
(1) (2) (2)/(1) (3)  (3)/(1)  (1)-(2)
รวมท้ังส้ิน 282,256,400.00     282,256,400.00     266,403,545.44     94.38           154,732,023.34     54.82        15,852,854.56   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมไทยเป็นท่ีประจักษ์ 169,183,416.62     169,183,416.62     166,518,531.89     98.42           59,617,271.89       35.24        2,664,884.73     
         1.1  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 39,683,416.62        39,683,416.62        37,018,531.89        93.28            33,717,271.89        84.97        2,664,884.73      
         1.2 งบผูกพัน (ค่าใช้จ่ายลงทุน) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน 
                                   และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับงบประมาณ ผูกพัน 3 ปี 
                                  (2562 - 2564 = 185,000,000 บาท) ปี งปม. 2562 = 40,000,000 บาท,  
                                   ปี งปม . 2563 = 15,500,000 บาท, ปี งปม. 2564 =  129,500,000 บาท
         หมายเหตุ : มีการปรับแผนงานและงวดงาน

129,500,000.00      129,500,000.00      129,500,000.00      100.00          25,900,000.00        20.00        -                   

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม 4,683,300.00         4,683,300.00         3,695,770.50         78.91           3,695,770.50         78.91        987,529.50       
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 7,100,000.00         7,100,000.00         2,357,801.85         33.21           1,675,291.65         23.60        4,742,198.15     

           3.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,100,000.00          2,100,000.00          2,013,191.95          95.87            1,330,681.75          63.37        86,808.05          
           3.2 เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงาน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางท่ี 8) 5,000,000.00          5,000,000.00          344,609.90            6.89              344,609.90            6.89          4,655,390.10      

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการตลาด 13,826,700.00       13,826,700.00       9,685,207.86         70.05           9,004,991.33         65.13        4,141,492.14     
           4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,542,500.00          1,542,500.00          1,429,940.40          92.70            1,429,940.40          92.70        112,559.60        
           4.2 เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงาน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางท่ี 8) 12,284,200.00        12,284,200.00        8,255,267.46          67.20            7,575,050.93          61.66        4,028,932.54      

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 83,694,583.38       83,694,583.38       80,377,862.33       96.04           77,749,826.96       92.90        3,316,721.05     
         5.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 16,223,000.00        16,223,000.00        15,944,605.95        98.28            15,520,570.58        95.67        278,394.05        
         5.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน 9,588,783.38          9,588,783.38          9,588,783.38          100.00          7,384,783.38          77.01        -                   
                      - ติดต้ังระบบเตือนภัย 9 อาคาร ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 2,209,200.00         2,209,200.00         2,209,200.00         100.00          2,209,200.00         100.00      -                  
                      - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร

6,353,000.00         6,353,000.00         6,353,000.00         100.00          4,149,000.00         65.31        -                  

                      - ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างเข่ือนเสาเข็มกันดิน จ านวน 1 งาน 1,026,583.38         1,026,583.38         1,026,583.38         100.00          1,026,583.38         100.00      -                  
         5.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 41,117,800.00        41,117,800.00        40,455,529.85        98.39            40,455,529.85        98.39        662,270.15        
         5.4 เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงาน ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด (รายละเอียดดังตารางท่ี 9) 8,000,000.00          8,000,000.00          8,000,000.00          100.00          8,000,000.00          100.00       -                   
         5.5 เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงาน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ (รายละเอียดดังตารางท่ี 8) 8,765,000.00          8,765,000.00          6,388,943.15          72.89            6,388,943.15          72.89        2,376,056.85      

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 3,768,400.00         3,768,400.00         3,768,371.01         100.00         2,988,871.01         79.31        28.99              
         6.1 เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงาน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด (รายละเอียดดังตารางท่ี 8) 3,768,400.00          3,768,400.00          3,768,371.01          100.00          2,988,871.01          79.31        28.99                

1

 ตารางท่ี 4 สรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ รายการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ เบิกจ่ายและผูกพัน เบิกจ่ายจริง  % เบิกจ่าย

จริง
 % เบิกจ่าย
และผูกพัน

สะสมถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

 คงเหลือ
 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณสะสม



(1) (2) (2)/(1) (3)  (3)/(1)  (1)-(2)
รวมท้ังส้ิน 98,477,580.00       98,477,580.00       98,477,580.00       100.00         98,477,580.00       100.00      -                   
          1. เงินงบประมาณ ปี 2562 - ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ
                ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปี 2562 - 2564 = 185.0000 ล้านบาท)
                ปี 2562 = 10.4 ล้านบาท และ ปี 2563 = 15.5000 ล้านบาท

25,900,000.00        25,900,000.00        25,900,000.00        100.00          25,900,000.00        100.00       -                   

          2. เงินงบประมาณ ปี 2563 ค่าก่อสร้างเข่ือนเสาเข็มกันดิน 23,223,200.00        23,223,200.00        23,223,200.00        100.00          23,223,200.00        100.00       -                   

