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วัตถุประสงค์ของส ำนักงำน
1. เผยแพร่พระเกียติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมท้ังโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ 

และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการเกษตร 
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับโครงการพระราชด าริ 

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
รวมท้ังสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง ส่ิงประดิษฐ์ จ าแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับวิวัฒนาการ
และการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธ์ุสัตว์หายาก ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเกษตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และส าหรับใช้ในกิจการของส านักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังให้ประเทศและต่างประเทศ 
ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ือน ามาพัฒนาส านักงาน
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วิสัยทัศน์
เป็นพิพิธภัณฑ์ช้ันน ำแห่งกำรเรียนรู้  พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของกษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 นวัตกรรม ด้ำนกำรเกษตรของประเทศ

พันธกิจ

4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร

เป้าประสงค์

4. สร้ำงเครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือในกำรขยำยผลกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร
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3. เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีรวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร บนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตร ของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์
2. สืบสำน รักษำ ต่อยอด หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร
3. บริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งกำรเรียนรู้ของประเทศ

1. ให้เกิดกำรเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตร ของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตรเพ่ือกำรสืบสำน รักษำ ต่อยอด



กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาส่ือและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมท้ังฐานการเรียนรู้ท่ีทันสมัย
กลยุทธ์ท่ี 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม
กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 5 เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การน าไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร
กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด
กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี
กลยุทธ์ท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer
กลยุทธ์ท่ี 13 การบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์



วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน บริหารงบประมาณให้การด าเนินงานและใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้ันตอน 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

2. น าเสนอคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและการด าเนินงานของ พกฉ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ

3. น าเสนอคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิจารณาอนุมัติ
4. การปฏิบัติและด าเนินงานตามแผน
5. การติดตาม  และปรับปรุงแผน
6. การรายงานผล

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
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ส่วนท่ี 1



งบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าแผนด าเนินงาน รวมจ านวน  217,666,640           บาท ประกอบด้วย

 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 138,920,500        บาท
งบเงินอุดหนุน

 - ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 63,530,600             บาท
 - ค่าใช้จ่ายลงทุน 35,188,900             บาท
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40,201,000             บาท

 - เงินทุนส านักงาน จ านวน           78,746,140 บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000              บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 70,746,140             บาท
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กราฟงบประมาณภาพรวม



เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังส้ิน 217,666,640.00            บาท

เงินงบประมาณ 138,920,500.00             บาท
เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 70,746,140.00              บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

เงินงบประมาณ 56,676,900.00              
เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 42,300,000.00              

รวม 98,976,900.00              บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ เงินงบประมาณ 48,603,100.00              บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 39,500,000.00              บาท
รวม 88,103,100.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม
กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณ 4,773,800.00                บาท

รวม 4,773,800.00               บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เงินงบประมาณ 3,300,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 2,800,000.00                บาท
รวม 6,100,000.00               บาท
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ส่วนท่ี 2  เช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และงบประมาณ



แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เงินงบประมาณ 42,042,600.00              บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 28,446,140.00              บาท
รวม 78,488,740.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เงินงบประมาณ 1,962,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 14,870,360.00              บาท
รวม 16,832,360.00              บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล
กิจกรรมอ านวยการ เงินงบประมาณ 40,080,600.00              บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ - สงป.ก าหนด 8,000,000.00                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ (ขออนุมัติคณะกรรมการ) 13,575,780.00              บาท
รวม 61,656,380.00              บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินงบประมาณ 40,201,000.00              บาท
รวม 40,201,000.00              บาท

7



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

217,666,640  138,920,500  8,000,000   70,746,140  
แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 98,976,900    56,676,900    -            42,300,000  
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 88,103,100    48,603,100     -             39,500,000   
กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,773,800      4,773,800      -             -              
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 6,100,000      3,300,000      -             2,800,000     
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 48,573,800    45,773,800     -             2,800,000     
ค่าใช้จ่ายลงทุน 10,903,100    10,903,100     -             -              
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 78,488,740    42,042,600    8,000,000   28,446,140  
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 16,832,360    1,962,000      -             14,870,360   
กิจกรรมอ านวยการ 61,656,380    40,080,600     8,000,000    13,575,780   
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 54,202,940    17,756,800     8,000,000    28,446,140   
ค่าใช้จ่ายลงทุน 63,785,800    24,285,800     -             39,500,000   
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,201,000    40,201,000    -            -             

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 85,703,100    48,603,100    -            39,500,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ
กษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์

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

   กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาส่ือ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมท้ังฐานการ
เรียนรู้ท่ีทันสมัย

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

1. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน

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

    1.1 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ

   39,500,000

    1.2 ผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ       4,000,000
    1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ                  -         7,100,000               -   

2. โครงการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร (ค่าใช้จ่ายลงทุน) 7,903,100      7,903,100      -            -             
   2.1 จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8 1 งาน 3,000,000     3,000,000      -            -             สพร.
   2.2 ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ

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

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา 
ต่อยอด พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธาน
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง    
3. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
4. เพ่ือสร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ

1 งาน

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ 10,184,500    10,184,500     สนพ.
  3.1 ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 

รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี 
พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือถุงพลาสติกแพ็คผัก
ถุงแพ็คผักขนาดต่าง ๆ 
3. ค่าใช้จ่ายจัดสร้างฐานเรียนรู้เกษตร
พอเพียงเมืองบริเวณลานสนอง
พระราชปณิธาน
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

778,300        778,300         1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 ด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาล
ใจในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

  3.2 ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรผสมผสานและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารสัตว์ 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเกษตร
เพ่ือใช้ในฐานเรียนรู้

288,400        288,400         1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เร่ืองการท าเกษตรผสมผสานเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site  
3. เพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตให้ พกฉ.

1. สร้างรายได้ จ านวน 
15,000 บาท
2. มีผู้เข้าชม จ านวน 500 ราย

  3.3 ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้วิถีเกษตร พอเพียง 4 ภาค
2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย การรักษาเทคนิควิธีการสร้างบ้านลักษณะเดิมท่ี
ปรากฏ อนุรักษ์รูปทรงทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของบ้านเรือนไทย

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านเรือนไทย 4 
ภาค
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

599,600        599,600          1. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
2. ผู้เข้าชมเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย เกิดจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของไทย

1. มีผู้เข้าชม จ านวน 
10,000 ราย

1. ตัวช้ีวัด สงป. จ านวน
ช้ินงาน
จัดแสดง จ านวน 12 ช้ินงาน
2. สร้างรายได้ 222,000 บาท
3. มีผู้เข้าชม จ านวน 20,000
 ราย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

  3.4 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่พอเพียง 1 .เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการพ่ึงตนเองด้าน อาหาร ท่ีอยู่
อาศัย สมุนไพร พลังงาน เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือก้อนเช้ือเห็ดเพ่ือ
จัดแสดงการเพาะเห็ดในโรงเรือน
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเช้ือเห็ดฟาง
เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการการเพาะ
เห็ดฟางและใช้อบรมสาธิตการเพาะ
เห็ดฟางเป็นหมู่คณะ
3. ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายจัดท านิทรรศการ
ลานสนองพระราชปณิธาน
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตรเพ่ือใช้ใน
ฐานเรียนรู้
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

656,400        656,400         1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์
ด้านการเกษตร 
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. มีผู้เข้าชม จ านวน 
20,000 ราย
2. สร้างรายได้ จ านวน
42,000 บาท

  3.5 ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่องค์
ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด้านการเกษตร

3,180,700      3,180,700      1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2. เป็นฐานเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ด้านการเกษตร และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ
online และ on site 
3. ผู้เข้าชมสามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
และการด าเนินชีวิต เพ่ือลดต้นทุน สร้างรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1. มีผู้เข้าชม จ านวน 
35,000 ราย
2. สร้างรายได้ จ านวน 
102,000 บาท

      1) ฐานเรียนรู้สมุนไพร 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยขน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ 
ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือการปลูกอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสมุนไพรไทย
3. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือพันธ์ุไม้เพ่ือจัดท า
นิทรรศการสมุไพรลานสนอง
พระราชปณิธาน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

357,400        357,400         1. เป็นฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยขน์
และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
2. ผู้เข้าชมเกิดจิตส านึกและเห็นคุณค่าประโยชน์ของ
สมุนไพรไทย
3 สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

