัดกระบวนการถายทอดองคความรูนวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 12 ครั้ง 1,500,000.00       1. เพื่อเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อสงเสริมการเรียนรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

นําไปประยุกตใชในการพึ่งตนเองในดานการผลิต และการดําเนินชีวิต

                       682,510.20                        754,681.75                          62,808.05 สนพ. 1. มีผูเขารวมหลักสูตรถายทอดองคความรูพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง เปนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สําหรับ

ประชาชนทั่วไป จํานวน 11 ครั้ง

2. มีผูเขารวมโครงการถายทอดองคความรูนวัตกรรมและ

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวนประมาณ 12,500 คน

3. มีผูเขารวมหลักสูตรถายทอดและฝกปฏิบัตินวัตกรรม

การเกษตร (หลักสูตรเขมขน) เปนหลักสูตรสําหรับกลุมเปาหมาย

เฉพาะ จํานวน 12 ครั้ง

4. มีผูเขารวมโครงการถายทอดองคความรูนวัตกรรมและ

เศรษฐกิจพอเพียง จํานวนประมาณ 300 คน

5. มีรายไดจากคาลงทะเบียน ประมาณ 500,000 บาทตอป

6. ผูเขารวมโครงการถายทอดองคความรูนวัตกรรมและเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถนําความรูไปประยุกตใชได เฉลี่ยรอยละ 80

 2. จัดทําสื่อเผยแพรในรูปแบบหนังสือ 6 เรื่อง 600,000.00          1.เพื่อเผยแพร ขยายองคความรูดานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและองคความรูตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการเกษตร

2. เพื่อเปนแหลงความรู ดานการเกษตรในแขนงตาง ๆ

                                   -                          576,000.00                          24,000.00 สพร. 1. หนังสือองคความรูเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ พกฉ. 

จํานวน 6 เรื่อง 

2. สรางรายไดให พกฉ.

5,000,000.00       -                              344,609.90                    4,655,390.10                  สพร.

   1) โครงการพัฒนาทักษะดานการวิจัยสําหรับบุคลากร พกฉ. 2,500,000.00         เพื่อการพัฒนาบุคลากรของพกฉ. ใหมีทักษะในการเขียนงานวิชาการ -                                  340,749.90                       2,159,250.10                     รอยละของบุคคลากรที่ไดรับการพัฒนาสามารถเขียนงานวิชาการ

ไดตามมาตรฐาน

   2) โครงการขับเคลื่อนหนุนเสริมงานวิจัยตามภารกิจของพกฉ.และความ

รวมมือเชิงครือขาย

1,800,000.00         เพื่อการสรางและพัฒนางานวิชาการสําหรับพกฉ . -                                  -                                  1,800,000.00                     ผลงานวิชาการตามภารกิจของ พกฉ. ของรายสํานัก

   3) โครงการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากงานวิจัย 500,000.00           เพื่อการตอยอดงานวิชาการ นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ -                                  -                                  500,000.00                       รอยละของผลงานวิชาการที่สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง

   4) การดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา

200,000.00           1. เพื่อรวมกันเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทย 

ดานการเกษตร สรางความรวมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การสรางกระบวนการเรียนรู และขยายผลองคความรู 

ภาคการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

                                   -                              3,860.00                        196,140.00 องคความรูนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอย 2 เรื่อง

  กลยุทธ 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสราง 

่ ่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการ การ

ยกระดับและเผยแพรองคความรู ภูมิปญญา 

และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  กลยุทธ 4 พัฒนาความรวมมือกับเครือขาย 

และภาคีความรวมมือ

   กลยุทธ 5 การประมวลและจัดทําองค

ความรู ภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

เงินงบประมาณ 1,542,500.00       -                              1,429,940.40                  112,559.60                    

เงินทุนสํานักงาน 12,284,200.00      680,216.53                    7,575,050.93                  4,028,932.54                  

(ขออนุมัติคณะกรรมการ)

4. กิจกรรมการตลาด

และลูกคาสัมพันธ

เงินงบประมาณ 1,452,000.00       -                              1,415,540.40                  36,459.60                      

เงินทุนสํานักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 12,284,200.00      680,216.53                    7,575,050.93                  4,028,932.54                  

 1. กิจกรรมบริการผูเขาชม 1 งาน 243,400.00          1. เผยแพรพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