          3. เงินงบประมาณ ปี 2563 ค่าซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 32,400,000.00        32,400,000.00        32,400,000.00        100.00          32,400,000.00        100.00       -                   
          4. เงินทุนฯ ส านักงาน ปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการ พกฉ. เห็นชอบ 
               ค่าก่อสร้างอาคารสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

16,954,380.00        16,954,380.00        16,954,380.00        100.00          16,954,380.00        100.00       -                   

ตารางท่ี 5 เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 2562 และ ปี 2563 (เฉพาะค่าใช้จ่ายลงทุน เกิน 1 ล้านบาท)

 % เบิกจ่าย
และผูกพัน

เบิกจ่ายจริง  % เบิกจ่าย
จริง  คงเหลือ

รายการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

เบิกจ่ายและผูกพัน



ก.พ.ร. สงป. สนง.
 - จ ำนวนประชำชนท่ีเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ 352,669 รำย 400,000 รำย 90,627 รำย คิดจำก เป้ำหมำย

 ก.พ.ร. ได้
ร้อยละ 25.08

คิดจำก เป้ำหมำย
 สงป. ได้

ร้อยละ 22.12

59,056 รำย
(ต.ค. 63 - ก.ย. 

64)

 - เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ พกฉ. ปิดกำรให้บริกำรช่ัวครำว 
ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษำยน – 30 กันยำยน 2564 ท ำให้มีคณะยกเลิกกำรจองกำรเข้ำชม และกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ต้ังแต่
เดือนธันวำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564 รวมท้ังส้ิน 91 คณะ รวมเป็นจ ำนวน 15,671 รำย
1. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนตุลำคม 2563 = 1,005 รำย
2. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนพฤศจิกำยน 2563 = 451 รำย
3. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนธันวำคม 2563 = 682 รำย
4. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนมกรำคม 2564 = 19,099 รำย
5. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนกุมภำพันธ์ 2564 = 2,541 รำย
6. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนมีนำคม 2564 = 5,047 รำย
7. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนเมษำยน 2564 = 1,275 รำย
8. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนพฤษภำคม 2564 = 2,828 รำย
9. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนมิถุนำยน 2564 = 2,893 รำย
10. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนกรกฎำคม 2564 = 3,589 รำย
11. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนสิงหำคม 2564 = 8,836 รำย
12. ยอดผู้เข้ำชมออนไลน์ เดือนกันยำยน 2564 = 10,810  รำย

 - จ ำนวนช้ินงำนกำรจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 12 ช้ิน 24 ช้ิน 25 ช้ิน สูงกว่ำเป้ำหมำย 1. นิทรรศกำร "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์" (สพร.)
2. นิทรรศกำร "ธ สถิตในดวงใจพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรฯ" (สพร.)
3. นิทรรศกำร "ฝนหลวง" (สพร.)
4. นิทรรศกำร "รักษ์ปฐพี คืนชีวีท่ีหลำกหลำยให้ผืนดิน" (สพร.)
5. จัดสร้ำงนิทรรศกำร "ระบบสูบน้ ำแบบเท้ำเหยียบ" (สนพ.)
6. นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (สพร.)
7. นิทรรศกำร “พันธุกรรมมันพ้ืนบ้ำน” (สพร.)
8. จัดสร้ำงนิทรรศกำร โรงเรือนปลูกผักแบบยกสูง (สนพ.)
9. นิทรรศกำร "โรงเรือนปลูกผักพร้อมติดต้ังระบบ IOT" (สนพ.) 
10. ปรับปรุงนิทรรศกำรหัวใจนักปรำชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ" (สพร.)

11. จัดท ำบทน ำเก่ียวกับนิทรรศกำร และจัดแสดงสำยพันธ์ุข้ำว (สพร.)
12. นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ( สพร.)
13. จัดสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้ "กำรเล้ียงไก่พ้ืนบ้ำนพันธ์ุใหม่" (สนพ.)
14. ปรับปรุงนิทรรศกำรองค์ควำมรู้ประจ ำฐำน จ ำนวน 33 องค์ควำมรู้ พร้อมติดต้ังประจ ำฐำน (สนพ.)
15. ปรับปรุงนิทรรศกำร "ใต้แปลงผักบนหลังคำเกษตรพอเพียงเมือง" (สนพ.)
16. จัดสร้ำงนิทรรศกำร "กำรปลูกไม้ผลบนคันนำ" (สนพ.)
17. จัดสร้ำงนิทรรศกำร "กำรเล้ียงปลำแบบน้ ำเขียว" (สนพ.)
18. จัดสร้ำงนิทรรศกำร "เกษตรปลดหน้ีพ้ืนท่ี 1 งำน" (สนพ.)
19. จัดสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้ "โคก หนอง นำ" (สนพ.)
20. จัดสร้ำงนิทรรศกำร "จำกเส้นด้ำย สู่ลำยผ้ำ" (สพร.)
21. ปรับปรุงนิทรรศกำรโซนเสียงแห่งธรรมชำติ ป่ำกลำงวัน ป่ำกลำงคืน อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 4 (สพร.)
22. นิทรรศกำร “จำกนภำ...ผ่ำนภูผำ...สู่มหำนที” อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 4 (สพร.)
23. จัดท ำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) (สพร.)
24. จัดท ำนิทรรศกำร องค์ควำมรู้เร่ือง จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง (สนพ.)
25. จัดท ำนิทรรศกำร องค์ควำมรู้เร่ือง เกษตรบนคันดิน (Hugel Kultur) (สนพ.)

