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ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

1. ความเป็นมา ของ พกฉ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการจัดตั ้ง “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้นบนพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระกนิษฐา     
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธี                    
วางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานใน
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ               
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทางด้านการเกษตร 
ตลอดจนพระกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในด้านการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้ประชาชนเข้าชม เรียนรู้และ
รำลึกถึง 

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ยกฐานะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งเป็น “สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร               
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้
ตั ้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ พกฉ. 

2.1 วัตถุประสงค์ ของ พกฉ. 

 (1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ใน        
ด้านการเกษตร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร 

 (2) เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ โครงการ
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พระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านคำปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ 

 (3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จำแนกประเภทวัตถุ 
บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตร
ของประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และสำหรับใช้ในกิจการของสำนักงาน 

 (4) จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธี
ต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 (5) ส่งเสร ิม สนับสนุน ประสานความร ่วมมือ และให้คำปร ึกษาแก่โครงการหลวง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน               
องค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ือนำมา
พัฒนาสำนักงาน 

2.2 อำนาจหน้าที่ ของ พกฉ. 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

 (2) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใดเพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน 

 (3) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (4) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดำเนินงานของสำนักงาน 

 (5) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (6) จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (7) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (8) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 

 (9) การดำเนินการอ่ืนใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 การเข้าร่วมทุนตาม (5)  และการกู้ยืมเงินตาม (7) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด 
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3. การบริหารงาน ของ พกฉ. 

ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  

3.1 คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ประกอบด้วยองคป์ระกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 

 (1) ประธานกรรมการ ซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู ้ม ีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้านการบริหาร หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน 

 (2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเกษตร 
การบริหารจัดการ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน 

 ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น  

 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ ่งมีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งแทน 
ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

อำนาจหน้าที่ 

 ตามมาตรา 18 มาตรา 18/1 มาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 มาตรา 18 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการ
ของสำนักงาน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง   

 (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
  (2) อนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน และแผนการลงทุนของสำนักงาน 

 (3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสำนักงานในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
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 (ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ การปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนและการมอบหมายให้ผู ้อื่นปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการ 

 (ค) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืน
ของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามมาตรา 30 (1) และ (3) 

 (ง) การกำหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 

 (จ) การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของผู้ปฏิบัติงานของ
สำนักงานตามมาตรา 30 (1) และ (3) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
และลูกจ้าง 

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการ
บัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการ
ของสำนักงาน 

 (ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามมาตรา 30 
(1) และ (3) 

 (ฌ) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ญ) การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ฎ) การกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน และเครื่องหมาย

สำนักงาน 
 4. ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี 
 5. กระทำการอื่นใดท่ีจำเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย พระราชกฤษฎีกานี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 ระเบียบเกี ่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (3) (ฉ) ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

มาตรา 18/1 ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ให้คณะกรรมการพิจารณา
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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มาตรา 20 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมี
อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 18 (3) (ฌ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสำนักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ที ่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสำนักงานในการเข้าร่วมทุนตาม
มาตรา 8 (5) 

๓.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสำนักงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื ่อให้การ
ดำเนินงานของสำนักงานบรรลุวัตถุประสงค ์

(2) เสนอรายงานประจำปีเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน รวมทั้ง
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(3) เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

ผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสำนักงาน 

4. ที่ตั้งและอาณาเขต สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ 

4.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในที่ดินโฉนด ๒ แปลง        
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดชุมชนบ้านสวนแหลมทอง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ทิศใต ้  ติดชุมชนทับทิมศรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ทิศตะวันออก ติดคลองส่งน้ำชลประทาน  

ทิศตะวันตก ติดถนนพหลโยธิน  
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4.๒ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

 สภาพแวดล้อมภายนอก 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ขนาบด้วยชุมชนอยู่อาศัย

ทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ และติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนพหลโยธิน ที่มีการสัญจรอยู่
ตลอดเวลา บริเวณมุมด้านหน้าทางเข้าและใกล้เคียง เป็นจุดรวมการสัญจรของผู้คน เพราะเป็นจุดจอดรถ
ประจำทาง รถบัส รถตู้ และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากในช่วงเช้าและเย็นไปจนถึงค่ำ 
เนื่องจากอยู่ในย่านชุมชน ย่านการค้า ห้างร้าน สถานศึกษา และแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ นวนคร 
ปทุมธานี 

 สภาพแวดล้อมภายใน 
พกฉ. มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๓๗๔ ไร่ ประกอบด้วย อาคารสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่กลางแจ้ง  

ได้แก่ ลานจอดรถ ถนน ทางเดิน สะพาน สระ คู คลอง เสาธง สนามหญ้า สวนหย่อม ป่าปลูก สวนไม้ สวนหิน 
ประติมากรรมขนาดใหญ่และเล็กเพื่อประดับตกแต่งบางพื้นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่บนแท่นฐาน 
ฐานเรียนรู ้และแปลงต้นแบบการเกษตรต่าง ๆ เช่น เกษตรพอเพียงเมือง  1 ไร่พอเพียง  2 ไร่ประณีต                    
แปลงนาสาธิต แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (๑ ไร่ มั่งคั่ง) แปลงละ ๑ ไร่  จำนวน ๙ แปลง พื้นที่
ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 16 ไร่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน อาคารเฉลิม              
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4.3 อาคารสิ่งก่อสร้าง  

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2566)      
มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง พร้อมการใช้ประโยชน์ ดังนี้   

 ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 9 อาคาร 
 

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 1  

อาคารต้อนรับประชาสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และ
เครื่องดื ่มเพื ่อสุขภาพ กาแฟอินทรีย์ รวมทั้งเป็นพื ้นที ่จัด
แสดงนิทรรศการหมุนเวียน 

งบปร ับปร ุงอาคารป ี 2553
ปรับปรุงห้องโถงปี 2556 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2563 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 2 

อาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการบรรยาย อบรม และเป็นพื้นที่จัด
นิทรรศการพิเศษ 

งบปรับปรุงอาคารปี 2554 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2565 
 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 3 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม งบปรับปรุงอาคารปี 2556 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2565 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 4 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร งบปรับปรุงอาคารปี 2556 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2565 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 5 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา งบปรับปรุงอาคารปี 2553-
2555 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2565 
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อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 6 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ งบปรับปรุงอาคารปี 2557 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2564 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 7 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์ดินดล งบปรับปรุงอาคารปี 2557 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2565 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 8 

อาคารสำนักงาน (เดิม) และห้องประชุม และมีโครงการ
ปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ  

งบปรับปรุงอาคารปี 2554 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2566 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 9 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต  งบปรับปรุงอาคารปี 2558 
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 2565 

 ตารางท่ี  2 แสดงกลุ่มอาคารมาดู พาวิลเลียน (MADO Pavilion) จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย 