      2) ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายจัดท าฐานเรียนรู้นวัตกรรม
การจัดการน้ าบริเวณลานสนอง
พระราชปณิธาน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

209,600        209,600         1. เป็นฐานเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 
2. ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจน าปรับประยุกต์ใช้และ
ลดต้นทุน

      3) ฐานเรียนรู้ ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์ 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการท านาข้าวอินทรีย์
ปุ่ยอินทรีย์  การปลูกผักอินทรีย์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. 
และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการท านา ท าปุ๋ย 
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือพันธ์ุข้าว
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร และ
อุปกรณ์
3. ค่าใช้จ่ายจัดท านิทรรศสัตว์เล้ียง
ในวิถีเกษตร สัตว์สวยงามบริเวณลาน
สนองพระราชปณิธาน
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

784,700        784,700         1. เป็นฐานเรียนรู้  ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์และเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site  
มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 
2. มีผลผลิตจากข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และผัก 
เพ่ือสร้างรายได้



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

      4) ฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง 1. เพ่ือเป็นฐานต้นแบบนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
2. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจการสร้างท่ีอยู่อาศัย
3. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการสร้างบ้านดินบ้านฟาง

1. จัดท าฐานเรียนรู้บ้านดินสไตส์
โมเดิร์นเพ่ิมท่ีลานสนองพระราชปณิธาน

100,000        100,000        1. เป็นฐานต้นแบบนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่องค์ความรู้ 
ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
2. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
3. เป็นกิจกรรมท่ีรองรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ และอบรม

      5) ฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการท าเกษตร 
4. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแคร่ปลูกผัก 
จ านวน 6 ตัว ขนาด 1.20*10*80 ม.
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

324,400        324,400        1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
4. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

      6) ฐานเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี 
พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสนอง
พระราชปณิธาน
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองท าภาชนะจาก
วัสดุธรรมชาติ จ านวน 1 เคร่ือง
3. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองพาสเจอร์ไรส์ 
ชนาด 50 ลิตร/ช่ัวโมง
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองสเปรย์ดราย 
ขนาด 2.5 ลิตร/ช่ัวโมง
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

1,404,600      1,404,600      1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

  3.6 เส้นทางเรียนรู้ สนองพระราชปณิธาน 1.เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง ณ 
พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงเส้นทางแหล่ง
เรียนรู้
 - ค่าใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ปรับปรุงสะพาน
 - จัดท านิทรรศการ
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

558,700        558,700        1 ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2 ฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม 
ดึงดูดผู้มาเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ท้ัง online และ on site
3 เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site
4. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. ผู้เข้าชม จ านวน 
10,000 ราย
2. สร้างรายได้ จ านวน 
108,000 บาท

  3.7 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้เร่ืองการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบเกษตรเศรฐกิจพอเพียง ท่ีมีความสมบูรณ์ในเร่ือง ข้าว ปลา 
อาหาร สมุนไพร 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite
5. สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตและหลักสูตร หรือกิจกรรม

1. ค่าใช้จ่ายวัสดุเกษตร ปุ๋ย จุลินทรีย์ 
น้ าหมัก
2. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเกษตร 
อุปกรณ์ระบบน้ าเกษตร อุปกรณ์งาน
ช่าง  
3. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระราช
ปณิธาน กิจกรรมขยายพันธ์ุพืช
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

884,500        884,500         1. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนท่ีท่ีมีข้อจ ากัดน าไปประยุกต์ใช้ 
3. ผู้เข้าชมเกิดแรงบันดาลใจในการท าเกษตร

1. ผู้เข้าชม จ านวน 500 ราย

  3.8 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร

1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และจัดแสดงใน
รูปแบบ พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
2. ค่าใช้จ่ายซ้ือพันธ์ุสัตว์ 
3. ค่าใช้จ่ายวัสดุเกษตร ปุ๋ย จุลินทรีย์ 
น้ าหมัก 
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์การเกษตร
 เคร่ืองทุ่นแรง วัสดุอุปกรณ์งานช่าง 
5. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการ 
1 ไร่ ม่ังค่ัง ย่ังยืน และค่าใช้จ่ายวิทยากร
6. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระราช
ปณิธาน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์
7. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

1,075,000            1,075,000 1. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้หลักสูตรทราบถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการท าการเกษตร เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าชมฐานจัดแสดงเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญ
ของอาชีพการเกษตร
3. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ และน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม และเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี

1. ผู้เข้าชม จ านวน 500 ราย

  3.9 ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้งและเรือนเพาะช า 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้การจัดการ การปลูก คุณภาพในโรงเรือน และ เรียนรู้วีธีการ
ขยายพันธ์พืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite
4. สร้างรายได้จากผลผลิตผัก และพันธ์ุไม้

1. ค่าใช้จ่ายเปล่ียนป๊ัมน้ า พร้อมถังลม 
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ 
3. ค่าใช้จ่ายจัดท า ซ่อมแคร่ปลูกผัก
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร และ
อุปกรณ์การเกษตร วัสดุงานช่าง
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

815,600                 815,600 1. ผู้เข้าเรียนมีความเข้าใจ รูปแบบการจัดการผลิตผัก
คุณภาพในโรงเรือน สามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้

1. ผู้เข้าชม จ านวน 1,000 
ราย
2. สร้างรายได้ จ านวน 
222,000 บาท



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

  3.10 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 1. .เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรต้นไม้ท่ีมีอยู่ใน พกฉ. ให้เจริญเติบโต และดูสวยงาม 
2. เพ่ือดูแลรักษาพันธ์ุพืชพ้ืนบ้าน ไม้ผลให้เจริญเติบโต พร้อมส าหรับผู้เข้าชมฐานจัด
แสดง
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการใช้จุลินทรีย์กับพืชผักพ้ืนบ้าน ไม้ผลพ้ืนบ้าน 
และไม้ยืนต้น
4. เพ่ือให้ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์ธาตุอาหารท่ีเกิดจากธรรมชาติ

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร ปุ๋ย 
จุลินทรีย์ วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง
2. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระราช
ปณิธาน กิจกรรมต้นแบบเกษตรอินทรีย์
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

503,300                 503,300 1. ผู้เข้าชมเข้าใจเร่ืองการใช้จุลินทรีย์และเกิดแรงบันดาลใจ
ในการท าเกษตรอินทรีย์ และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
2. ผู้เข้าชมฐานได้ เห็นถึงความอุดมสมบรูณ์จากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้กับไปไช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทาง
แก้ปัญาหาให้แก่ผู้อ่ืนท่ีได้พบเห็น และน าไปใช้ได้อย่าง
แพร่หลาย

1. ผู้เข้าชม จ านวน 500 ราย

  3.11 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 1 .เพ่ือดูแล อนุรักษ์ รักษาพันธุกรรมพืช
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช พร้อมองค์ความรู้ 
คุณค่าและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นไม้
แห่งการเรียนรู้พันธ์ุไม้ พืชสมุนไพร 
วัสดุเกษตร
2. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนอง
พระราชปณิธาน กิจกรรมต้นไม้
แห่งการเรียนรู้
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

844,000                 844,000  1.ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราว และเข้าใจ ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าของพันธ์ุไม้
2. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีความหลากหลาย
3. ผู้เข้าชมสามรถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และปรับ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

สนพ.