ตารางท่ี 6 สรุปแผนและผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สะสมถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ล าดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ
ผลท่ีได้จาก
ออนไลน์

เป้าหมาย  
ผลท่ีได้ ร้อยละ

1 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือน
พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพกษัตริย์เกษตร
สู่สังคมไทยเป็นท่ีประจักษ์



ก.พ.ร. สงป. สนง.
ล าดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

ผลท่ีได้จาก
ออนไลน์

เป้าหมาย  
ผลท่ีได้ ร้อยละ

1. จัดนิทรรศกำรสัญจร คร้ังท่ี 1 ในโครงกำร "จิตอำสำรำชทัณฑ์ (จอส.รท.)"  ในวันท่ี 9 – 11 พฤศจิกำยน 2563 ณ อำคำรปทุม
ธรรมประพฤติฝ่ำยกำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธำนี อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
2. จัดนิทรรศกำรสัญจร คร้ังท่ี 2 ในโครงกำร "จิตอำสำรำชทัณฑ์ (จอส.รท.)" ในวันท่ี 23 – 25 พฤศจิกำยน 2563 ณ ทัณฑสถำน
บ ำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธำนี
3. จัดนิทรรศกำรสัญจร คร้ังท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ "กิจกรรมแปรรูปผักตบชวำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง" วันท่ี 22
 มกรำคม 2564 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้จิตอำสำและเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ อ ำเภอสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม
4. จัดนิทรรศกำรสัญจร คร้ังท่ี 4 ในงำน "HUG NA MARKET @Valaya Alongkorn ตลำดในสวน... อบอวนด้วยควำมรัก ฮักนะ" 
ในวันท่ี 26 มีนำคม 2564 ณ บริเวณภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
5. จัดนิทรรศกำรสัญจร คร้ังท่ี 5 ในงำน “พิธีเปิดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ -เนตรนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 63” วันท่ี 7 
เมษำยน 2564 ณ โรงเรียนเพชรรัตน์  ในพระอุปถัมป์ฯ กรุงเทพมหำนคร
6. จัดนิทรรศกำรสัญจร คร้ังท่ี 6 ในงำน “กำรประกวดผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงประเภทดีเลิศ” ณ กรมพัฒนำชุมชน ศูนย์รำชกำร กทม.

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) พกฉ. ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ มีกำรจัดนิทรรศกำรสัญจรออนไลน์ จ ำนวน 6 คร้ัง ดังน้ี
1. จัดโครงกำรนิทรรศกำรสัญจรออนไลน์ เม่ือวันท่ี 26 สิงหำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอำจำรย์และนักเรียนช้ันมัธยมศีกษำ
ปีท่ี 6 
2. จัดโครงกำรนิทรรศกำรสัญจรออนไลน์ เม่ือวันท่ี 27 สิงหำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นนำยกสมำคม คณะกรรมกำรและ
สมิชิกจำกสมำคมพิพิธภัณฑ์ไทย 
3. จัดโครงกำรนิทรรศกำรสัญจรออนไลน์ เม่ือวันท่ี 31 สิงหำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอำจำรย์ และ นักเรียน โรงเรียน
นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
4. คร้ังท่ี 10 จัดโครงกำรนิทรรศกำรสัญจร ออนไลน์ ในวันท่ี 1 กันยำยน 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช กองพัฒนำ
นักศึกษำและมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
5. คร้ังท่ี 11 จัดโครงกำรนิทรรศกำรสัญจร ออนไลน์ ในวันท่ี 7 กันยำยน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน ล ำนำรำยณ์ 
จังหวัดลพบุรี  
6. คร้ังท่ี 12 จัดนิทรรศกำรสัญจร ออนไลน์ ในวันท่ี 10 กันยำยน 2564 เทศบำลนครนนทบุรี

 - ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชม  ร้อยละ 80 ข้ึนไป ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.18 สูงกว่ำเป้ำหมำย
 - ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้ำหมำย
วัดจำกกิจกรรมท่ีได้รับควำมนิยม 3 อันดับแรกในปี
2563 ในกำรวัดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้ำหมำย 
ล ำดับท่ี 1 หลักสูตร ท่ี 1  ตำมรอย พ่อ 
ล ำดับท่ี 2 หลักสูตรท่ี 7  ตำมรอยพ่อ 
               กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ล ำดับท่ี 3  หลักสูตรท่ี 5  นวัตกรรมของพ่อ