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง 
อาคารพิพ ิธภ ัณฑ์
กษ ั ต ร ิ ย ์  เ กษตร 
(อาคาร 2) 

อาคารต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการภูมิปัญญา
เกษตร เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยี     
ที ่ทันสมัย (Interactive) ซึ ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา 
สวมรองเท้าให้ต ีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต ์

งบก่อสร้าง 2558 - 2559 
และงบพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ภายใน
อาคาร ปี 2559 – 2560 

อาคารพิพ ิธภ ัณฑ์
กษ ั ต ร ิ ย ์  เ กษตร 
(อาคาร 3) 

อาคารนิทรรศการ : บุคคลน้อมนำคำพ่อสอน ผลิดอก
ออกผล และการ์ตูนแอนิเมชั่น “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” 

งบก่อสร้าง 2558 - 2559 
และงบพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ภายใน
อาคาร ปี 2559 – 2560 

อาคารร้าน กิน อยู่ 
ดี (อาคาร 1) 

ร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าเพื ่อสุขภาพ ผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และของ 
พกฉ. 

งบก่อสร้าง 2558 - 2559 
และงบพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ภายใน
อาคาร ปี 2559 – 2560 

อาคารร้าน MADO 
Cafe’ (อาคาร 4) 

จำหน่ายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ กาแฟอินทรีย์ งบก่อสร้าง 2558 - 2559 
และงบพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ภายใน
อาคาร ปี 2559 – 2560 

 ตารางท่ี 3 แสดงกลุ่มอาคารเรือนพัก  

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
อาคารเรือนพัก 1  บริการห้องพัก ห้องประชุม  งบปรับปรุงอาคารปี 2554 
อาคารเรือนพัก 2 บริการห้องพัก ห้องประชุม งบปรับปรุงอาคารปี 2554 
อาคารเรือนพัก ๓  บริการห้องพัก งบก่อสร้างปี 2559– 2560 

บ้านพัก “บ้านรักษ์
ธรรมชาติ” 9 หลัง 

บริการห้องพัก งบก่อสร้างปี 2554 

บ้านพักเกษตรกร 
2 หลัง 

บ้านพักสำหรับผู้เข้าอบรม  ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2555 
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อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
บ้านพัก 9 หลัง บ้านพักในแปลงอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ งบก่อสร้างปี 2559–2560 

บ้านไม้ไผ่ 5 หลัง บ้านพักเกษตรกร บ้านพักเครือข่าย บ้านพักคนงาน งบก่อสร้างปี 2556 

 ตารางท่ี 4 แสดงกลุ่มอาคารประกอบนิทรรศการกลางแจ้ง  

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
เรือนไทย 4  ภาค  จัดแสดงนิทรรศการ วิถีชีวิต 4 ภาค งบปรับปรุงปี 2554 
บ้านนวัตกรรมพ่ึงตนเอง จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง 
งบก่อสร้างปี 2554 

บ้านดิน บ้านฟาง จัดแสดงนวัตกรรมการสร้างบ้านดินและบ้านฟาง งบก่อสร้างปี 2554 
โรงสี จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องสีข้าว งบปรับปรุงปี 2554 
คอกสัตว์ ที่พักอาศัยของสัตว์ งบก่อสร้างปี 2562 
โรงเร ือนปล ูกผ ัก และ
โรงเรือนเพาะชำ 

โรงเรือนสำหรับปลูกผักปลอดภัย ๑๐ โรงเรือน 
และโรงเรือนเพาะชำและพักต้นไม้ 

งบก่อสร้างปี 2554 

โรงล้างผัก พื ้นที่ล ้าง ทำความสะอาดผลผลิตและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 

งบก่อสร้างปี 2554 

ห้องเย็น   พ้ืนทีเ่ก็บแช่ผลิตภัณฑ์พืชผัก งบก่อสร้างปี 2555 
โรงเลี้ยงไก ่ จัดแสดงนิทรรศการการเลี้ยงไก่ งบก่อสร้างปี 2554 
โรงเพาะเห็ด จัดแสดงนิทรรศการการเพาะเห็ด งบก่อสร้างปี 2554 
โรงเลี้ยงไส้เดือน จัดแสดงนิทรรศการเลี้ยงไส้เดือน งบก่อสร้างปี 2554 
อุโมงค์นวัตกรรม จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องมือเกษตร งบก่อสร้างปี 2554 

 
 ตารางท่ี 5 แสดงอาคารสำนักงาน และปฏิบัติงาน 

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
อาคารอำนวยการ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม  งบก่อสร้างปี 2560 – 2561 
อาคารชิลเลอร์ ระบบทำความเย็น งบปรับปรุงปี 2554 
อาคารหม้อแปลง ระบบแปลง ส่งกำลังไฟฟ้า งบปรับปรุงปี 2559 
อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าสำรอง งบก่อสร้าง 2559 
โรงเก็บพัสดุ เก็บของ วัสดุสำนักงาน เอกสาร งบก่อสร้าง 2556 
โรงสังกะสี เก็บของ วัสดุช่าง คนสวน งบก่อสร้าง 2556 
ศาลาบ้านนอก ห้องอิงค์เจ็ท งบปรับปรุงปี 2558 

 ตารางท่ี 6 แสดงกลุ่มอาคารอเนกประสงค ์

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ห้องประชุมศาลาเพียงดิน จัดอบรม สัมมนา ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2558 
อาคารริมฝั่งน้ำ รองรับคณะทานอาหาร ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2556 
ศาลาคุ้งน้ำ รองรับคณะทานอาหาร ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2556 
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อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ศาลาวิถีน้ำ (อาคาร 6 - อาคาร 7) จัดอบรม ที่พักคอย จุดรับประทานอาหาร งบก่อสร้างปี 2556 
ซุ้ม จำนวน 21 ซุ้ม จัดนิทรรศการ เก็บของ งบก่อสร้างปี 2554 
ศาลาบ้านหน้าสวน ที่รับประทานอาหารเจ้าหน้าที ่ รับมอบคืนจาก WWF ปี 2559 
อาคารบ้านหน้าสวน ห้องประชุม รับมอบคืนจาก WWF ปี 2559 

ตารางท่ี 7 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

              พระเจ้าอยู่หัว 

อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
กลุ่มอาคารเรียนรู้ A B C D E จัดแสดงนิทรรศการและองค์ความรู้ งบก่อสร้างปี 2562 - 2564 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

จัดแสดงนิทรรศการและองค์ความรู้ งบก่อสร้างปี 2562 - 2564 

ลานตลาดริมน้ำ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง งบก่อสร้างปี 2562 - 2564 
ลานเรยีนรู้สิ่งมีชวีิตใต้ดิน จัดแสดงนิทรรศการและองค์ความรู้ งบก่อสร้างปี 2562 - 2564 
โรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ เลี้ยงสัตว ์ งบก่อสร้างปี 2562 - 2564 