พระบรมวงศานุวงศดานการเกษตร 

2. สรางการรับรูและการมีสวนรวมการเรียนรู รักษาและขยายผลกลุมเปาหมาย 

3. เพิ่มจํานวนผูเขาชมและเกิดรายไดแกสํานักงาน

                                   -                          242,617.40                              782.60 สพก. 1.จัดกิจกรรม 10 ครั้ง

2. กลุมเปาหมายผูแทนหนวยงาน องคกร รวมกิจกรรม 360 คน

3. มีหมูคณะจากหนวยนํากลุมเปาหมายกลับเขามาเรียนรู ที่ 

พกฉ. ไมต่ํากวา 20 หมูคณะ

 2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได 1 งาน

     1) เงินงบประมาณ 732,000.00                                             -                          732,000.00                                    -   

     2) เงินทุนสํานักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 12,284,200.00      680,216.53                    7,575,050.93                  4,028,932.54                  

      - คาใชจายในการดําเนินงาน (จัดซื้อผลผลิต ผลิตภัณฑ เพื่อจําหนาย

เปนอขงที่ระลึก จัดซื้ออาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เพื่อบริการคณะเขา

ชมและใชบริการ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณใชในการประกอบอาหารและ

เครื่องดื่ม คาจางเหมาบุคลากรชวยในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม

สงเสริมการทุงเที่ยวเชิงเกษตร การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับหองพัก หอง

ประชุมฯ)

11,937,200.00      

     - กิจกรรมสงเสริมการตลาดกิจกรรม Night At the Museum 

ชมพิพิธภัณฑยามค่ํา

247,000.00          1.  เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางดานการเกษตร ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 

พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงษ

2.  สรางการรับรู สงเสริมการเขาชมพิพิธภัณฑ และนําเสนอสินคาและบริการ ของพกฉ .

3.  เพิ่มจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑ ผานการเปดใหชมนอกเวลาทําการ

4.  สรางรายได ผานการออกราน และจําหนายสินคา

1. มีกลุมเปาหมายรวมกิจกรรม 2,000 คน

2. สรางรายไดไมนอยกวา 300,000 บาท

     - กิจกรรมสงเสริมการตลาด โครงการสงเสริมสินคาและบริการผาน

ชองทางออนไลน

50,000.00           1. สรางการรับรู และสงเสริมการตลาดดานการจําหนายสินคา และบริการ ของ พกฉ.

ผานชองทางออนไลน

2. เพิ่มรายได จากการจําหนายสินคา และบริการ

1.นําเสนอสินคาและบริการผานชองทางออนไลน ไมนอยกวา 80

 ชิ้นงาน

2. เขาถึงกลุมเปาหมายไมนอยกวา 100,000 ราย (Reach)

     - กิจกรรมสงเสริมการตลาด กิจกรรม Private Trip 50,000.00           1. กระตุนใหเกิดการเขาใชบริการพิพิธภัณฑ และสงเสริมการใชทรัพยากร ของ พกฉ.

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพิ่มจํานวนผูเขาชม และฐานลูกคาใหม

3. เพิ่มรายไดให พกฉ.

1.เพิ่มจํานวนผูเขาใชบริการไมนอยกวา 100 คน

2. เกิดรายไดไมนอยกวา 100,000 บาท

 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ 1 งาน 476,600.00          1. เพื่อประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนมาเรียนรูที่พิพิธภัณฑการเกษตรฯ

2. เพื่อสรางภาพลักษณในการเปนพิพิธภัณฑที่เผยแพรพระเกียรติคุณ

และพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร

3. เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑการเกษตรฯ

4. เพื่อเผยแพรกิจกรรม กิจการ และบริการของพิพิธภัณฑการเกษตรฯใหเปนที่รูจักเพิ่ม

มากขึ้น

                                   -                          440,923.00                          35,677.00 สสค. 1. มีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรฯเพื่อสราง

ภาพลักษณองคกรผานสื่อทีวี 1 ครั้ง

2. มีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรฯเพื่อสราง

ภาพลักษณองคกรผานสื่อโซเซียลมีเดีย โดยมี

ผูติดตามรวมกันไมต่ํากวา 1,000,000 คน เผยแพรไมต่ํากวา 

10 ครั้ง

3. มีแผนพับ ใบปลิว 1 แบบ

1. เพื่อใหบริการผูที่มาที่เขาชม และเรียนรูพิพิธภัณฑจากหนวยงานตางๆ ในรูปแบบหมู

คณะและบุคคลทั่วไป

2. เปนสถานที่จําหนายอาหารปลอดภัยใหกับผูบริโภค

3. เพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจของสํานักพัฒนากิจการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของพกฉ. และเปนการพัฒนารายไดของ พกฉ.