ลดลง
ร้อยละ 1.50

ลดลง ร้อยละ 3.86 สูงกว่ำเป้ำหมำย รำยละเอียดตำมหนังสือท่ี พกฉ 0101.4/1591 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2564

12 คร้ัง  ตำมเป้ำหมำย - จ ำนวนกำรจัดนิทรรศกำรสัญจร 12 คร้ัง

1 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือน
พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพกษัตริย์เกษตร
สู่สังคมไทยเป็นท่ีประจักษ์

ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย = ต้นทุนที่ลดลงระหว่างปี x 100
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย

= 0.14 x 100
3.63

= 3.86



ก.พ.ร. สงป. สนง.
ล าดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

ผลท่ีได้จาก
ออนไลน์

เป้าหมาย  
ผลท่ีได้ ร้อยละ

 - จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมตลำดเศรษฐกิจ
พอเพียง

7 คร้ัง 8 คร้ัง สูงกว่ำเป้ำหมำย 1. จัดงำนตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรจัดงำนนิทรรศกำรหมุนเวียน "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์" ระหว่ำงวันท่ี 10 - 13 
ตุลำคม 2563
2. จัดงำนตลำดเศรษฐกิจพอเพียงในงำน “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ระหว่ำงวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกำยน 2563
3. จัดงำนตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรจัดงำนมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" ระหว่ำงวันท่ี 3 - 6 ธันวำคม 2563
4. จัดงำนตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรจัดงำนนิทรรศกำรหมุนเวียน "รักษ์ทรัพยำกรไทย" ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 เมษำยน
2564
เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบกำรจัดตลำด
เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบออนไลน์ จ ำนวน 4 คร้ัง คือ 
1. จัดตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "รักเกษตร พบสุข" ระหว่ำงวันท่ี 7 - 8 สิงหำคม 2564
2. จัดตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "แม่แห่งแผ่นดิน" ระหว่ำงวันท่ี 14 - 15 สิงหำคม 2564
3. จัดตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "ข้ำวไทย ช่วยไทย เป็นเอกรำช" ระหว่ำงวันท่ี 28 - 29 สิงหำคม 2564
4. จัดตลำดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ "เกษตรไทย ทุกวัยท ำได้ สุขภำพดี" ระหว่ำงวันท่ี 4 - 5 กันยำยน 2564

 - จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 11,629 รำย 12,500 รำย 7,644 รำย คิดจำก เป้ำหมำย
 ก.พ.ร. ได้

ร้อยละ 65.73
คิดจำก เป้ำหมำย

 สนง. ได้
ร้อยละ 61.15

 - เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ กระทรวงศึกษำธิกำรส่ังปิดโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด (พกฉ. อยู่ในจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด) จึงไม่มีกำรจัดกิจกรรม และ พกฉ. ปิดกำรให้บริกำร
ช่ัวครำว ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษำยน – 31 สิงหำคม 2564 
 - ได้มีกำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ ดังน้ี
1. เดือนพฤษภำคม 2564 = 632 รำย
2. เดือนมิถุนำยน 2564 = 1,367 รำย
3. เดือนกรกฎำคม 2564 = 1,304 รำย
4. เดือนสิงหำคม 2564 = 1,210 รำย
5. เดือนกันยำยน 2564 = 463 รำย

 - ผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ได้น ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ (ประเมินจำกกำรท ำแบบสอบถำม 
จ ำนวน 2,500 รำย)

มำกกว่ำ
ร้อยละ 80

ร้อยละ 75 80.65
(คิดจำกกำรท ำ

แบบสอบถำม จ ำนวน 
2,500 รำย)

 สูงกว่ำเป้ำหมำย *รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564
1. เดือนตุลำคม 2563 = ร้อยละ 81.13 คิดจำกกำรท ำแบบสอบถำมของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 675 รำย
2. เดือนพฤศจิกำยน 2563 = ร้อยละ 8030  คิดจำกกำรท ำแบบสอบถำมของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 428 รำย
3. เดือนธันวำคม 2563 = ร้อยละ 80.78  คิดจำกกำรท ำแบบสอบถำมของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 517 รำย
4. เดือนมกรำคม 2564 = ไม่มี
5. เดือนกุมภำพันธ์ 2564 = ไม่มี
6. เดือนมีนำคม 2564 = ไม่มี
7. เดือนเมษำยน 2564 = 81.45 คิดจำกกำรท ำแบบสอบถำมของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 540 รำย
8. เดือนพฤษภำคม 2564 = ไม่มี (ได้มีกำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 632 รำย)
9. เดือนมิถุนำยน 2564 = ไม่มี (ได้มีกำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 1,367 รำย)
10. เดือนกรกฎำคม 2564 = ไม่มี (ได้มีกำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 1,304 รำย)
11. เดือนสิงหำคม 2564 = ไม่มี (ได้มีกำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 1,210 รำย)
12. เดือนกันยำยน 2564 = ไม่มี (ได้มีกำรจัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน 463 รำย)