         4.4 งานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการดำเนินงานบริการและรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย 
(1) ระบบประปาสำหรับอุปโภค เพ่ือการเกษตร และควบคุมอุทกภัย  
(2) ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง  
(3) ระบบปรับอากาศ  
(4) ระบบเตือนภัย และระบบฉีดน้ำพ่นอัตโนมัติ  
(5) ระบบป้องกันฟ้าผ่า เช่น สายล่อฟ้า 
(6) ระบบกล้องวงจรปิดและห้องควบคุมบันทึกข้อมูลพร้อมจอมอนิเตอร์ 
(7) ระบบควบคุมและบริการสัญญาณโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก 
(8) ระบบควบคุมและบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งมีสายและไร้สาย  

 (9) ระบบให้บริการอำนวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถนำชม โสตทัศนูปกรณ์ 
เสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 360 องศา  สื่อมัลติมีเดียฯลฯ  
 (10) ระบบส่งสัญญานทีวี ช่อง พกฉ. นอกจากนี้ยังมีรายการครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงานทางด้านต่าง ๆ  

(11) การรักษาความปลอดภัย 
(12) การซ่อมแซม ทำนุบำรุง และการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและภูมิทัศน์ 
(13) การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(14) การประชาสัมพันธ์ 
(15) การติดต่อประสานงาน 
(16) การบริหารจัดการ 
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ผังบริเวณ พกฉ. 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  เกษตรกร  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  มาเข้าชมและ
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ ในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ดังนี้ 
 

ประเภท ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1. นักเรียน นักศึกษา 
สถาบันการศึกษา (45%) 

193,500 216,000 238,500 261,000 283,500 

2. ประชาชนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (10%) 

43,000 48,000 53,000 58,000 63,000 

3. เกษตรกร กลุ่มเกษตร 
(15%) 

64,500 
 

72,000 79,500 87,000 94,500 

4. องค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน (25%) 

107,500 120,000 132,500 145,000 157,500 

5. ประชาชนทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว (5%) 

21,500 24,000 26,500 29,000 31,500 

รวมทั้งสิ้น 430,000 480,000 530,000 580,000 630,000 
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6. โครงสร้าง การบริหารงานสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน) 
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7. แนวทางการดำเนินงานสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 

๑. การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และหลักฐานต่าง ๆ  
- พระราชดำริ และ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ด้านการเกษตร 
- วิวัฒนาการ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตร พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

๒. การเผยแพร่และจัดกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ในบริเวณ 
พกฉ. และพื้นท่ีเครือข่ายและภาคีความร่วมมือผ่านกระบวนการ วิธีการและ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่  

- นิทรรศการในอาคาร กลางแจ้ง นิทรรศการพิเศษและสัญจร 
- หลักสูตรการเรียนรู้ การถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ 
- สัมมนา ศึกษาดูงาน การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๓. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
- สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน

ขยายศูนย์การเรียนรู้ครือข่าย  
- ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยน และบูรณาการกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
- กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายและ

ภาคีความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๔. การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสการรับรู้กิจกรรม
และกิจการของสำนักงาน 

๕. การพัฒนากิจการเพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์  ขยายกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาทุนทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่า  

๖. การบริหารจัดการ 
- พัฒนา และ ยกระดับหน่วยงานให้เข้มแข็ง โปร่งใส 
- บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. เผยแพร่พระเกียรติคณุและ  
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษตัริย์ไทยใน
ด้านการเกษตร 
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม 
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปญัญา นวัตกรรม
และการพัฒนาด้านเกษตรไทย 
4. จัดการแสดงผลงาน นิทรรศการ กิจกรรม 
การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแสดง
สินค้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการ
แลกเปลีย่นถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้น
การเกษตร 
 
 
 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นักท่องเที่ยว 

กลุ่มเป้าหมาย  

 

 
๑.  พิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร ที่รวบรวมองค์ความรู้          

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและนวตักรรมการเกษตร ตั้งแต่  
อดีตจนถึงปัจจุบัน การเกษตรตามแนวพระราชดำริ    
ผ่านกระบวนการการถ่ายทอดและเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
ด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสาธิตและฝึกปฏิบตัิ    
สร้างความพึงพอใจ  เพลิดเพลินและมีความสุขในการ  
เข้าชม และเรียนรู ้

๒.  แหล่งเรียนรู้และศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ และ
ขยายผล สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

๓. แหล่งเรียนรู้และศึกษาพันธุกรรมพืช และทรัพยากร      
ของไทย ตามโครงการในพระราชดำริ  

๔. กิจกรรมประสาน เชื่อมโยง และรว่มมือกับเครือข่าย พกฉ. 
ในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ฯลฯ  
- พัฒนา ยกระดับ และขยายเครือข่าย พกฉ. และ      

ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ในภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตรขยายความร่วมมือภาคภีาคการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๖. ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ นวัตกรรมด้านการเกษตร  
๗. องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่เผยแพรสู่่

สาธารณชนด้วยสื่อ และช่องทางต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์ 

 

แนวทางการดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

13 
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8. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 – 2570 ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ 
พกฉ. ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีต่อ พกฉ. และการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตท่ี
อาจส่งผลต่อการพัฒฯ พกฉ. ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒฯเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13        
(พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ซึ ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศขององค์การสหประชาชาติ เพื ่อให้
ครอบคลุมบริบทด้านการเกษตรในปัจจุบันและอนาคต โดยนำผลการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ เพื่อเป็นกรอบการพิจารณา นำไปสู่การ
กำหนดทิศทาง ประเด็น และแนวทางการพัฒนา ในแผนปฏิบัติการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม             
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีกรอบแนวคิดตาม
ภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนฏิบัติการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 – 2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน)                

พ.ศ. 2566 – 2570 

• วิสัยทัศน์ 

• วัตถุประสงค์ 

• เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

• ประเด็นการพัฒนา 

• เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
รายประเด็นการพัฒนา 

• แนวทางการพัฒนา 

• โครงการสำคัญและงบประมาณ 

บริบทของสำนักงานพพิิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)                

ในปัจจุบันและอนาคต               

• ทรัพยากรธรรมชาต ิ

• โครงสร้างพื้นฐาน 

• การบริหารจัดการภาครัฐ 

• งบประมาณ 

การประเมินสภาพแวดลอ้มของ
สำนักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิม             

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)                 

ทั้งภายในและภายนอก                              

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

• แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 
2570) 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (SWOT Analysis) 

Strengths จุดแข็ง 
1. มีพ้ืนที่จัดแสดงแสดงสามารถจัดจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ใน 
    ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีพื้นท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
3. มีนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
4. มีนิทรรศการกลางแจ้ง และภายในอาคาร 
5. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน 
7. ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านการพัฒนาดิจิทัล 
 