 1. สรางรายไดให พกฉ. 

2. รอยละความพึงพอใจในการใหบริการ ของ พกฉ.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การ

ประชาสัมพันธ และการตลาด

   กลยุทธ 7 การประชาสัมพันธ การตลาด 

และลูกคาสัมพันธ



8

รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

2. กิจกรรมขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ 90,500.00           -                              14,400.00                      76,100.00                      

 1. พัฒนาศักยภาพเครือขายพิพิธภัณฑ (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 ครั้ง 90,500.00           1. เพื่อพัฒนาดานการตลาดรวมกับเครือขายและภาคีความรวมมือในการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

3. เครือขายพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความรูความเขาใจและได

ประสบการณใหม ในการเรียนรูการใชสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เครือขายมีองคความรูใหมที่สามารถประยุกตใชและนําไปขยายผลได ในเรื่องพัฒนา

สินคาและชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

5.เครือขายพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีสวนรวมในการการเผยแพรพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายไดมากขึ้นผานทางชองทางสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                   -                            14,400.00                          76,100.00 สสค. รอยละของเครือขายสามารถขายสินคาผานชองทางออนไลนได

เงินงบประมาณ 66,929,583.38      2,628,035.37                  63,360,883.81                940,664.20                    

เงินทุนสํานักงาน (สงป.กําหนด) 8,000,000.00       -                              8,000,000.00                  -                              

เงินทุนสํานักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 8,765,000.00       -                              6,388,943.15                  2,376,056.85                  

5. กิจกรรมอํานวยการ  เงินงบประมาณ 16,223,000.00      424,035.37                    15,520,570.58                278,394.05                    

 เงินทุนสํานักงาน (สงป.กําหนด) 8,000,000.00       -                              8,000,000.00                  -                              

เงินทุนสํานักงาน (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 8,765,000.00       -                              6,388,943.15                  2,376,056.85                  

 1. คาใชจายบริหารสํานักงาน 32,988,000.00      

    - คาตอบแทนลวงเวลา คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

คณะทํางาน คาใชจายในการเดินทางฯ

3,600,000.00         

    - คาวัสดุสํานักงาน เชื้อเพลิงและหลอลื่น ไฟฟาและวิทยุ กอสราง งาน

บานงานครัว โฆษณาและเผยแพร วัสดุเกษตรฯ

2,400,500.00         

    - คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ไปรษณีย) 11,690,000.00       

     - คาจางเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ทําความสะอาด พนักงานขับ

รถยนต ดูแลภูมิทัศน ปองกันและกําจัดปลวก ดูแลบํารุงรักษาลิฟต บันได

เลื่อน ระบบความเย็นฯ และระบบสัญญาเตือนภัยฯ)

9,672,200.00         

     - คาเบี้ยประกัยภัยอาคาร จางสํารวจความพึงพอใจ จางตรวจสอบบัญชี 

จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน คาซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะฯ

5,625,300.00         

5. กิจกรรมอํานวยการ เงินงบประมาณ 9,588,783.38        2,204,000.00                  7,384,783.38                  -                              

คาใชจายลงทุน สอน.

  คาครุภัณฑ

   - ติดตั้งระบบเตือนภัย ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

9 อาคาร

2,209,200.00                                            -                        2,209,200.00                                    -   

  คาที่ดิน / สิ่งกอสราง

   - คาปรับปรุงซอมเซมหลังคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว อาคาร 6 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 อาคาร

6,353,000.00                              2,204,000.00                      4,149,000.00                                    -   

 - การเปลี่ยนแปลงงบประมาณสําหรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K) โครงการกอสรางเขื่อนเสาเข็มกันดิน จํานวน 1 งาน

1,026,583.38         -                                  1,026,583.38                                                        -   

 - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ - เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณการใหบริการขององคกร สรางความ