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

   กลยุทธ์ท่ี 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ รูปแบบ
วิถีใหม่

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

1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
   1) เดือนตุลาคม 2564
   2) เดือนมกราคม 2565
   3) เดือนเมษายน 2565

3 คร้ัง 1. เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
2. เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ

6,020,000      6,020,000       1. ประชาชนท่ีร่วมงานได้ร่วมน้อมระลึกถุงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
กษัตริย์เกษตรสู่สาธารณะได้ในวงกว้างมากข้ึน

สพร. 1. ช้ินงานนิทรรศการท่ี
ปรับปรุงและสร้างข้ึนใหม่ 
จ านวน 12 ช้ิน (กพร. และ 
ส านักงบประมาณ)
2. จ านวนผู้เข้าชม 300,000
 (รวมอยู่ในจ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการในอาคารและ
นิทรรศการเสมือน) (กพร)

2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
    1) เดือนธันวาคม 2564
    2) เดือนกรกฎาคม 2565

2 คร้ัง 1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธาน
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
3. เพ่ือสร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ

2,400,000      2,400,000      1. ช้ินงานนิทรรศการท่ี
ปรับปรุงและสร้างข้ึนใหม่ 
จ านวน 10 ช้ิน (กพร. และ 
ส านักงบประมาณ)
2. จ านวนผู้เข้าชม 300,000 
(รวมอยู่ในจ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการในอาคารและ
นิทรรศการเสมือน) (กพร)



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

2. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนพฤศจิกายน 2564
   2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   3) เดือนมีนาคม 2565
   4) เดือนเมษายน 2565
   5) เดือนพฤษภาคม 2565
   6) เดือนมิถุนายน 2565
   7) เดือนกรกฎาคม 2565
   8) เดือนสิงหาคม 2565
   9) เดือนกันยายน 2565

9 งาน 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวน การแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจ พอเพียงภาคปฏิบัติ
3. เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงตนเองให้เครือข่าย
4. สนับสนุนส่งเสริมเร่ือง "IOT เพ่ือการเกษตร"

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร

770,000        770,000         สนพ. ตัวช้ีวัด สงป. จ านวนเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง 120 ราย

3. โครงการ อพ.สธ. 2,200,000      2,200,000      
   3.1 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 1 งาน 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เพ่ือดูแล อนุรักษ์ รักษาพันธุกรรมพืช
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช พร้อมองค์ความรู้ 
คุณค่าและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช

1. ค่าใช้จ่ายจัดท าพ้ืนท่ีเรียนรู้ 
พันธุกรรม พร้อมนิทรรศการ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตรจุลินทรีย์ 
อุปกรณ์เกษตร 
3. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระราช
ปณิธาน กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

944,000        944,000         1. ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราว และเข้าใจ ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีความหลากหลาย
3. ผู้เข้าชมสามรถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อ
4. ผู้เข้าชมตระหนักถึงความส าคัญ และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สนพ.

   3.2 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 งาน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลและ
รักษาพันธุกรรมท่ีเป็นทรัพยากร
อันมีคุณค่าของสังคมไทย

445,000       445,000         สพร.

   3.3 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 งาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของโรงเรียน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

811,000       811,000         สพร.

4. นิทรรศการสัญจร 12 คร้ัง 1.เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2. สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ ท้ังหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้ พกฉ. อีกช่องทางหน่ึง

693,000       693,000         1. เพ่ิมจ านวน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน เข้าร่วม
หลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม และ
มีการเข้าใช้บริการต่างๆ ของ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
2. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่
3. เกิดรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของ พกฉ. หรือเพ่ิมสูงข้ึน

สพก. ตัวช้ีวัด สนง. จ านวน 12 คร้ัง
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่า 5,000 ราย

5. จ้างท ารถนิทรรศการเคล่ือนท่ี MUSEUM MOBILE 
(ค่าใช้จ่ายลงทุน)

1 งาน เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมกิจการของ พกฉ. ให้ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน 3,000,000     3,000,000      สพร.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,773,800      4,773,800      -            -             
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม

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

   กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร

1,167,400      1,167,400      

1. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
   1) เดือนธันวาคม 2564
   2) เดือนมกราคม 2565 จ านวน 2 คร้ัง
   3) เดือนมีนาคม 2565 จ านวน 2 คร้ัง
   4) เดือนพฤษภาคม 2565 
   5) เดือนมิถุนายน 2565
   6) เดือนสิงหาคม 2565

8 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายในการขับเคล่ือนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือประสานความร่วมมือและจัดต้ังศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้ครอบคลุม
ท่ัวประเทศและก าหนดแนวทางและกรอบแนวทางร่วมมือในการขับเคล่ือนงาน
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วม
โครงการ
   1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
   1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
   1.3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ    
   1.4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
   1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 
   1.6 ค่าเดินทางวิทยากร 
2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
   2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 
   2.2 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  
   2.3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
   2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

610,300        610,300         1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ได้เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร  "IOT เพ่ือ
การเกษตร"
3. ได้เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเร่ืองการแปรรูป
สมุนไพร
4. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีแปลงเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เรียนรู้พัฒนาศักภาพการกล่ันน้ ามันอบเชย และการ
แปรรูปน้ ามันอบเชย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ ามันอบเชย
6. พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติ และ
แปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
7. การจัดการตลาดชุมชนสู่ความย่ังยืน ตลาดซาวไฮ่
8. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พกฉ. ร้านค้า และภาคี
ความร่วมมือ

สนพ.

2. การใช้เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือนงาน
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบาย)

557,100        557,100         สอน. สนพ.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

  กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 3,606,400      3,606,400      
1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนพฤศจิกายน 2564
   2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   3) เดือนมีนาคม 2565
   4) เดือนพฤษภาคม 2565
   5) เดือนมิถุนายน 2565
   6) เดือนสิงหาคม 2565
   7) เดือนกันยายน 2565

7 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นตลาดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ตลาดแห่งความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด และการจ าหน่ายผลผลิต อันเป็นการ
ยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค
 ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ เครือข่าย
4. เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
 และเครือข่าย
5. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 - ค่าจ้างผู้ร่วมจัดแสดงงานและสาธิต
นิทรรศการ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 - ค่าจ้างพยาบาล 
 - ค่าจ้างต ารวจ 
 - ค่าจ้างเก็บขยะ 
 - ค่าจ้างแสดงดนตรี  
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
 - ค่าล่วงเวลา  
 - ค่าจ้างประชาสัมพันธ์

2,916,800      2,916,800      1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร จาก
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา กิจกรรม สินค้า
2. ได้เผยแพร่องค์ความรู้-ภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
และก่อให้เกิดความสัมพันธ์เครือข่ายภาคีและความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนายกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้จ าหน่าย ผู้บริโภค และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
4. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่เครือข่าย และส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
5. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรให้เป็น
ท่ีรู้จักมากข้ึน  
6. มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 49,000 คน/ปี  7,000 คน/เดือน
7. มีผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ จ านวน 10,500 คน/ปี 
1,500 คน/เดือน

สนพ. สพก.

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
   1) เดือนตุลาคม 2564
   2) เดือนธันวาคม 2564
   3) เดือนมกราคม 2565
   4) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   5) เดือนเมษายน 2565
   6) เดือนมิถุนายน 2565
   7) เดือนกรกฎาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   8) เดือนสิงหาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

8 คร้ัง 1. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความรู้ความเข้าใจและได้
ประสบการณ์ใหม่ ในการเรียนรู้การใช้สารสนเทศเพ่ือขับเคล่ือนงานพัฒนาตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครือข่ายมีองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถประยุกต์ใช้และน าไปขยายผลได้ ในเร่ืองพัฒนา
สินค้าและช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายได้มากข้ึนผ่านทาง
ช่องทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วม
โครงการ รูปแบบออนไลน์
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร

689,600                 689,600 1. เครือข่าย พกฉ.และผู้สืบทอด ได้พัฒนาด้าน IT 
2. ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการตลาด 
3. เครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ส่ือออนไลน์ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ พกฉ.
4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง        
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย พกฉ. กับภาคี
ความร่วมมือ ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
6. เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ ได้เข้าใจทิศทาง
การขับเคล่ือนงานของ พกฉ.
7. สร้างผู้สืบทอดในการอนนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
เครือข่าย พกฉ.
8. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการร่วม
แลกเปล่ียน จัดกระบวนการเรียนรู้
9. แลกเล่ียนเรียนรู้ ประเด็นพันธุกรรมพืชเครือข่าย พกฉ.
10. ติดตามประสานงานเครือข่าย พกฉ. ให้เกิดการ
แลกเปล่ียนพันธุกรรมพืช โดย พกฉ. เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สนพ. ตัวช้ีวัด สงป. จ านวนสมาชิก
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 120 ราย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

กิจกรรมการจัดการ องค์ความรู้ 6,100,000      3,300,000      -            2,800,000    
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยกระดับการเผยแพร่  องค์ความรู้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

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

  กลยุทธ์ท่ี 5  เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

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

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนตุลาคม 2564
   2) เดือนพฤศจิกายน 2564
   3) เดือนธันวาคม 2564
   4) เดือนมกราคม 2565
   5) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   6) เดือนมีนาคม 2565
   7) เดือนเมษายน 2565
   8) เดือนพฤษภาคม 2565
   9) เดือนมิถุนายน 2565
   10) เดือนกรกฎาคม 2565
   11) เดือนสิงหาคม 2565
   12) เดือนกันยายน 2565

12 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพ่ือสืบสานวิถีเกษตร บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดกระบวน
การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร  
 - ค่าเดินทางวิทยากร 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

1,500,000      1,500,000      1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ตนเองได้
2. มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 9,800 คน/ปี 
1,000 คน/เดือน
3. มีผู้เข้าอบรมออนไลน์จ านวน 9,600 คน/ปี 
800 คน/เดือน
4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้
5. เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียนและ
วิทยากร

สนพ. 1. ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน
ผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ จ านวน 9,800 
ราย
2. ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ร้อยละ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่าร้อยละ 80
3. ตัวช้ีวัด สงป. ร้อยละ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่าร้อยละ 75
4. ตัวช้ีวัด สนง. จ านวนคร้ัง
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้
จ านวน 12 คร้ัง

2. การจัดท าส่ือเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ 3 เร่ือง 1. เพ่ือเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเกษตร
2. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรในแขนงต่าง ๆ

หนังสือองค์ความรู้ จ านวน 3 เร่ือง 300,000        300,000        สพร. 1. จ านวนหนังส่ือองค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน  3 เร่ือง (สงป.)
2. องค์ความรู้จากเครือข่าย
และภาคีความร่วมมือน ามา
เผยแพร่ทาง Social Media
จ านวน  42 เร่ือง (กพร. 
และ สงป.)