Weaknesses จุดอ่อน 
1. จำนวนเจ้าหน้าที่/จ้างเหมา ไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ให้บริการ 
2. เทคโนโลยีด้านการให้บริการ ยังไม่รองรับวิถีใหม่ เช่น การซื้อ บัตรเข้าชม Online 
3. การสื่อสารและการสร้างความรับรู้ยังไม่สามารถให้ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย 
4. การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/สนใจด้านการเกษตร/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
5. เครือข่ายอินเตอร์มีแค่อาคารสำนักงาน  
6. เครื่องปรับอากาศในอาคารจัดแสดงนิทรรศการไม่เย็น (อาคาร 3 4 6 และ 7)  
7. เส้นทางการจราจร/ป้ายบอกทาง ป้ายจราจร ไม่ชัดเจน 
8. ยังไม่นำเทคโนโลยีที่รองรับหรือส่งเสริมเก่ียวกับปฏิบัติงานมาใช้ เช่น สต๊อคสินค้า ระบบสารบรรณ 
 
Opportunities โอกาส 
1. ลูกค้ากลุ่มใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. มีเครือข่ายฯ หน่วยงานราชการ ช่วยสนับสนุน 
3. หน่วยงานพันธมิตร เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเรียนรู้ 
4. มีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง/สวนสัตว์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ที่สามารถ 
    เชื่อมโยงกับ พกฉ. ได้ 
5. มีหลักสูตรการเรียนรู้สถาบันการศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ พกฉ. 
 
Threats อุปสรรค 
1. กระแสสังคมปัจจุบันไม่เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
3. โรคระบาด  โควิด-19 
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามไม่ทัน 
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 O Opportunities โอกาส 
O1 มีพันธมิตร เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกัน 
O2 สามารถพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ใกล้พิพิธภัณฑ์  
O3 มีเทคโนโลยีที่สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
O4 เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

T Threats อปุสรรค 
T1 การเกิดโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
T2 กระแสสังคมปัจจุบันไม่เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
T3 มีแหล่งเรียนรู้ทีค่ล้ายคลึงเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เข้าชมมีตัวเลือกมากขึ้น 
T4 เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และใช้งบประมาณสูง 
T5 การปักหมุดตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ใน Google Map ไม่ถูกต้อง 

S Strengths จุดแข็ง 
S1 มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายและพร้อมเผยแพร่ 
S2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
S3 มีพื้นที่กว้างขวาง มีประสิทธิภาพในการรองรับและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
S4 มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อีก 
S5 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการให้บริการ การปฏิบัติงาน และ
การขับเคลื่อนองค์กร 
S6 ชื่อพิพิธภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ 
S7 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถหลากหลาย  
S8 มีความสามัคคี จิตบริการ ทำงานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO โอกาสเสริมจดุแข็ง 
S1S6O3 มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายและพร้อมเผยแพร่ มีพันธมิตร เครือข่าย ภาคีความ
ร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกัน 

- กลยุทธ์ บูรณาการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงร่วมกบัเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
S1S2S3S4O1 มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายและพร้อมเผยแพร่ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติจริงเก่ียวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่กว้างขวาง มีประสิทธิภาพในการรองรับและให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้อีก เกิดกลุ่มลูกค้า
ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ 

- กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง 
S5O2 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ การปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนองค์กร มี
เทคโนโลยทีี่สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

- กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร 
S3S4O4  มีพืน้ที่กว้างขวาง มีประสิทธิภาพในการรองรับและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรยีนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้อีก สามารถพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ใกล้
พิพิธภัณฑ ์

- กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างความร่วมมอืกับเครือข่าย องค์กร และภาคีความร่วมมือ (สร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในระแวกเดียวกัน) 

S7S8O3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถหลากหลาย มีความสามัคคี จิตบริการ ทำงานเป็นทีม มีพันธมิตร เครือข่าย ภาคี
ความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกัน 

- กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบคุคล 
- กลยุทธ์ ยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ 
- กลยุทธ์ ยกระดับการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ST จุดแข็งปิดอุปสรรค 
S1S7S8T1 มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายและพร้อมเผยแพร่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
หลากหลาย มีความสามัคคี จิตบริการ ทำงานเป็นทีม การเกิดโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

- กลยุทธ์ ขับเคล่ือนและเผยแพร่องค์ความรู้ในรปูแบบวถิีใหม่  
S2S6T2T3 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง กระแสสังคมปัจจุบัน
ไม่เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแหล่งเรียนรูท้ี่คล้ายคลึงเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เข้าชมมี
ตัวเลือกมากขึ้น 

- กลยุทธ์ ยกระดับการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ 
S3S4T3 มีพื้นที่กว้างขวาง มีประสิทธิภาพในการรองรับและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรูด้้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้อีก มีแหล่งเรียนรู้ที่คล้ายคลึงเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวน
มาก ทำให้ผู้เข้าชมมีตัวเลือกมากขึ้น 

- กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 
S5T4T5 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิลัในการให้บริการ การปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนองค์กร 
เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และใช้งบประมาณสูง การปักหมุดตำแหน่ง
พิพิธภัณฑ์ใน Google Map ไม่ถูกต้อง 

- กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้เปน็ Smart officer 

W Weaknesses จุดอ่อน 
W1 บุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นที่ให้บริการ 
W2 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  
W3 สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคไม่พร้อมต่อการให้บริการ 
W4 เทคโนโลยีที่มีอยูย่ังไม่ทันสมัย และไม่รองรับระบบ 4.0 ไม่ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม
ใหม่ ๆ  
W5 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ 
W6 ร้านอาหารกิน อยู่ ดี มีพื้นที่บริการจำกัด เพียง 40 คน 
W7 Landmark ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่ชัดเจน ต้นไม่ยืนตน้บังตัวอาคารด้านหน้า 
W8 เส้นทางการจราจรและป้ายจราจรไม่ชัดเจน 

 

OW โอกาสปิดจุดอ่อน 
W1O2O3 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  มีเทคโนโลยีที่สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ มีพันธมิตร เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกัน 

- กลยุทธ์ พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 
W4W5O2 เทคโนโลยีที่มีอยู่ยงัไม่ทันสมัย และไม่รองรับระบบ 4.0 ไม่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ มีเทคโนโลยีที่สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

- กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารองค์กร 
W2O3 บุคลากรไม่เพียงพอต่อพื้นที่ให้บริการ มีพันธมิตร เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกัน 
(เครือข่ายช่วยดูแลพื้นที่/จิตอาสาช่วยพัฒนาพื้นที่) 