ประทับใจแกผูเขามาเรียนรูและเขาชมทั่วไป

1. เพื่อใหบุคลากร ไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองคกร

ใหมีระเบียบเรียบรอยเปนสัดสวนไดอยางเปนขั้นตอนและมีระบบแบบแผน

3. เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมใหการปฏิบัติงานขององคกรดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพสงผลถึง

ความคลองตัวในการทํางานขององคกรภายใน

และผูมารับบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอยางนอย 80 %

สอน.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ องคกรบนฐานธรรมาภิบาล

   กลยุทธ 9 การบริหารจัดการองคกร ดวย

ความโปรงใส ตรวจสอบได

   กลยุทธ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

   กลยุทธ 8 พัฒนาดานการตลาดรวมกับ

เครือขาย และภาคีความรวมมือ
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

แผนงานบุคลากร เงินงบประมาณ 41,117,800.00      -                              40,455,529.85                662,270.15                    

 1. คาใชจายบุคลากร 83 อัตรา 41,117,800.00       -                                                 40,455,529.85                        662,270.15

 1.1 คาใชจายบุคลากร

   (1) เงินเดือน

   (2) เงินอื่นๆ ที่จายควบ

       - คาสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ

        - คาตอบแทนผูบริหาร

        - สวัสดิการ

เงินทุนสํานักงาน  (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 3,768,400.00       779,500.00                    2,988,871.01                  28.99                            

1. ปรับปรุงหองเปนศูนยขอมูล (Data Center) 800,000.00           1. เพื่อใหการใชงานระบบเครือขายของ พกฉ.มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตองการของผูปฏิบัติงาน

2. เพื่อให พกฉ. มีระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอรสํานักงาน

ที่มีเสถียรภาพและตอบสนองการใชงานไดทันตอความตองการของผูปฏิบัติงาน

3.เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในหองเครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนของเดิมที่มี

ประสิทธิภาพไมเหมาะกับปริมาณระบบคอมพิวเตอรภายในหอง

4. เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงภายในหองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

1. ประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของ พกฉ.

2. ความเสถียรภาพความมั่นคงและความปลอดภัย

2. ซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 191,720.00           1. เพื่อใหครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่ชํารุด เสียหาย หรือใชงานไมไดใหสามารถใชงานได

ตามปกติ

2. เพื่อใหการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ

ของผูปฏิบัติงาน

1. ระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตไดรับในคํารองขอใหตรวจ

ซอมเครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการรวม

ระยะเวลาประมาณ 1 วัน โดยคํานึงถึงความสะดวก คุมคา

ประหยัดและการใชงานเครื่องหลังซอมที่ตอเนื่องยาวนานตอไป

2. ตรงตอความตองการของเจาหนาที่ พกฉ.

3. จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนของเดิม 500,000.00           1. เพื่อทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานเดิมที่มีอายุการใชงานมากกวา 5 ป

2. เพื่อใหครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานของ พกฉ.มีความพรอมในการใชงานและ

สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง

1. ไดครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตาม

ความตองการของผูปฏิบัติงาน

2. เพื่อความคุมคาในการลงทุนแทนการซอมแซมบํารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานมาก

3. เพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนภารกิจองคกร ใหมี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ พกฉ.

4. บริหารจัดการและการสื่อสารภายในองคกร 886,680.00           1. เพื่อใหการใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของ พกฉ.มีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกใหแกผูเขามาใชบริการ

รองรับเทคโนโลยีใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

2. เพื่อให พกฉ. มีระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอรสํานักงาน

ที่มีเสถียรภาพและตอบสนองการใชงานไดทันตอความตองการของผูปฏิบัติงาน

3. เพื่อให พกฉ .สามารถบริหารและจัดการดูแลระบบเครือขายไดอยางครอบคลุม และ

มีประสิทธิภาพ

4. เพื่อการเฝาระวังและจัดการแกไขปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ 