  กลยุทธ์ท่ี 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่
การน าไปใช้ประโยชน์

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

1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 1. เพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของ พกฉ. 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ พกฉ. ด้านการวิจัยและสามารถน า
กระบวนการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3. เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ท้ังในพ้ืนท่ีจัดแสดงของ พกฉ. และ พ้ืนท่ีเครือข่าย
 พกฉ. ในการเผยแพร่ความรู้
สู่สาธารณะต่อไป

1,300,000     1. พกฉ. มีข้อมูลผลงานวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใน
เชิงประจักษ์ ส าหรับน ามาด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
เพ่ือการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
2. มีแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามรถปฏิบัติ
ได้จริง ท้ังในพ้ืนท่ีของพกฉ และพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้ของ
เครือข่าย พกฉ. ในภูมิภาคต่าง ๆ 
3. บุคลากรของ พกฉ. มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยมาก
ข้ึน
4. การพัฒนาและขยายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตร และ
ขับเคล่ือนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมให้กว้างขวาง
มากย่ิงข้ึน

สพร. 1. จ านวนงานวิจัยเชิงป
ฏิบัติการ จ านวน 19 เร่ือง 
ส าหรับน ามาใช้เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงฐาน
เรียนรู้ในพกฉ. ไม่น้อยกว่า 
10 เร่ือง
2. องค์ความรู้จากเครือข่าย
และภาคีความร่วมมือน ามา
เผยแพร่ทาง Social Media
จ านวน  42 เร่ือง (กพร. 
และ สงป.)



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

2. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพ่ือการขับเคล่ือนการวิจัย
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ

1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ จากประสบการณ์ของเครือข่าย 
ภาคีความร่วมมือ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย / งานวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาค
ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีด าเนินการวิจัยรวมท้ังการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และ พระบรมวงศานุวงศ์
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1,500,000     1. พกฉ. มีจ านวนเครือข่ายและภาคีความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ
พัฒนาองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าริ มากข้ึน 
2. การยกระดับความร่วมมือกับเครือข่าย และภาคี
ความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภายนอก ในการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตร และการ
ขับเคล่ือนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภาคเกษตรกรท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงครบห่วงโซ่อุปทานเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง (ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า)
3. พกฉ. มีองค์ความรู้ท่ีได้จากการน าเสนอแนวคิด และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

สพร. 1. จ านวนองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 50 เร่ือง

   กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่ 1,500,000      1,500,000      -             -              
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร

1,500,000      1,500,000      สทส.

   1.1 กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 3 งาน 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้านการเกษตร นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน อาจารย์ บุคลากร 
ประชาชน เกษตรกร ในพ้ืนท่ีเครือข่าย พกฉ.และสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน 
หน่วยงาน องค์กร
ในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้านการเกษตรและองค์ความรู้นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
ด้านการเกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์

260,000        260,000         1. เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ห่างไกล และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีการท างานของ
เครือข่าย พกฉ. ได้เข้ามาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร ณ พกฉ. และผ่านส่ือออนไลน์
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน
3. มีส่ือมวลชนเข้าร่วมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร จ านวน 250 คน 
4. ส่ือมวลชนได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตรประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการของ พกฉ.
5. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงาน ภาคี 
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของ พกฉ.

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน 
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์

   1.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
เผยแพร่ผ่านระบบส่ือออนไลน์

1 งาน เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้านการเกษตร และองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป 
ผ่านระบบออนไลน์

20,000          20,000            1. เผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้านการเกษตร 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 2. มีจ านวนผู้เข้าชมและเข้าเรียนรู้ทาง online ผ่าน 
Facebook /Youtube กษัตริย์เกษตร รวมกันไม่น้อยกว่า 
100,000 คน

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน 
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์
(ออนไลน์) จ านวน 100,000
ราย

   1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,220,000      1,220,000      
        - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 12 เดือน 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. เพ่ือเพ่ิมผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้มีจ านวนมากย่ิงข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิด
แรงบันดาลใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ
4. ดูแล จัดกระบวนการเข้าเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และบริการน าชม

1,022,000     1,022,000      
ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวนผู้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมฯ 
จ านวน 21,928 ราย
*รวมจ านวนออนไลน์ และ
มีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 85

1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังรูปแบบ onsite /online
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯท้ังรูปแบบ onsite /online
 จ านวน  21,928 คน และสร้างรายได้  1,320,000  บาท 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดแรงบันดาลใจในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้และ
การปฏิบัติ ร้อยละ 85.40



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

        - โครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงออนทัวร์ 3 คร้ัง เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง  และเพ่ิมจ านวนผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

90,000         90,000          ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน 
ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย

        - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง on line 12 เดือน เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์

108,000       108,000        

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 78,488,740    42,042,600    8,000,000   28,446,140  
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 16,832,360    1,962,000      -            14,870,360  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์
องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

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

  กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 986,600        986,600        -            -              
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 1. เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริภาพกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
2. เพ่ือบอกกล่าว แจ้งเตือน และชักชวน เชิญชวนประชาชนมาเรียนรู้ท่ี พกฉ. และ
ทางช่องทางส่ือออนไลน์ของ พกฉ. 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้ามาเรียนรู้ ให้กับ พกฉ. ท้ัง onsite /online

476,600        476,600         สร้างความรับรู้ใม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักพิพิธภัณฑ์
ในวงกว้างมากย่ิงข้ึน และมีจ านวนคนเข้าชมและเรียนรู้
ท้ัง onsite / online ไม่น้อยกว่า 430,000 ราย

สทส.

2. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย 510,000        510,000         สทส.
   2.1 โครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาเรียนรู้และท า

กิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก และเชิญชวนคนเข้า
ร่วมงาน ร่วมกิจกรรม ของ พกฉ.

346,000       346,000        

   2.2 โครงการท่องเท่ียววิถีเกษตรไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักและเผยแพร่องค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
กิจกรรม "ท่องเท่ียวเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง One Day Trips"

70,000         70,000          

   2.3 โครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ online เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากย่ิงข้ึน

94,000         94,000          

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้ัง onsite / online ไม่น้อย
กว่า 430,000 ราย

1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังรูปแบบ onsite /online
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯท้ังรูปแบบ onsite /online
 จ านวน  21,928 คน และสร้างรายได้  1,320,000  บาท 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดแรงบันดาลใจในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้และ
การปฏิบัติ ร้อยละ 85.40



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

  กลยุทธ์ท่ี 9  พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 8,781,760      975,400         -             7,806,360     
1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม 10 คร้ัง 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2. กลุ่มเป้าหมายใหม่ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป
3. สร้างรายได้ให้ พกฉ.