- กลยุทธ์ สร้าง/พัฒนา/ขยาย ความร่วมมือกบัเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ในการพัฒนาพ้ืนที่ 
W3W6O4  สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคไม่พร้อมต่อการให้บริการLandmark ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่ชัดเจน ต้นไม้
ยืนต้นบังตวัอาคารด้านหน้า สามารถพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ใกล้พพิิธภัณฑ์ 

- กลยุทธ์ การบริหารจัดการองคก์รที่ด ี
W1O1O3 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังมีกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ที่สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ มีพันธมิตร เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินงานร่วมกัน 

- กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 

WT  
W1T4 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และใช้งบประมาณสูง 

- กลยุทธ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
W1T1T2 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย การเกิดโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ กระแสสังคมปัจจุบันไม่เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- กลยุทธ์ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารองค์กร 
W3W6W7W8T3 สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคไม่พร้อมต่อการให้บริการ Landmark ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่
ชัดเจน ต้นไม้ยืนต้นบังตวัอาคารด้านหน้า ร้านอาหารกิน อยู่ ดี มีพื้นที่บริการจำกัด เพียง 40 คน เส้นทางการจราจร
และป้ายจราจรไม่ชัดเจน มีแหล่งเรียนรู้ที่คล้ายคลึงเกิดขึน้ใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เข้าชมมีตัวเลือกมากขึ้น 

- กลยุทธ์ การบริหารจัดการองคก์รที่ด ี
W4W5T4 เทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่ทนัสมัย และไม่รองรับระบบ 4.0 ไม่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการ และใช้งบประมาณสูง 

- กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารองค์กร 
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ส่วนที่  ๒ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560                
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ส ังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม มีความเกี ่ยวข้องกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำ
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

เป้าหมาย 

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง              
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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2. แผนระดับที ่2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

2.1 ประเด็น พลังทางสังคม  

ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วม
จากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื ้อกูลการ
ดำเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างระหว่างกันบนองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคม
อย่างแท้จริง  

เป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนย่อยของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง คือ การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิด
กระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นพลัง
สำคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐาน
ของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมเป็นที่ยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือ ความมีนำ้ใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
รวมทั้งทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ และมีรากเหง้าร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ ที่สามารถนำสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่า
ใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาค
ของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ 

แนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัย ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้
เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ
การดำเนินงาน 

เป้าหมายของแผนย่อย คือ ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
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3. แผนปฏิบ ัติการของสำนักงานพิพิธภ ัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเก ียรติพระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 - 2570 

เป้าหมายการให้บริการของ พกฉ. คือ เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้                   
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนปฏิบัติมีความสดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ โดยพกฉ. เชื่อมโยงอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย                
(SDG Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และกำหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตาม
และประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ 
(5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย 
และลดความเหลื ่อมล้ำ ในสังคม (2) สิ ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ ภูมิอากาศเพื ่อพลเมืองโลกรุ ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั ่งคั่ง 
(Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความ
ยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นทิศทางใน
การพัฒนาประเทศมาโดยตลิด สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติของสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 – 2570  
มีดังนี ้

1. ขจัดความยากจน  

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ (End poverty in all its forms 
everywhere) เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่น ๆ 
ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ) ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน และกลุ่มคน
เปราะบาง 

2. ขจัดความอดอยาก สร้างความม่ันคงทางอาหาร 

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที ่ย ั ่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture) มีเป็นประด็นที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่การเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัยและมีโภชนาการ  ยุติภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ 
ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมถึงผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรที่ทำกินในครัวเรือนแบบยั่งชีพ คนเลี้ ยง             
ปศุสัตว์และประมงพ้ืนบ้าน  เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วย
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พัฒนาคุณภาพดินได้ และความหลากหลายทางพันธุกรรม การเข้าถึง ใช ้ประโยชน์ และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

  4. ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จ่ายได้และมีคุณภาพ
สำหรับชายและหญิงทุกคน และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และ
คำนวณได้ เน้นให้ขจัดความเหลื ่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู ้พ ิการ                       
ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมให้เพ่ิมจำนวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน 
และการเป็นผู้ประกอบการ และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

  10. ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce 
inequality within and among countries) มีเป้าประสงค์ที่ เน ้นไปที ่การเติบโตของรายได้ในกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดนโยบายและผลของนโยบายที่นำไปสู่ความไม่เสมอภาค และใช้นโยบายการคลัง 
ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม เป็นเครื่องมือ ในระดับระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินของโลกต้องพัฒนากฎระเบียบ ติดตามตรวจสอบและเสริมความแข็งแกร่ง เพื่อมิให้โลกต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณ์การเงิน ประเทศกำลังพัฒนาควรมีเสียงมากขึ้นในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและ
การเงินระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกให้การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนเป็นไปด้วยความสงบ 
ปลอดภัยและมีการจัดการที่ดี 

  12. สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure 
sustainable consumption and production patterns) มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็น การจัดการ
และการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน  การลดของเสียที ่เป็นอาหาร                  
(food waste) ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและจัดการอย่างถูกต้อง ลดของ
เสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle การให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่นำ SDGs ไปผนวก
รวมกับข้อมูลด้านความยั่งยืน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน การสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืนในสังคม  

  15. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 

เป้าหมายที่ 15 :  ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั ่งยืน 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
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desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss) มีเป้าประสงค์
ที่ครอบคลุมประเด็นหลายประเด็น อาทิ 

ด้านระบบนิเวศบนบกและป่าไม้ – การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดใน
แผ่นดินและการใช้บริการทางระบบนิเวศนั ้นอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้                    
ทุกประเภท ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย (Desertification) การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ – มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ลดความเสือมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ ยุติการล่า
และขนย้ายพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครองอย่างผิดกฎหมาย การป้องกัน Invasive Species  

ด้านที ่เช ื ่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ – บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในกระบวนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการลดความ
ยากจน และบัญชีด้านเศรษฐกิจ การระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายมาเพ่ือสนับสนุน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศบนบก ป่าไม้ และน้ำจืด การเพิ่มขีดความสามารของ
ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และความร่วมมือระดับโลกในการหยุดยั้งการค้าสัตว์และพืชคุ้มครองผิด
กฎหมาย 

  17. สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 17 : มุ่งยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะความร่วมมือ
หลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ทุกประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการระดมทุนที่เป็นตัวเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการดำเนิน
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามความต้องการ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายในปี 2573
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4. ผังแสดงการเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ  
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ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 - 2570 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ เป้าหมาย  

     1.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร และ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม ด้านการเกษตรของประเทศ” 

1.2 พันธกิจ 

1. เผยแพร่ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย                  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
3. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประเทศ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการเกษตร 
 

1.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนเกิดการตระหนักร ู ้ ในพระเกียรต ิค ุณและพระอัจฉร ิยภาพด้านการเกษตร                 

ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. ประชาชนเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรไปปรับประยุกต์ใช้  
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ที ่รวบรวมองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม ด้านการเกษตร                   

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสังคม 
4. มีเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       

ด้านการเกษตร ครอบคลุมทั่วประเทศ  
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1.4 เป้าหมาย 
เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู ้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (รูปแบบปกติ และรูปแบบออนไลน์)  

ปี พ.ศ. 2566 = 430,000 ราย 
ปี พ.ศ. 2567 = 480,000 ราย 
ปี พ.ศ. 2568 = 530,000 ราย 
ปี พ.ศ. 2569 = 580,000 ราย 
ปี พ.ศ. 2570 = 630,000 ราย 

(2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์  
ปี พ.ศ. 2566 = 24 ชิ้นงาน 
ปี พ.ศ. 2567 = 24 ชิ้นงาน 
ปี พ.ศ. 2568 = 24 ชิ้นงาน 
ปี พ.ศ. 2569 = 24 ชิ้นงาน 
ปี พ.ศ. 2570 = 24 ชิ้นงาน 

(3) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
ปี พ.ศ. 2566 = 120 ราย 
ปี พ.ศ. 2567 = 130 ราย 
ปี พ.ศ. 2568 = 140 ราย 
ปี พ.ศ. 2569 = 150 ราย 
ปี พ.ศ. 2570 = 160 ราย 

(4) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85    
(5) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้                                  

ปี พ.ศ. 2566 – 2570   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75         
 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานฯ 
รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่
เกี่ยวข้อง พกฉ. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 13 กลยุทธ์ ดังนี้  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคม  
ให้เป็นที่ประจักษ ์  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีแนวทางพัฒนาที่สำคัญ คือ พัฒนาการจัดทำสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้ง
ฐานการเรียนรู ้ และการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู ่สังคม เพื ่อให้เป็น
พ ิพ ิธภ ัณฑ ์ช ั ้นนำแห ่งการเ ร ียนร ู ้พระเก ียรต ิค ุณพระอ ัจฉร ิยภาพ ของพระมหากษ ัตร ิย ์ ไทย                          
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   
ด้านสังคม คือ ประชาชนได้เรียนรู้ เข้าใจ พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร เกิดเจตคติที่ดีในการน้อมนำไปปฏิบัติจริง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการเกษตรสู่สังคม  

กลยุทธ์ที ่ 4   ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด               
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร  

กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่ายและ
ภาคีความร่วมมือ  

- มีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญคือ พัฒนาเครือข่าย ภาคีความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และ
ขยายเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ หน่วยงานและองค์กรใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนเชื่อมโยง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   

ด้านสังคม คือ พัฒนาเครือข่าย ภาคีความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และขยายเครือข่าย ภาคี
ความร่วมมือ เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความ เข้มแข็ง สามารถ บริหารจัดการ ตนเองได้ พร้อมทั้งขยายผลหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6 เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 7 การวิจัยเชิงฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์  

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่   
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- มีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญคือ รวบรวม ประมวล จัดทำองค์ความรู้ และวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   

ด้านสังคม  คือ เกษตรกร ประชาชน เข้าถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และขยายผลสู่สังคม  

ด้านเศรษฐกิจ คือ เกษตรกร ประชาชน สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ                   
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเกิดความมั่นคงในอาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

            กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด  

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร  

- มีแนวทางพัฒนาที่สำคัญคือ ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กร การสื่อสาร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพในการเผยแพร่             
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร สู่สังคมในวงกว้าง เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และเป็นที่รู้จักของประชาชน
โดยทั่วไป  

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   

ด้านบริหารจัดการ คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ครบถ้วน ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารงาน และการให้บริการ เพื ่อการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และ                     
พระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล   

            กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

  กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร สู่ smart officer 

  - มีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญคือพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าที่สุด  เพื่อให้ระบบ
ภายในองค์กรมีระเบียบตามแบบแผน  อำนวยความสะดวก  สนับสนุน และส่งเสริ มให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์   

ด้านบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการของสำนักงานมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล 
และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของ 
พระมหากษัตริย์ไทย กับ 
ความสัมพันธ์ด้านการเกษตร 

2. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า  
วิจัย รวบรวม วัตถุ ผลงาน 
เกี่ยวกับนวัตกรรมและการ 
พัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย 

3. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ                 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ
การเกษตร 

4. เป็นศูนย์กลาง 
ขับเคลื่อนเชื่อมโยง 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงภาคการเกษตร 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการ 
ประสานความร่วมมือ  
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 

 

1. ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคม
ให้เป็นท่ีประจักษ์  

2. ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกตห์ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตรสู่สังคม 

3. ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. การบริหารจัดการและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรบนฐาน 
ธรรมาภิบาล   

 
1. พัฒนาสื่อและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐาน
การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2. เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถี
ใหม่ 
3. พัฒนา และยกระดับให้เป็นพื้นที่แหง่การเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง 

4. ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมอื 
ในการสืบสาน รักษา ตอ่ยอด หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
5. บูรณาการ การขับเคลื่อนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่ายและ
ภาคีความร่วมมอื 

6. เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
7. การวจิัยเชิงฏิบัติการเพื่อสร้างองค์
ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน ์  
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่

  

9. พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่
การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
องค์กร 
10. พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ ์
และการตลาด 
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การบริหารองค์กร 

12. การบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี 
13. การบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาบุคลากร สู ่
smart officer 

 
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ ์
1. สื่อเพื่อการจัดแสดง 
2. พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร 
3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ 
4.  โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ และพิพธิภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราช
ปณิธาน (ต่อเนื่อง) 

5. การจัดงานนิทรรศการหมุนเวยีน  
6.  การจัดงานมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  
7. หนังสือ Pop Up  พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
8. หนังสือ Photo Book พพิิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
9. โครงการ อพ.สธ. 
10. นิทรรศการสัญจร  
11. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
12. กิจกรรมท่องเท่ียว เรียนรู้ เส้นทางสนองพระราชปณิธาน 

กิจกรรมขับเคลื่อนปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมขยายผลเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์  
2. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน  
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายพิพธิภัณฑ์  
4. ทัวร์พื้นที่เครือข่ายไปกบั

พิพิธภัณฑ์เกษตร จำนวน  

กิจกรรมการจดัการองค์ความรู ้
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง  
2. การจัดทำสือ่เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จำนวน  
3. โครงการพัฒนางานวจิัยและการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 
4. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อการ
ขับเคลื่อนการวิจยัเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉรยิภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ด้านการเกษตร 
6. จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสด เพือ่กิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ 
7. หนังสือ Pop Up  พิพธิภัณฑ์การเกษตรฯ 
8. หนังสือ Photo Book พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 