 - จ ำนวนสมำชิกเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง 120 รำย 120 รำย ตำมเป้ำหมำย

2 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยง
และประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรเกษตรสู่สังคม



ก.พ.ร. สงป. สนง.
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ผลท่ีได้จาก
ออนไลน์

เป้าหมาย  
ผลท่ีได้ ร้อยละ

 - จ ำนวนกำรจัดท ำส่ือในรูปแบบหนังสือ 6 เร่ือง 7 เร่ือง สูงกว่ำเป้ำหมำย 1. เร่ืองท่ี 1 ผักยกแคร่ จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
2 เร่ืองท่ี 2 สำรพัดว่ำน จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
3. เร่ืองท่ี 3 สำยพันธ์ุแฝกในบ้ำนพ่อ จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
4. เร่ืองท่ี 4 สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ทุกบ้ำนควรมี จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
5. เร่ืองท่ี 5 เมนูสร้ำงและเสริมภูมิคุ้มกัน  จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
6. เร่ืองท่ี 6 ภูมิปัญญำกำรแปรรูปข้ำว จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
7. เร่ืองท่ี 7 พรรณพฤกษำในพระไตรปิฎก จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

45,136 รำย 42,200 รำย 14,494 รำย คิดจำก เป้ำหมำย
 ก.พ.ร. ได้

ร้อยละ 32.11
คิดจำก เป้ำหมำย

 สงป. ได้
ร้อยละ 34.35

6,877 รำย
(ก.ค. - ก.ย. 64)

 -  เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ พกฉ. ปิดกำรให้บริกำรช่ัวครำว 
ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษำยน – 31 กรกฎำคม 2564 ท ำให้มีคณะยกเลิกกำรจองกำรเข้ำชม และกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ต้ังแต่
เดือนธันวำคม 2563 ถึงเดือนสิงหำคม 2564 รวมท้ังส้ิน 91 คณะ รวมเป็นจ ำนวน 15,671 รำย)
1. จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฯ รูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 434 รำย
2. จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฯ รูปแบบออนไลน์ เดือนสิงหำคม 2564 มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 1,353 รำย
3. จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฯ รูปแบบออนไลน์ เดือนกันยำยน 2564 มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 5,090 รำย

 - ร้อยละผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้และควำม
เข้ำใจปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (ประเมินจำกกำรท ำ
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,000 รำย)

มำกกว่ำ
ร้อยละ 85

ร้อยละ 85 85.60 สูงกว่ำเป้ำหมำย ประเมินจำกกำรท ำแบบสอบถำม จ ำนวน 1,000 รำย

 - จ ำนวนองค์ควำมรู้จำกเครือข่ำยและภำคี
ควำมร่วมมือ น ำมำเผยแพร่ ทำง Social media

44 เร่ือง 44 เร่ือง ตำมเป้ำหมำย 1. บทควำม จ ำนวน 15 เร่ือง
2. Infographic จ ำนวน 16 เร่ือง
3. คลิปวีดิโอ จ ำนวน 13 เร่ือง

 - จ ำนวนคร้ังของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 12 คร้ัง 20 คร้ัง สูงกว่ำเป้ำหมำย 1. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรจัดงำนนิทรรศกำรหมุนเวียน "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์"
ระหว่ำงวันท่ี 10 - 13 ตุลำคม 2563
2. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในงำน “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ระหว่ำงวันท่ี 7 – 8 พฤศจิกำยน 2563
3. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรจัดงำนมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" ระหว่ำงวันท่ี 3 - 6 ธันวำคม 2563
4. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้กำรจัดงำนนิทรรศกำรหมุนเวียน "รักษ์ทรัพยำกรไทย" 
ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 เมษำยน 2564
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) พกฉ. ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น
แบบออนไลน์ จ ำนวน 16 คร้ัง ดังน้ี
1. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนพฤษภำคม 2564 = 3 คร้ัง
2. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนำยน 2564 = 4 คร้ัง
3. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎำคม 2564 = 3 คร้ัง
4. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนสิงหำคม 2564 = 5 คร้ัง
5. จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ รูปแบบออนไลน์ เดือนกันยำยน 2564 = 1 คร้ัง

3 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรจัดกำร กำร
ยกระดับและเผยแพร่องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 
และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง



ก.พ.ร. สงป. สนง.
ล าดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

ผลท่ีได้จาก
ออนไลน์

เป้าหมาย  
ผลท่ีได้ ร้อยละ

 - ควำมสำมำรถทำงกำรหำรำยได้ เพ่ือลด
ภำระงบประมำณภำครัฐ

21.40
ล้ำนบำท

10.52 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย แหล่งท่ีมำของรำยได้ ของ พกฉ. ได้แก่
1. รำยได้ค่ำขำยสินค้ำ
2. รำยได้ค่ำบริกำร
3. รำยได้ค่ำเช่ำ
4. รำยได้จำกกำรบริจำค
5. รำยได้อ่ืน ๆ 
เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) พกฉ. ได้เพ่ิมช่องทำงกำรบริกำร กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ สำมำรถสร้ำงรำยได้ จ ำนวน 83,156.66 บำท