243,400        243,400         -             -              1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์         
2. สร้างรายได้ให้พกฉ ณ วันท่ีเข้าร่วมโครงการ จาก
ร้านจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหาร และร้านเคร่ืองด่ืม
3. สามารถน าข้อมูลลูกค้าท่ีจัดเก็บไว้ เพ่ือมาวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขยายผลสู่กลยุทธ์ใน
การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพ่ือให้เกิดการรับชมอย่างต่อเน่ือง
4. สร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
หน่วยงาน

สพก. 1. ตัวช้ีวัด สนง. จ านวน 
10 คร้ังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่ต่ ากว่า 500 ราย
2. สร้างรายได้ให้ พกฉ. 
ประมาณ  500,000 บาท

2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ 1 งาน 1. เพ่ือให้บริการ ท่ีเข้าชมและเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบหมู่คณะ 
ท่ีมีจ านวนต้ังแต่ 30 คนข้ึนไป และเพ่ือให้เกิดรายได้
2. เป็นสถานท่ีจ าหน่าย อาหารและสินค้าปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค และสร้างรายได้
ให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตร
3. เพ่ือบริการลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ และเกิดรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหาร  บรรจุภัณฑ์ 
และของใช้ในร้านอาหาร กิน อยู่ ดี
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ อาคาร
เรือนพักอาศัย จ านวน 3 หลัง
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

8,258,360      732,000         -             7,526,360     1. เพ่ือการบริการส าหรับผู้เช้าชม เข้าใช้บริการแบบครบ
วงจร ของทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ลูกค้าประทับใจในบริการของพิพิธภัณฑ์
3. พ้ืนท่ีเช่า มีความพร้อมให้บริการลูกค้า

สพก. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ. 
ประมาณ 695,000 บาท

       1) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านขายของท่ีระลึก 1.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ โดยน าเสนอผ่านสินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคต่าง ๆ 
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมสินค้าเครือข่าย ผ่านช่องทางการตลาด พัฒนาสินค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ 
การผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า ส าหรับผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท่ีเข้ามาเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์
การเกษตร รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เพ่ือจ าหน่ายท่ี
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านสดใส
อาคาร 1  และร้านขายของท่ีระลึก
บริเวณMado
2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าร้านสดช่ืน 
(ร้านขนมอาคาร 1) 
3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ 
ร้านกาแฟช่ืนใจอาคาร 1 ร้านกาแฟ 
Mado café' และร้าน Wisdom Café
4. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าเกษตร 
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

2,410,180      -               -             2,410,180     1. เพ่ิมจ านวนสินค้า พกฉ. และเครือข่าย เพ่ือมาจ าหน่าย 
แก่ลูกค้า
2. พกฉ. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัย รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
3. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

       2) ค่าใช้จ่ายด้านบริการ อาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ห้องพัก
 ห้องประชุม

เพ่ือให้บริการ กลุ่มผู้เข้าชมและเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบหมู่
คณะ ท่ีมีจ านวนต้ังแต่ 30 คนข้ึนไป และเพ่ือให้เกิดรายได้

1. ซ้ืออาหารเพ่ือบริการผู้เข้าใช้บริการ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ อาคารเรือนพักอาศัย จ านวน
3 หลัง พ้ืนท่ีบริการศาลาริมฝ่ังน้ า และ
อาคารบริเวณ MADO PAVILION 
จ านวน 4 หลัง รวมถึงพ้ืนท่ีเช่า
ห้องประชุม 
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

2,131,200      -               -             2,131,200      1. เพ่ือให้บริการกับผู้ท่ีมาเข้าชม เข้าพัก และอบรม
2. เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ของ พกฉ.

       3) ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร 
บรรจุภัณฑ์ และของใช้ร้านอาหาร กิน อยู่ ดี

1. เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลผลิตของพกฉ. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และภาคีความ
ร่วมมือ เป็นสถานท่ีจ าหน่าย อาหาร และสินค้าปลอดภัย ให้กับผู้บริโภคและสร้าง
รายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตร
2. เพ่ือบริการส าหรับผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชม และใช้บริการพิพิธภัณฑ์
3. เป็นการจัดหารายได้ ของ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ 
และของใช้ร้านอาหาร กิน อยู่ ดี
2. ค่าใช้จ่ายระบบรับช าระเงิน 
(Foodstory) ร้านอาหารกิน อยู่ ดี
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
ประจ าหน้าร้าน แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว 
และแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร 
จ านวน 4 อาคาร

2,984,980      -               -             2,984,980     1. เพ่ือการบริการส าหรับผู้เช้าชม เข้าใช้บริการแบบ
ครบวงจร ของทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้
ของ พกฉ.
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ลดความ
เส่ียงในการรับช าระเงิน และถูกต้องตามระเบียบ

3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 3 งาน 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร
2. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านการเปิดให้ชมนอกเวลาท าการ
4. สร้างรายได้ ผ่านการออกร้าน และจ าหน่ายสินค้า ใน พกฉ.

280,000        -               -             280,000       1. เพ่ิมจ านวนผุ้เข้าชม พิพิธภัณฑ์
2. เพ่ิมรายได้ให้ พกฉ.
3. ส่งเสริมการขายผ่านภาคีความร่วมมือ กิจกรรมการตลาด

สพก. 1.เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ 3,000 คน
2. เพ่ิมรายได้ให้ พกฉ จ านวน
 ประมาณ 30,000 บาท

-               



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

   กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร
บริหารจัดการและการส่ือสารภายในองค์กร

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

1. โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office) 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสาร
ของ พกฉ. ได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการใช้เอกสารจ านวนมาก
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในการรับ-ส่ง เอกสาร แบบรวม
ศูนย์ ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

      4,150,000     4,150,000  มีระบบสารบรรณณ อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสาร 
และการสืบค้นเอกสารของ พกฉ. ได้อย่างเป็นระบบ
ลดปัญหาการใช้เอกสารจ านวนมาก

สทส.

2. โครงการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลและอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
(Backup / Recovery System)

ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองจัดเก็บ
อุปกรณ์ภายนอกแบบ NAS (Network 
Attach Storage)  ของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม

        300,000       300,000  มีพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ NAS ส าหรับจัดเก็บ
ช้อมูล ของ พกฉ.

        700,000       700,000

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบ  Mobile 
Application

         500,000

ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ค่าบริการ รายปี

         200,000

      1,914,000     1,914,000

ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือการปฏิบัติงานของ พกฉ.เพ่ือ
ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส านักงานเดิม

       500,000

ค่าซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

       200,000

ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าต่ออายุ ลิขสิทธ์ิ
อุปกรณ์ ส าหรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
องค์กร

     1,014,000

ค่าจัดซ้ือระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ 
จ านวน 1 ระบบ

         20,000

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 
อัตรา 12 เดือน

       180,000

กิจกรรมอ านวยการ 61,656,380    40,080,600    8,000,000   13,575,780  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรบนฐานธรรมาภิบาล

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

  กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 60,867,980    40,032,900    8,000,000   12,835,080  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 36,582,180    15,747,100    8,000,000   12,835,080  สอน. ร้อยละความพึงพอใจ

อย่างน้อย ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. การพัฒนา
องค์กรสู่ดิจิทัล
1) การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog)
เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลถึงความคล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน
และผู้มารับการบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80

3. โครงการบ ารุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทค
โนโลดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร

1. เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
2. เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ส านักงานของพิพิธภัณฑ์ฯ มีความพร้อมในการใช้งานและ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง
3. เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารและการประชุม
ทางไกล ช่วยลด เวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือติดต่อ
ประสานงาน
4. เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ กิจกรรม และกิจการของ พกฉ. ช่องทาง Line ได้ อย่าง
ต่อเน่ือง และเพ่ือ Backup ข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง พกฉ. ไว้ท่ี Cloud

1. เพ่ือให้บุคลากร ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นข้ันตอนและมีระบบแบบแผน
3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile เพ่ือให้สามารถใช้งาน Mobile Application ได้อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาระบบ  
Mobile Application ให้มีความทันสมัยต่อการใช้งานสถานการณ์ปัจจุบัน

1. เพ่ือให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ืองของบุคลากร พกฉ.
2. เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
3. ได้ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เก็บ log file ส าหรับเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ตามมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
4. ได้โปรแกรมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์งานออกแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรแกรมลิขสิทธ์ิ (License) ป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ส าหรับป้องกันการถูกโจมตีจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
5. ระบบงานคลังและระบบร้านค้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และมีเสถียรภาพ
6. ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสาร และการ
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)
7. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบริการ พกฉ. 
และ Backup ข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 
พกฉ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพ่ือพัฒนาระบบ Mobile Application ให้มีระบบ
ซ้ือ- ขายสินค้า และระบบคลังสินค้า และการใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