พกฉ. ได ตลอดเวลา

5.ผลิตสื่อเพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ดานการเกษตร

1. สัญญาณอินเตอรเน็ตแบบ Leased Line พรอมใชงาน โดย

รอยละของจํานวนเวลา Internet Downtime ไมมากกวา 43.8 

นาทีตอเดือน หรือ 8.76 ชั่วโมงตอป

2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีความรวดเร็ว (Speed) ไมนอย

กวารอยละ 90 ของระบบที่ใหบริการ

3. มีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรฯ เพื่อสราง

ภาพลักษณองคกรผาน LINE Official Account

@Wisdomkingfan โดยประชาสัมพันธรวมกันไมต่ํากวา 60 ครั้ง

5. จางดูแลระบบงานคลังและระบบรานคา 100,000.00           เพื่อใหการใชงานระบบงานคลังและระบบรานคา สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ระบบงานคลังและระบบรานคา ใหพรอมใชงานอยูเสมอและมี

เสถียรภาพ

6. จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรงานออกแบบสิทธิ์การเชาใชรายป (Adobe) 120,000.00           1. พกฉ.ซอฟตแวรงานออกแบบสิทธิ์การเชาใชรายป (Adobe) จํานวน 3 Licenses

ระยะเวลา 1 ป 

2. พกฉ. ไดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซอฟตแวรงานออกแบบสิทธิ์การเชาใชรายป (Adobe) 

ถูกตองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

1. พกฉ.ซอฟตแวรงานออกแบบสิทธิ์การเชาใชรายป (Adobe) 

จํานวน 3 Licensesระยะเวลา 1 ป 

2. พกฉ. ไดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซอฟตแวรงานออกแบบสิทธิ์การ

เชาใชรายป (Adobe) ถูกตองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.

2537

7.  จัดซื้อโปรแกรมปองกันและกําจัดไวรัสสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 70,000.00             1. พกฉ. Licenses  จํานวน 100 เครื่อง 

2. พกฉ.มีโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Anti-Virus) สามารถปองกันการสูญหาย

ของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. พกฉ. Licenses  จํานวน 100 เครื่อง 

2. พกฉ.มีโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร (Anti-Virus) 

สามารถปองกันการสูญหายของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

 เพื่อใหบุคลากรมีระดับความเปนอยูที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

 มีความเจริญกาวหนา มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว

รอยละการเบิกจาย

  กลยุทธ 12 การบริหารจัดการและการ

สื่อสารภายในองคกร

สอน.

  กลยุทธ 13 การจัดแสดง การประชาสัมพันธ

 การใหบริการ การตลาด

กลยุทธ 11 พัฒนาศักยภาพและการบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศขับเคลื่อน ภารกิจองคกร
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รายการ เปาหมาย เงินงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ระยะเวลา

แผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ กิจกรรมงบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3 เปาประสงค ผูกพัน เบิกจาย คงเหลือ

8. บํารุงรักษา Mobile Application รายป 200,000.00           1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑการเกษตรฯ

เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารและสรางการรับรูเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวาง

2. เพื่อให Mobile Application Wisdomking สามารถใชงานได

1. Mobile Application Wisdomking สามารถใชงานไดอยาง

ตอเนื่อง

2. สามารถเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑ

การเกษตรฯ

9. ปรับปรุงหองผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร 500,000.00           1. เพื่อประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนมาเขาชมที่พิพิธภัณฑการเกษตรฯ

2. เพื่อสรางภาพลักษณในการเปนพิพิธภัณฑที่เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระ

อัจฉริยภาพกษัตริยเกษตรดวยสื่อเทคโนโลยี

3. เพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑการเกษตรฯ

4. เพื่อเผยแพรกิจกรรม กิจการ และบริการของพิพิธภัณฑการเกษตรฯ

1. ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพรอยางนอย 180 ชิ้นงาน

2. มีคนรับรูขาวกิจกรรม กิจการ บริการของพกฉ. ผานสื่อ

โซเซียลมีเดีย ไมต่ํากวา 1,000,000 คนที่มองเห็น

10.  ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร องคความรู กิจกรรม กิจการของ พกฉ. 400,000.00           1. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ โครงการฝาวิกฤติโควิคดวยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู 

อยูจริง 109 คนตนแบบ

2. เพื่อสรางภาพลักษณในการเปนพิพิธภัณฑที่เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระ

อัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร

ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร อยางนอย 120 ชิ้นงาน

   กลยุทธ 14 การเผยแพรและขับเคลื่อน 

การสืบสาน รักษา ตอยอด

   กลยุทธ 15  การประสานความรวมมือกับ 

เครือขายภาคีความรวมมือ


	แผนภาพรวม 2564