 - จ ำนวนสินค้ำท่ีน ำเสนอผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 80 ช้ินงำน 249 ช้ินงำน สูงกว่ำเป้ำหมำย
 - จ ำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีกระตุ้นรำยได้ของ พกฉ. 2 ช้ินงำน  6 ช้ินงำน สูงกว่ำเป้ำหมำย 1. เอ้ียม (ผ้ำคลุมกันเป้ือน)

2. หมวก
3. เส้ือม่อฮ้อม
4. ถุงผ้ำใส่แก้ว
5. ถุงกระเป๋ำ
6. ชุดปลูกผัก

 - ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ร้อยละค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนบุคลำกรไม่
เกินกรอบวงเงิน

รวมฯ ท่ี
คณะรัฐมนตรี
ก ำหนด และ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรจริงไม่

สูงกว่ำ
งบประมำณท่ี

ได้รับกำรจัดสรร
จำกส ำนัก

งบประมำณ

ร้อยละ 28.26 ตำมเป้ำหมำย ได้รับงบประมำณค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 41,117,800 บำท

 - กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ร้อยละ 96  ตำมมติ ครม.
(เบิกจ่ำยและผูกพัน)

ร้อยละ 96 เบิกจ่ำยและผูกพัน
ร้อยละ 94.39

 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย  - งบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 282,256,400 บำท 
 - เบิกจ่ำยและผูกพัน จ ำนวน 266,423,907.15 บำท

4 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำ ยกระดับ 
กำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรบนฐำนธรรมำภิบำล

5

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี

(เงินอุดหนุนประจ าปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

x 100

40,455,529.85
(105,350,016.62 + 37,817,600)

x 100



ก.พ.ร. สงป. สนง.
ล าดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

ผลท่ีได้จาก
ออนไลน์

เป้าหมาย  
ผลท่ีได้ ร้อยละ

 - กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 (ก ำหนดเป็นตัวช้ีวัดบังคับ)
โดยกำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 มีท้ังส้ิน 7 หมวด ได้แก่
      หมวด 1 กำรน ำองค์กำร 
      หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 
      หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
      หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
      หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร
      หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร

ร้อยละ 10 ร้อยละ 0  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ได้คะแนน รวมท้ังส้ิน 237.66 คะแนน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต่ ำ 
   หมวดท่ี 1 กำรด ำองค์กร ได้ 281.25 คะแนน
   หมวดท่ี 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ ได้ 302.08 คะแนน
   หมวดท่ี 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ 268.23 คะแนน
   หมวดท่ี 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ 234.38 คะแนน
   หมวดท่ี 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร ได้ 291.67 คะแนน
   หมวดท่ี 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร ได้ 192.71 คะแนน
   หมวดท่ี 7 กำรบรรลุผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ได้ 93.33 คะแนน

 - กำรพัฒนำระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพ่ือน ำไปสู่กำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) 
ชุดข้อมูลภำยใต้ภำรกิจหลัก กำรขับเคล่ือนปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร

เปิดเผยข้อมูลใน
รูปแบบ
มำตรฐำนแบบ
เปิด (Open 
Format) และไม่
จ ำกัดสิทธิโดย
บุคคลใด และ
เคร่ืองอ่ำนได้

97.03 คะแนน ตำมเป้ำหมำย ได้คะแนนตำมเกณฑ์มำตรฐำน

 - ระบบเครือข่ำย Internet และ WiFi มีควำมเร็ว
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 ของระบบท่ีให้บริกำร

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 สูงกว่ำเป้ำหมำย

 - จ ำนวนส่ือท่ีประชำสัมพันธ์ผ่ำน Line official โดย
ประชำสัมพันธ์รวมกันไม่ต่ ำกว่ำ 60 คร้ัง

ไม่ต่ ำกว่ำ 60 คร้ัง 81 คร้ัง สูงกว่ำเป้ำหมำย

 - จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 180 ช้ินงำน  192 ช้ินงำน สูงกว่ำเป้ำหมำย โดยเผยแพร่ทำง Facebook, Line, Instagram, Youtube, Website แบ่งเป็นส่ือประเภท 
วีดีโอ จ ำนวน 39 ช้ินงำน PicPost จ ำนวน 78 ช้ินงำน โปสเตอร์ จ ำนวน 70 ช้ินงำน และ 
Live จ ำนวน 5 ช้ินงำน