     1.1 ค่าตอบแทน 1.1 ค่าเบ้ียประชุม
 - คณะกรรมการ พกฉ., คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย, คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล, คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
นโยบายและการด าเนินงานของ พกฉ., 
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย,
คณะท างานกล่ันกรองระเบียบ
ข้อบังคับ, คณะท างานปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลังของ พกฉ. 
และคณะท างานให้ค าแนะน าและช่วย
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเส่ียง
1.2 ค่าล่วงเวลา

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

     1.2 ค่าใช้สอย 
(รวมค่าสมาชิกสัมพันธ์องค์กรด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ)

ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม, ค่าเบ้ียประกันภัย,
ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ, ค่าจ้าง
ตรวจสอบบัญชี, ค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจ าปี, การจัดงานวันสถาปณา พกฉ.,
ค่าขนขยะ, ค่าทางด่วน+เบ้ียเล้ียง+
ท่ีพัก+ค่าพาหนะ, ค่าจ้างประเมิน
ส านักงาน รอบ 3 ปี, และอ่ืน ๆ เช่น
ค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์/
ค่าสมาชิกพิพิธภัณฑ์

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

     1.3 ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์, ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างดูแล
ภูมิทัศน์, ค่าจ้างดูแลโสตทัศนูปโภค,
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด, ค่าจ้าง
เหมาบ ารุงรักษาชิลเลอร์ ล้างหัวจ่ายลม
จ้างเปล่ียนสายพาน AHU, ค่าจ้างเหมา
บ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง,
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง
เปล่ียนแบตเตอร่ี เคร่ืองดับเพลิง, ล้าง
ถังเก็บประปาแท็งค์สูง และก าจัดพืช
คลองรอบ พกฉ.

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

     1.4 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน, ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน
พรบ. ประกัน, วัสดุเช้ือเพลิงและส่ิง
หล่อล่ืน, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ
งานบ้านงานครัว, วัสดุการเกษตร,
ค่าหนังสือ วารสาร ต ารา และค่าเปล่ียน
ไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า

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

     1.5 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า
และค่าไปรษณีย์

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

    1.6 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ของผู้อ านวยการ 
(ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน)

508,000        508,000      

    1.7 เงินประจ าต าแหน่ง 960,000        960,000      
    1.8 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 
         (ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าประกันชีวิต)

450,000        450,000      

ร้อยละความพึงพอใจ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลถึงความคล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน
และผู้มารับการบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80

1. เพ่ือให้บุคลากร ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นข้ันตอนและมีระบบแบบแผน
3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก.

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายลงทุน 24,285,800    24,285,800    สอน.
   ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 24,285,800    24,285,800    
   1. ค่าซ่อมแซมหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ์ 24,285,800    24,285,800    
       1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ร้อยละ 80

       1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      
       1.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 1 อาคาร 6,353,000      6,353,000      
       1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      
       1.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      

   กลยุทธ์ท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer 788,400        47,700          -            740,700      
1. การพัฒนาบุคลากร 788,400        47,700          -            740,700      สอน.
  หลักสูตรท่ัวไป 106,770         47,700           -             59,070         
  หลักสูตรตามกลุ่มงาน/วิชาชีพ 106,630         -               -             106,630       
  หลักสูตรบังคับตามต าแหน่งงาน 575,000         -               -             575,000       

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,201,000    40,201,000    -            -             
  กลยุทธ์ท่ี 13 การบริหารงานบุคคล 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40,201,000    40,201,000     -             -              ร้อยละการเบิกจ่าย สอน. ร้อยละการเบิกจ่าย 

ตามมติ ครม.

   (1) เงินเดือน  เงินเดือนผู้อ านวยการ 38,253,000    38,253,000     -              
   (2) เงินสมทบกองทุนเล้ียงชีพ 1,948,000      1,948,000      

เพ่ือให้บุคลากรมีระดับความเป็นอยู่ท่ีดี มีความผาสุกท้ังกายและใจ มีสุขภาพอนามันท่ีดี 
มีความเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคงในการด าเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กร สร้างความประทับใจ
แก่ผู้เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมท่ัวไป



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
217,666,640  138,920,500  8,000,000   70,746,140  

แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 98,976,900    56,676,900    -           42,300,000  
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 88,103,100    48,603,100     -             39,500,000   
กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,773,800      4,773,800      -             -              
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 6,100,000      3,300,000      -             2,800,000     
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 48,573,800    45,773,800     -             2,800,000     
ค่าใช้จ่ายลงทุน 10,903,100    10,903,100     -             -              
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 78,488,740    42,042,600    8,000,000   28,446,140  
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 16,832,360    1,962,000      -             14,870,360   
กิจกรรมอ านวยการ 61,656,380    40,080,600     8,000,000   13,575,780   
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 54,202,940    17,756,800     8,000,000   28,446,140   
ค่าใช้จ่ายลงทุน 63,785,800    24,285,800     -             39,500,000   
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,201,000    40,201,000    -           -            

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 85,703,100    48,603,100    -           39,500,000  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ
กษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์

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

   กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาส่ือ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมท้ังฐาน
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย

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

1. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน

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

    1.1 โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ

   39,500,000

    1.2 ผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ       4,000,000
    1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ                  -         7,100,000               -   

2. โครงการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร (ค่าใช้จ่ายลงทุน) 7,903,100      7,903,100      -           -            
   2.1 จัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8 1 งาน 3,000,000     3,000,000      -            -             สพร.
   2.2 ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ

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

3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ 10,184,500    10,184,500     สนพ.
  3.1 ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 

รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี 
พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือถุงพลาสติกแพ็คผัก
ถุงแพ็คผักขนาดต่าง ๆ 
3. ค่าใช้จ่ายจัดสร้างฐานเรียนรู้เกษตร
พอเพียงเมืองบริเวณลานสนอง
พระราชปณิธาน
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

778,300        778,300         1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาล
ใจในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

  3.2 ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรผสมผสานและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารสัตว์ 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเกษตร
เพ่ือใช้ในฐานเรียนรู้

288,400        288,400         1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เร่ืองการท าเกษตรผสมผสานเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site  
3. เพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตให้ พกฉ.

  3.3 ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้วิถีเกษตร พอเพียง 4 ภาค
2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย การรักษาเทคนิควิธีการสร้างบ้านลักษณะเดิมท่ี
ปรากฏ อนุรักษ์รูปทรงทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของบ้านเรือนไทย

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านเรือนไทย 4 
ภาค
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

599,600        599,600          1. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
2. ผู้เข้าชมเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย เกิดจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของไทย

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา 
ต่อยอด พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
2. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธาน
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง    
3. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
4. เพ่ือสร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ

1 งาน

ตัวช้ีวัด สงป. จ านวนช้ินงาน
จัดแสดง จ านวน 12 ช้ินงาน



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

  3.4 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่พอเพียง 1 .เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการพ่ึงตนเองด้าน อาหาร ท่ีอยู่
อาศัย สมุนไพร พลังงาน เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือก้อนเช้ือเห็ดเพ่ือ
จัดแสดงการเพาะเห็ดในโรงเรือน
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเช้ือเห็ดฟาง
เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการการเพาะ
เห็ดฟางและใช้อบรมสาธิตการเพาะ
เห็ดฟางเป็นหมู่คณะ
3. ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายจัดท านิทรรศการ
ลานสนองพระราชปณิธาน
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตรเพ่ือใช้ใน
ฐานเรียนรู้
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

656,400        656,400         1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์
ด้านการเกษตร 
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

  3.5 ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่องค์
ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด้านการเกษตร

3,180,700      3,180,700      1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2. เป็นฐานเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ด้านการเกษตร และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ
online และ on site 
3. ผู้เข้าชมสามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
และการด าเนินชีวิต เพ่ือลดต้นทุน สร้างรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

      1) ฐานเรียนรู้สมุนไพร 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยขน์ และเผยแพร่องค์ความรู้ 
ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือการปลูกอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสมุนไพรไทย
3. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือพันธ์ุไม้เพ่ือจัดท า
นิทรรศการสมุไพรลานสนอง
พระราชปณิธาน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

357,400        357,400         1. เป็นฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยขน์
และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
2. ผู้เข้าชมเกิดจิตส านึกและเห็นคุณค่าประโยชน์ของ
สมุนไพรไทย
3 สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

      2) ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายจัดท าฐานเรียนรู้นวัตกรรม
การจัดการน้ าบริเวณลานสนอง
พระราชปณิธาน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