 

กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ ์
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้า

สัมพันธ ์
2. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย 
3. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม 
4. กิจกรรมพัฒนากิจการ 
5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
6. การบริหารจัดการ และการสื่อสาร

ภายในองค์กร 

กิจกรรมอำนวยการ 
1. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. การพัฒนาบุคลากร 
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ ์

“เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม ด้านการเกษตรของประเทศ” วิสัยทัศน์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

27 



28 
 

 

3. การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่ห ัว (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566                       
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 โดยแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -  
2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 13 กลยุทธ์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นที่  
                               ประจักษ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรู้ที่ 
ทันสมัย 

กิจกรรม / โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและ
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 
1. สื่อเพ่ือการจัดแสดง 
2.พัฒนาและปรับปรุง
นิทรรศการภายในอาคาร 
3. การพัฒนาและปรับปรุงฐาน
เรียนรู้ต้นแบบ 
4. โครงการออกแบบและ
จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน 
(ต่อเนื่อง) 

 
 
1. จำนวนชิ้นงานการจัด
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์  
2. ร้อยละความพึงพอใจของ 
 ผู้เข้าชม 
3. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

 
 
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา 
ต่อยอด พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
 พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนว
พระราชดำริ และพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ แก่
สาธารณชน 
3. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ สร้างสรรค์ 
การทำเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4. เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและ
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 

  

1. การจัดงานนิทรรศการ
หมุนเวียน  

2. การจัดงานมหกรรมเกษตร
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ  

3. หนังสือ Pop Up พิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ 

4. หนังสือ Photo Book 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 

5. โครงการ อพ.สธ. 
6. นิทรรศการสัญจร  
7. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

1. จำนวนชิ้นงานการจัดแสดง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้

เข้าชม 
3. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
4. จำนวนครั้งการจัด

นิทรรศการสัญจร 
5. จำนวนครั้งการเผยแพร่

ขยายผลนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. ความสามารถในการหา
รายได้ 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ              
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ               
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้าน
การเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เกษตรตามแนวพระราชดำริ และพระราช
ปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ ์
แก่สาธารณชน 
2. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย
และพระบรมวงวศานุวงศ์ ด้านการเกษตร
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และกิจการของ พกฉ. 
4. เพ่ือยกระดับและขยายผล สร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา และยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและ
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์     
1. กิจกรรมท่องเที่ยว เรียนรู้ 
เส้นทางสนองพระราชปณิธาน  
 

 
 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
2. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
3. ความสามารถในการหารายได้
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

 
 
1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ                   
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนว
พระราชดำริ และพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ แก่สาธารณชน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                         
ด้านการเกษตรสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา                     
ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมขยายผลเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์  

 
 
1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ 
2. จำนวนสมาชิกเครือข่าย พกฉ. 
3. จำนวนครั้งการขยายผล
เครือข่าย  
 

 
 
1. เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผล
เครือข่ายทุกภูมิภาคประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือจัดตั้งศูนย์
เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ 
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธาน
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการเกษตรสู่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง  
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์  
3. ทัวร์พ้ืนที่เครือข่ายไปกับ
พิพิธภัณฑ์เกษตร  

 
1. จำนวนครั้งการจัดตลาด 
2. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
3. ร้อยละผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ นำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
4. จำนวนสมาชิกเครือข่าย 
พกฉ. 
5. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 
6. จำนวนครั้งการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย 
7. จำนวนครั้งการจัดพ้ืนที่
เครือข่ายไปกับพิพิธภัณฑ์
เกษตร 

 
1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรด้านการเกษตร      
2. เพ่ือเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
ตลาดนัดแห่งความสัมพันธ์ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง การตลาด และการจำหน่าย
ผลผลิตอันเป็นการยกระดับและขยายผล
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ
ให้กับเครือข่าย พกฉ. เพ่ือให้สามารถ
นำมาใช้ทางด้านการตลาด 
4. เพื่อใช้เทคโนโลยีสามารสนเทศในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ พกฉ. 
5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย พกฉ. 
ภาคีความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานของ 
พกฉ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   กลยุทธ์ที่ 6 เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  การจัดทำสื่อเผยแพร่ใน
รูปแบบหนังสือ  
3. หนังสือ Pop Up  พิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ 
4. หนังสือ Photo Book 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
 

 
1. จำนวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2. ร้อยละผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปป
ประยุกต์ใช้ 
3. จำนวนหนังสือองค์ความรู้ 
4. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 

 
1. เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพึ่งตนเองใน
ด้านการผลิต และการดำเนินชีวิต 
2. เพื่อเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้าน
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร 
 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ภมิูปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ 

    

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
1. โครงการพัฒนางานวิจัยและ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
2. โครงการสร้างความร่วมมือ
เชิงเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อน
การวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดำริ 

 
1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา สามารถ
เขียนงานวิชาการได้ 
2. ร้อยละของผลงานวิชาการ
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 

 
1. เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ พกฉ. ให้มี
ทักษะในการเขียนงานวิชาการ และต่อยอด
งานวิชาการให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
        กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร 

1. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ใน
ในออนไลน์ 
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร
และเศรษฐกิจพอเพียง         
นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม          
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรด้านการเกษตร ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
ลูกค้าสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตร
ไทย 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

1. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรด้านการเกษตร 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และกิจการ
ของ พกฉ. ผ่านช่องทางออนไลน์ 
3. เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมทั้งในรูปแบบปกติ
และรูปแบบออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ 
1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม
2. กิจกรรมพัฒนากิจการ
3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. ความสามารถในการหารายได้
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

1. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรด้านการเกษตร 
2. สรรหากลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน
ทั่วไป และบริการผู้เข้าชมแบบครบวงจร 
3. สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าใช้
บริการ 
4. เพื่อเป็นการพัฒนารายได้ของ พกฉ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารองค์กร 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ 
1. การบริหารจัดการ และการ
สื่อสารภายในองค์กร 

1.การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 การ
มุ่งเน้นระบบปฏิบับติการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
3. ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ 

1. เพ่ือให้การใช้งานระบบเครือข่ายของ
พกฉ. มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน อำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 
         กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมอำนวยการ 
1. การบริหารจัดการทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
2. ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น
สัดส่วน ได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีระบบ
แบบแผน 
2. เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร สู่ smart officer 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
กิจกรรมอำนวยการ 
1. การพัฒนาบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1.การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด และไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรตามแผนที่เสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 
ณ ต้นปีงบประมาณ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีระดับความเป็นอยู่ที่ดี 
มีความผาสุก ทั้งกายและใจ มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า มีความ
มั่นคงในการดำเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 106,021,300     104,151,800     63,239,900      64,685,500      76,474,900      414,573,400       
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 83,491,500       69,428,100       70,711,700      65,293,700      64,563,700      353,488,700       
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 42,694,100       42,694,100       42,694,100      42,694,100      42,694,100      213,470,500       
รวมท้ังส้ิน 232,206,900    216,274,000    176,645,700   172,673,300   183,732,700   981,532,600       