 - จ ำนวนกำรมองเห็นในช่องทำงกำรออนไลน์ 5,000,000 
คนท่ีมองเห็น

6,856,116
คนท่ีมองเห็น

สูงกว่ำเป้ำหมำย  - จำกแฟนเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

6 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศขับเคล่ือน ภำรกิจองค์กร

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรบนฐำนธรรมำภิบำล

5



ต.ค. 62 - ส.ค. 63 1 - 30 ก.ย. 63 รวม ต.ค. 63 - ส.ค. 64 1 - 30 ก.ย. 64 รวม
1. ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 5,080,324.91 757,539.27 5,837,864.18 1,964,192.94 62,929.92 2,027,122.86 -65.28
2. ค่าเข้าชม 641,588.71 42,740.56 684,329.27 216,290.50 0.00 216,290.50 -68.39
3. ค่าบริการห้องพัก ห้องประชุม อาหาร อาหารว่าง 6,679,940.96 602,547.10 7,282,488.06 4,014,754.48 175,706.51 4,190,460.99 -42.46
4. ขายของท่ีระลึกและผลผลิต 3,788,740.60 399,350.27 4,188,090.87 2,701,848.14 187,535.62 2,889,383.76 -31.01
5. ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 282,944.96 26,415.89 309,360.85 308,800.05 15,149.53 323,949.58 4.72
6. รายได้อ่ืน ๆ 1,115,884.23 81,597.12 1,197,481.35 810,451.21 61,801.62 872,252.83 -27.16
    6.1 รายได้อ่ืน ๆ (ค่ารถน าชม ค่าเช่าจักรยาน 
ค่าเช่ารถเข็น จ าหน่ายวัสดุ รายได้จากการจัดกิจกรรม)

1,014,554.80 72,290.03 1,086,844.83 456,825.76 45,421.00 502,246.76 -53.79

    6.2 ค่าปรับงาน 101,329.43 9,307.09 110,636.52 353,625.45 16,380.62 370,006.07 234.43
รวม 17,589,424.37 1,910,190.21 19,499,614.58 10,016,337.32 503,123.20 10,519,460.52 -229.58

ดอกเบ้ียจากสถานบันการเงิน 2,333,240.50 357,555.54 2,690,796.04 817,309.11 33,237.14 850,546.25 -68.39
รวมเป็นจ ำนวน 19,922,664.87 2,267,745.75 22,190,410.62 10,833,646.43 536,360.34 11,370,006.77 -48.76

หมำยเหตุ :

ตำรำงท่ี 7 เปรียบเทียบกำรจัดหำรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

 สะสมถึง วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 

ประเภทรำยได้ % (สูง/ต่ ำ)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

*เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ พกฉ. ปิดการให้บริการช่ัวคราว ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน – 30 กันยายน 2564 ท าให้มีคณะยกเลิกการจอง
การเข้าชม และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมท้ังส้ิน 91 คณะ รวมเป็นจ านวน 15,671 ราย

*

*

หน่วย : บาท



งบประมาณ แผนการใช้จ่าย เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
29,817,600.00       29,817,600.00       18,757,191.52   62.91      17,297,474.99  58.01     11,060,408.48   37.09      
5,000,000.00        5,000,000.00         344,609.90        6.89        344,609.90      4,655,390.10     93.11      

กลยุทธ์ท่ี 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง องค์ความรู้ในการขับเคล่ือนและส่ือสาร 5,000,000.00        344,609.90        6.89        344,609.90      6.89       4,655,390.10     93.11      สพร.
  - โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยส าหรับบุคลากร พกฉ. 2,500,000.00          333,549.90         13.34       333,549.90       13.34      2,166,450.10      86.66       
  - โครงการขับเคล่ือนหนุนเสริมงานวิจัยตามภารกิจของ พกฉ. และความร่วมมือเชิง
เครือข่าย

1,800,000.00          7,200.00            -          7,200.00          1,792,800.00      99.60       

  - โครงการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 500,000.00            -                    -          -                  500,000.00         100.00     
  - การด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 200,000.00            3,860.00            1.93        3,860.00          1.93       196,140.00         98.07       

12,284,200.00       12,284,200.00       8,255,267.46     67.20      7,575,050.93   61.66     4,028,932.54     32.80      
กลยุทธ์ท่ี 7 การประชาสัมพันธ์ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
 - กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ (จัดซ้ือผลิตภัณฑ์ เพ่ือจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก) 12,284,200.00        8,255,267.46      67.20       7,575,050.93    61.66      4,028,932.54      32.80       สพก.

8,765,000.00        8,765,000.00         6,388,943.15     72.89      6,388,943.15   72.89     2,376,056.85     27.11      
กลยุทธ์ท่ี 9 การบริหารจัดการองค์กร
1. ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

826,000.00            826,000.00         100.00     826,000.00       100.00    -                    -          สอน.

2. ค่าวัสดุส านักงาน น้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ไฟฟ้าและวิทยุ ก่อสร้าง 
งานบ้านงานครัว โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเกษตร

500,000.00            500,000.00         100.00     500,000.00       100.00    -                    -          สอน.

3. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 3,126,000.00          749,943.15         23.99       749,943.15       23.99      2,376,056.85      76.01       สอน.
4. ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย ท าความสะอาด พนักงานขับรถยนต์
ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันก าจัดปลวก)

1,672,200.00          1,672,200.00      100.00     1,672,200.00    100.00    -                    -          สอน.

5. รายงานประจ าปี 100,000 บาท/ จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 2,040,800 บาท/
ค่าซ่อมอาคารเรือนพัก 500,000 บาท

2,640,800.00          2,640,800.00      100.00     2,640,800.00    100.00    -                    -          สอน.

งบประมาณยุทธศาสตร์/กิจกรรม

 ตารางท่ี 8 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายทุนเพ่ือกิจการส านักงานฯ ตามท่ีขออนุมัติคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

 สะสมถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการ การยกระดับ และเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
                             และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

รวมท้ังส้ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ องค์กรบนฐานธรรมาภิบาล



งบประมาณ แผนการใช้จ่าย เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณยุทธศาสตร์/กิจกรรม

3,768,400.00        3,768,400.00         3,768,371.01     100.00    2,988,871.01   79.31     28.99               0.00        
กลยุทธ์ท่ี 12 การบริหารจัดการและการส่ือสารภายในองค์กร 2,478,400.00        2,478,371.01     100.00    1,698,871.01   68.55     28.99               0.00        สทส.
1. ปรับปรุงห้องเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) 800,000.00            800,000.00         100.00     20,500.00         2.56       -                    -          
2. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 191,720.00            191,720.00         100.00     191,720.00       100.00    -                    -          
3. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนของเดิม 500,000.00            500,000.00         100.00     500,000.00       100.00    -                    -          
4. บริหารจัดการและการส่ือสารภายในองค์กร 886,680.00            886,651.01         100.00     886,651.01       100.00    28.99                0.00        
   4.1 ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต symphony 346,680.00           346,680.00        100.00    346,680.00      100.00    -                   -         
   4.2.1 จ้างดูแลระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล
ออนไลน์ (Conference)

240,000.00           240,000.00        100.00    240,000.00      100.00    -                   -         

   4.3 ค่าใช้จ่ายดูแลส่ือประชาสัมพันธ์ พัฒนาส่ือโซเชียลมีเดียของ พกฉ. 120,000.00           119,971.01        99.98      119,971.01      99.98      28.99                0.02       
   4.4 ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน 1 อัตรา 180,000.00           180,000.00        100.00    180,000.00      100.00    -                   -         
5. จ้างดูแลระบบงานคลัง และระบบร้านค้า 100,000.00            100,000.00         100.00     100,000.00       100.00    -                    -          
กลยุทธ์ท่ี 13 การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ 
                การตลาด

190,000.00           190,000.00        100.00    190,000.00      100.00   -                  -         สทส.
1. จัดซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟแวร์งานออกแบบสิทธ์ิการเช่าใช้รายปี (Adobe) 120,000.00            120,000.00         100.00     120,000.00       100.00    -                    -          
2. จัดซ้ือโปรแกรมป้องกันและก าจัดไวรัสส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 70,000.00              70,000.00          100.00     70,000.00         100.00    -                    -          
กลยุทธ์ท่ี 14 การเผยแพร่และขับเคล่ือน การสืบสาน รักษา ต่อยอด 700,000.00           700,000.00        100.00    700,000.00      100.00   -                  -         สทส.
1. บ ารุงรักษา Mobile Application รายปี 200,000.00            200,000.00         100.00     200,000.00       100.00    -                    -          
2. ปรับปรุงห้องผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่ 500,000.00            500,000.00         100.00     500,000.00       100.00    -                    -          
กลยุทธ์ท่ี 15 การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 400,000.00           400,000.00        100.00    400,000.00      100.00   -                  -         สทส.
1. ผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม กิจการ ของ พกฉ. 400,000.00            400,000.00         100.00     400,000.00       100.00    -                    -          

งบประมาณ แผนการใช้จ่าย เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ

8,000,000.00        8,000,000.00         8,000,000.00     100.00    8,000,000.00   100.00   -                  -         
8,000,000.00        8,000,000.00         8,000,000.00     100.00    8,000,000.00   100.00   -                  -         

กลยุทธ์ท่ี 9 การบริหารจัดการองค์กร
1) การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 8,000,000.00          8,000,000.00          8,000,000.00      100.00     8,000,000.00    100.00    -                    -          สอน.
    - ค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์
ท าความสะอาด ดูแลภูมิทัศน์ ป้องกันก าจัดปลวก)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคล่ือนภารกิจองค์กร

รวมท้ังส้ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
องค์กรบนฐานธรรมาภิบาล

 ตารางท่ี 9 สรุปรายงานการขอใช้จ่ายทุนเพ่ือกิจการส านักงานฯ ตามท่ีส านักงบประมาณ ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สะสมถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม
งบประมาณ