209,600        209,600         1. เป็นฐานเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 
2. ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจน าปรับประยุกต์ใช้และ
ลดต้นทุน

      3) ฐานเรียนรู้ ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์ 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการท านาข้าวอินทรีย์
ปุ่ยอินทรีย์  การปลูกผักอินทรีย์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. 
และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการท านา ท าปุ๋ย 
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือพันธ์ุข้าว
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร และ
อุปกรณ์
3. ค่าใช้จ่ายจัดท านิทรรศสัตว์เล้ียง
ในวิถีเกษตร สัตว์สวยงามบริเวณลาน
สนองพระราชปณิธาน
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

784,700        784,700         1. เป็นฐานเรียนรู้  ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์และเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site  
มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 
2. มีผลผลิตจากข้าวอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ และผัก 
เพ่ือสร้างรายได้

      4) ฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง 1. เพ่ือเป็นฐานต้นแบบนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
2. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจการสร้างท่ีอยู่อาศัย
3. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการสร้างบ้านดินบ้านฟาง

1. จัดท าฐานเรียนรู้บ้านดินสไตส์
โมเดิร์นเพ่ิมท่ีลานสนองพระราชปณิธาน

100,000        100,000        1. เป็นฐานต้นแบบนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่องค์ความรู้ 
ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
2. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
3. เป็นกิจกรรมท่ีรองรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ และอบรม

      5) ฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการท าเกษตร 
4. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแคร่ปลูกผัก 
จ านวน 6 ตัว ขนาด 1.20*10*80 ม.
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

324,400        324,400        1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
4. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

      6) ฐานเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี 
พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสนอง
พระราชปณิธาน
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองท าภาชนะจาก
วัสดุธรรมชาติ จ านวน 1 เคร่ือง
3. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองพาสเจอร์ไรส์ 
ชนาด 50 ลิตร/ช่ัวโมง
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองสเปรย์ดราย 
ขนาด 2.5 ลิตร/ช่ัวโมง
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

1,404,600      1,404,600      1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

  3.6 เส้นทางเรียนรู้ สนองพระราชปณิธาน 1.เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่การ
ปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง ณ 
พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงเส้นทางแหล่ง
เรียนรู้
 - ค่าใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ปรับปรุงสะพาน
 - จัดท านิทรรศการ
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

558,700        558,700        1 ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
2 ฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม 
ดึงดูดผู้มาเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ท้ัง online และ on site
3 เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ 
on site
4. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

  3.7 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้เร่ืองการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบเกษตรเศรฐกิจพอเพียง ท่ีมีความสมบูรณ์ในเร่ือง ข้าว ปลา 
อาหาร สมุนไพร 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite
5. สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตและหลักสูตร หรือกิจกรรม

1. ค่าใช้จ่ายวัสดุเกษตร ปุ๋ย จุลินทรีย์ 
น้ าหมัก
2. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเกษตร 
อุปกรณ์ระบบน้ าเกษตร อุปกรณ์งาน
ช่าง  
3. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระ
ราชปณิธาน กิจกรรมขยายพันธ์ุพืช
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

884,500        884,500         1. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนท่ีท่ีมีข้อจ ากัดน าไปประยุกต์ใช้ 
3. ผู้เข้าชมเกิดแรงบันดาลใจในการท าเกษตร

  3.8 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร

1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และจัดแสดงในรูปแบบ
 พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
2. ค่าใช้จ่ายซ้ือพันธ์ุสัตว์ 
3. ค่าใช้จ่ายวัสดุเกษตร ปุ๋ย จุลินทรีย์ 
น้ าหมัก 
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์การเกษตร
 เคร่ืองทุ่นแรง วัสดุอุปกรณ์งานช่าง 
5. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการ 
1 ไร่ ม่ังค่ัง ย่ังยืน และค่าใช้จ่ายวิทยากร
6. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระ
ราชปณิธาน กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์
7. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

1,075,000            1,075,000 1. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้หลักสูตรทราบถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการท าการเกษตร เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าชมฐานจัดแสดงเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญ
ของอาชีพการเกษตร
3. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ และน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม และเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี

  3.9 ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้งและเรือนเพาะช า 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้การจัดการ การปลูก คุณภาพในโรงเรือน และ เรียนรู้วีธีการ
ขยายพันธ์พืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite
4. สร้างรายได้จากผลผลิตผัก และพันธ์ุไม้

1. ค่าใช้จ่ายเปล่ียนป๊ัมน้ า พร้อมถังลม 
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ 
3. ค่าใช้จ่ายจัดท า ซ่อมแคร่ปลูกผัก
4. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร และ
อุปกรณ์การเกษตร วัสดุงานช่าง
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

815,600                 815,600 1. ผู้เข้าเรียนมีความเข้าใจ รูปแบบการจัดการผลิตผัก
คุณภาพในโรงเรือน สามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้

  3.10 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 1. .เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรต้นไม้ท่ีมีอยู่ใน พกฉ. ให้เจริญเติบโต และดูสวยงาม 
2. เพ่ือดูแลรักษาพันธ์ุพืชพ้ืนบ้าน ไม้ผลให้เจริญเติบโต พร้อมส าหรับผู้เข้าชมฐานจัด
แสดง
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการใช้จุลินทรีย์กับพืชผักพ้ืนบ้าน ไม้ผลพ้ืนบ้าน 
และไม้ยืนต้น
4. เพ่ือให้ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์ธาตุอาหารท่ีเกิดจากธรรมชาติ

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร ปุ๋ย 
จุลินทรีย์ วัสดุ อุปกรณ์งานช่าง
2. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระ
ราชปณิธาน กิจกรรมต้นแบบเกษตร
อินทรีย์
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

503,300                 503,300 1. ผู้เข้าชมเข้าใจเร่ืองการใช้จุลินทรีย์และเกิดแรงบันดาลใจ
ในการท าเกษตรอินทรีย์ และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
2. ผู้เข้าชมฐานได้ เห็นถึงความอุดมสมบรูณ์จากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้กับไปไช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทาง
แก้ปัญาหาให้แก่ผู้อ่ืนท่ีได้พบเห็น และน าไปใช้ได้อย่าง
แพร่หลาย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

  3.11 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 1 .เพ่ือดูแล อนุรักษ์ รักษาพันธุกรรมพืช
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช พร้อมองค์ความรู้ 
คุณค่าและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นไม้
แห่งการเรียนรู้พันธ์ุไม้ พืชสมุนไพร 
วัสดุเกษตร
2. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนอง
พระราชปณิธาน กิจกรรมต้นไม้
แห่งการเรียนรู้
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

844,000                 844,000  1.ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราว และเข้าใจ ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าของพันธ์ุไม้
2. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีความหลากหลาย
3. ผู้เข้าชมสามรถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และปรับ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

สนพ.

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

   กลยุทธ์ท่ี 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ รูปแบบ
วิถีใหม่

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

1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
   1) เดือนตุลาคม 2564
   2) เดือนมกราคม 2565
   3) เดือนเมษายน 2565

3 คร้ัง 1. เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
2. เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ

6,020,000     6,020,000       1. ประชาชนท่ีร่วมงานได้ร่วมน้อมระลึกถุงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
กษัตริย์เกษตรสู่สาธารณะได้ในวงกว้างมากข้ึน

สพร.

2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

2 คร้ัง 1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธาน
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
3. เพ่ือสร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ

2,400,000      

2. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนพฤศจิกายน 2564
   2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   3) เดือนมีนาคม 2565
   4) เดือนเมษายน 2565
   5) เดือนพฤษภาคม 2565
   6) เดือนมิถุนายน 2565
   7) เดือนกรกฎาคม 2565
   8) เดือนสิงหาคม 2565
   9) เดือนกันยายน 2565

9 งาน 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวน การแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจ พอเพียงภาคปฏิบัติ
3. เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงตนเองให้เครือข่าย
4. สนับสนุนส่งเสริมเร่ือง "IOT เพ่ือการเกษตร"

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร

770,000        770,000         สนพ.

3. โครงการ อพ.สธ. 2,200,000      2,200,000      
   3.1 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 1 งาน 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เพ่ือดูแล อนุรักษ์ รักษาพันธุกรรมพืช
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช พร้อมองค์ความรู้ 
คุณค่าและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช

1. ค่าใช้จ่ายจัดท าพ้ืนท่ีเรียนรู้ 
พันธุกรรม พร้อมนิทรรศการ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตรจุลินทรีย์ 
อุปกรณ์เกษตร 
3. ค่าใช่จ่ายกิจกรรมลานสนองพระ
ราชปณิธาน กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

944,000        944,000         1. ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราว และเข้าใจ ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีความหลากหลาย
3. ผู้เข้าชมสามรถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อ
4. ผู้เข้าชมตระหนักถึงความส าคัญ และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สนพ.