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์

73,192,700      54,808,100      56,111,700     50,693,700     49,963,700     284,769,900       

1. การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร 15,485,000       14,000,000       15,000,000      10,000,000      9,000,000        63,485,000         
   - ปรับปรุงระบบโฮโลแกรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ช้ัน 2 โซนมหัศจรรย์ท้องทุ่ง 3,700,100         - - - - 3,700,100           
   - ปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ 360 องศา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 1,984,900         - - - - 1,984,900           
   - ปรับปรุงนิทรรศการโซนน้้าคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ช้ัน 1 4,000,000         - - - - 4,000,000           
   - ปรับปรุงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 4,000,000         - - - - 4,000,000           
2. การจัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้นอกอาคาร 15,087,400       16,288,000       15,943,600      16,077,600      16,308,600      79,705,200         
3. การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน 8,600,000         9,100,000         9,100,000        9,100,000        9,100,000        45,000,000         
4. การจัดงานมหกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 10,000,000       10,000,000       10,000,000      10,000,000      10,000,000      50,000,000         
5. โครงการ อพ.สธ. 2,200,000         2,530,800         2,654,800        2,578,800        2,602,800        12,567,200         
6. นิทรรศการสัญจร 693,000            858,000            864,000           870,000           867,000           4,152,000           
7. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,100,000         1,406,300         1,406,300        1,406,300        1,406,300        6,725,200           
9. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สนองพระราชปณิธาน (ต่อเน่ือง) (ค่าใช้จ่ายลงทุน)

19,408,500       - - - - 19,408,500         

10. กิจกรรมท่องเท่ียว เรียนรู้ เส้นทางสนองพระราชปณิธาน 618,800            625,000            1,143,000        661,000           679,000           3,726,800           

แผนงานกิจกรรมและโครงการส าคัญของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
งบประมาณ (บาท)

แผนงาน

งบประมาณ (บาท)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการหลัก
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน
งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรสู่สังคม

4,573,800        7,030,000        7,030,000       7,030,000       7,030,000       32,693,800         

1. ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 821,400            990,000            990,000           990,000           990,000           4,781,400           
2. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 2,716,800         4,500,000         4,500,000        4,500,000        4,500,000        20,716,800         
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 985,200            1,540,000         1,540,000        1,540,000        1,540,000        7,145,200           
4. กิจกรรมทัวร์พ้ืนท่ีเครือข่ายไปกับพิพิธภัณฑ์เกษตร 50,400              - - - - 50,400 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

5,725,000        7,590,000        7,570,000       7,570,000       7,570,000       36,025,000         

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,320,000         1,500,000         1,500,000        1,500,000        1,500,000        7,320,000            
2. การจัดท้าส่ือเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ 200,000            600,000            600,000           600,000           600,000           2,600,000            
3. โครงการพัฒนางานวิจัย 2,705,000         3,500,000         3,500,000        3,500,000        3,500,000        16,705,000          
4. การถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร 1,500,000         1,990,000         1,970,000        1,970,000        1,970,000        9,400,000            
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

37,008,300      27,464,700      21,440,900     22,947,500     34,603,700     209,057,900       

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์ 476,600            700,000            780,000           740,000           740,000           3,436,600            
2. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย 510,000            658,000            590,000           620,000           588,000           2,966,000            
3. การพัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 11,134,800       14,911,000       13,175,200      13,191,800      13,180,000      65,592,800          
   - กิจกรรมบริการผู้เข้าชม 243,400            1,136,000         1,042,000        948,000           954,000           4,323,400            
   - กิจกรรมพัฒนากิจการ 732,000            1,448,000         960,000           966,000           978,000           5,084,000            
   - กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ 9,599,400         10,680,000       10,520,200      10,618,800      10,583,000      52,001,400          
   - กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 560,000            647,000            653,000           659,000           665,000           3,184,000            
   - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง - 1,000,000         - - - 1,000,000            
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารองค์กร
การบริหารจัดการและส่ือสารภายในองค์กร

24,886,900       11,195,700       6,895,700        8,395,700        20,095,700      71,469,700          

   - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน 7,900,000         - - - - 7,900,000            
   - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ส้าหรับอาคารเรือนพักอาศัย 3,300,000         - - - - 3,300,000            
   - โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ส้าหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7,878,900         - - - - 7,878,900            
   - โครงการพัฒนาระบบส้ารองข้อมูลและอุปกรณ์ส้ารองข้อมูล (Backup/Recover System) 2,495,000         - - - - 2,495,000            
   - โครงการบ้ารุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร

3,313,000         - - - - 3,313,000            
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมท้ังส้ิน
งบประมาณ (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐาน
ธรรมาภิบาล

69,013,000      76,687,100      41,799,000     41,738,000     41,871,200     295,772,700       

1. การบริหารจัดการ 36,477,300       75,187,100       40,299,000      40,238,000      40,371,200      232,572,600        
2. ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร 1,504,900         1,500,000         1,500,000        1,500,000        1,500,000        7,504,900            
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน
     3.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

24,664,400       
- - - - 24,664,400          

        - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8 6,216,300         - - - - 6,216,300            
        - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินเช่ือมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 18,448,100       - - - - 18,448,100          
     3.2 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,366,400         - - - - 6,366,400            
        - รถน้าชม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ท่ีน่ัง จ้านวน 4 คัน 3,560,000            - - - - 3,560,000            
        - รถน่ังส่วนกลาง จ้านวน 2 คัน 2,806,400.00       - - - - 2,806,400            
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 42,694,100      49,444,400      52,353,500     55,437,100     58,705,700     258,634,800       

รวมท้ังส้ิน 232,206,900    223,024,300    186,305,100   185,416,300   199,744,300   1,026,696,900    
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ประมาณการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

รายการ ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

1. รายได้ค่าลงทะเบียน
กิจกรรมเรียนรู้ 

3,525,000 3,525,000 3,525,000 3,524,000 3,674,000 

2. รายได้จากการบริการ
ห้องพัก ห้องประชุม 
อาหาร และอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

5,340,000 5,690,000 5,800,000 6,200,000 6,350,000 

3. รายได้จากการ
จำหน่ายสินค้าที่ระลึก
และผลผลิต 

4,379,200 4,429,200 4,819,200 4,820,200 4,970,200 

4. รายได้จากการ
จำหน่ายบัตรเข้าชม 

250,000 300,000 300,000 400,000 400,000 

5. รายได้อื่นๆ 400,000 450,000 450,000 450,000 500,000 
รวม 13,894,200 14,394,200 14,894,200 15,394,200 15,894,200 

 