   3.2 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 งาน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลและ
รักษาพันธุกรรมท่ีเป็นทรัพยากร
อันมีคุณค่าของสังคมไทย

445,000       445,000         สพร.

   3.3 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 งาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของโรงเรียน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

811,000       811,000         สพร.

4. นิทรรศการสัญจร 12 คร้ัง 1.เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2. สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ ท้ังหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้ พกฉ. อีกช่องทางหน่ึง

693,000       693,000         1. เพ่ิมจ านวน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน เข้าร่วม
หลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม และ
มีการเข้าใช้บริการต่างๆ ของ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
2. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่
3. เกิดรายได้เป็นไปตามเป้าหมายของ พกฉ. หรือเพ่ิมสูงข้ึน

สพก. ตัวช้ีวัด สนง. จ านวน 12 คร้ัง
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่า 5,000 ราย

5. จ้างท ารถนิทรรศการเคล่ือนท่ี MUSEUM MOBILE 
(ค่าใช้จ่ายลงทุน)

1 งาน เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมกิจการของ พกฉ. ให้ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน 3,000,000     3,000,000      สพร.

กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,773,800      4,773,800      -           -            
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม

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

   กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร

1,167,400      1,167,400      



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

1. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
   1) เดือนธันวาคม 2564
   2) เดือนมกราคม 2565 จ านวน 2 คร้ัง
   3) เดือนมีนาคม 2565 จ านวน 2 คร้ัง
   4) เดือนพฤษภาคม 2565 
   5) เดือนมิถุนายน 2565
   6) เดือนสิงหาคม 2565

8 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายในการขับเคล่ือนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือประสานความร่วมมือและจัดต้ังศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้ครอบคลุม
ท่ัวประเทศและก าหนดแนวทางและกรอบแนวทางร่วมมือในการขับเคล่ือนงาน
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วม
โครงการ
   1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
   1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
   1.3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ    
   1.4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
   1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 
   1.6 ค่าเดินทางวิทยากร 
2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
   2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 
   2.2 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  
   2.3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
   2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

610,300        610,300         1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ได้เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร  "IOT เพ่ือ
การเกษตร"
3. ได้เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเร่ืองการแปรรูป
สมุนไพร
4. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีแปลงเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เรียนรู้พัฒนาศักภาพการกล่ันน้ ามันอบเชย และการ
แปรรูปน้ ามันอบเชย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ ามันอบเชย
6. พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติ และ
แปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
7. การจัดการตลาดชุมชนสู่ความย่ังยืน ตลาดซาวไฮ่
8. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พกฉ. ร้านค้า และภาคี
ความร่วมมือ

สนพ.

2. การใช้เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือนงาน
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นโยบาย)

557,100        557,100         สอน. สนพ.

  กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 3,606,400      3,606,400      
1. ตลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนพฤศจิกายน 2564
   2) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   3) เดือนมีนาคม 2565
   4) เดือนพฤษภาคม 2565
   5) เดือนมิถุนายน 2565
   6) เดือนสิงหาคม 2565
   7) เดือนกันยายน 2565

7 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นตลาดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ตลาดแห่งความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด และการจ าหน่ายผลผลิต อันเป็นการ
ยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค
 ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปลอด
สารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ เครือข่าย
4. เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
 และเครือข่าย
5. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - ค่าจ้างผู้ร่วมจัดแสดงงานและสาธิต
นิทรรศการ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 - ค่าจ้างพยาบาล 
 - ค่าจ้างต ารวจ 
 - ค่าจ้างเก็บขยะ 
 - ค่าจ้างแสดงดนตรี  
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
 - ค่าล่วงเวลา  
 - ค่าจ้างประชาสัมพันธ์

2,916,800      2,916,800      1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร จาก
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา กิจกรรม สินค้า
2. ได้เผยแพร่องค์ความรู้-ภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
และก่อให้เกิดความสัมพันธ์เครือข่ายภาคีและความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนายกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้จ าหน่าย ผู้บริโภค และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
4. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่เครือข่าย และส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
5. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรให้เป็น
ท่ีรู้จักมากข้ึน  
6. มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 49,000 คน/ปี  7,000 คน/เดือน
7. มีผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ จ านวน 10,500 คน/ปี 
1,500 คน/เดือน

สนพ. สพก.

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
   1) เดือนตุลาคม 2564
   2) เดือนธันวาคม 2564
   3) เดือนมกราคม 2565
   4) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   5) เดือนเมษายน 2565
   6) เดือนมิถุนายน 2565
   7) เดือนกรกฎาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   8) เดือนสิงหาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

8 คร้ัง 1. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความรู้ความเข้าใจและได้
ประสบการณ์ใหม่ ในการเรียนรู้การใช้สารสนเทศเพ่ือขับเคล่ือนงานพัฒนาตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เครือข่ายมีองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถประยุกต์ใช้และน าไปขยายผลได้ ในเร่ืองพัฒนา
สินค้าและช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีส่วนร่วมในการการเผยแพร่
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายได้มากข้ึนผ่านทาง
ช่องทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วม
โครงการ รูปแบบออนไลน์
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร

689,600                 689,600 1. เครือข่าย พกฉ.และผู้สืบทอด ได้พัฒนาด้าน IT 
2. ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการตลาด 
3. เครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ส่ือออนไลน์ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ พกฉ.
4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง        
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย พกฉ. กับภาคี
ความร่วมมือ ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
6. เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ ได้เข้าใจทิศทาง
การขับเคล่ือนงานของ พกฉ.
7. สร้างผู้สืบทอดในการอนนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
เครือข่าย พกฉ.
8. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการร่วม
แลกเปล่ียน จัดกระบวนการเรียนรู้
9. แลกเล่ียนเรียนรู้ ประเด็นพันธุกรรมพืชเครือข่าย พกฉ.
10. ติดตามประสานงานเครือข่าย พกฉ. ให้เกิดการ
แลกเปล่ียนพันธุกรรมพืช โดย พกฉ. เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สนพ. ตัวช้ีวัด สงป. จ านวนสมาชิก
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 120 ราย

กิจกรรมการจัดการ องค์ความรู้ 6,100,000      3,300,000      -           2,800,000    
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยกระดับการเผยแพร่  องค์ความรู้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

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

  กลยุทธ์ท่ี 5  เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

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



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนตุลาคม 2564
   2) เดือนพฤศจิกายน 2564
   3) เดือนธันวาคม 2564
   4) เดือนมกราคม 2565
   5) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   6) เดือนมีนาคม 2565
   7) เดือนเมษายน 2565
   8) เดือนพฤษภาคม 2565
   9) เดือนมิถุนายน 2565
   10) เดือนกรกฎาคม 2565
   11) เดือนสิงหาคม 2565
   12) เดือนกันยายน 2565

12 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพ่ือสืบสานวิถีเกษตร บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดกระบวน
การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร  
 - ค่าเดินทางวิทยากร 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

1,500,000      1,500,000      1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ตนเองได้
2. มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 9,800 คน/ปี 
1,000 คน/เดือน
3. มีผู้เข้าอบรมออนไลน์จ านวน 9,600 คน/ปี 
800 คน/เดือน
4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้
5. เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียนและ
วิทยากร

สนพ. 1. ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน
ผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ จ านวน 9,800 
ราย
2. ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ร้อยละ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่าร้อยละ 80
3. ตัวช้ีวัด สงป. ร้อยละ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
มากกว่าร้อยละ 75
4. ตัวช้ีวัด สนง. จ านวนคร้ัง
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้
จ านวน 12 คร้ัง

2. การจัดท าส่ือเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ 3 เร่ือง 1. เพ่ือเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเกษตร
2. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรในแขนงต่าง ๆ

หนังสือองค์ความรู้ จ านวน 3 เร่ือง 300,000        300,000        สพร.

  กลยุทธ์ท่ี 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่
การน าไปใช้ประโยชน์

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

1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 1. เพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของ พกฉ. 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ พกฉ. ด้านการวิจัยและสามารถน า
กระบวนการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3. เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ท้ังในพ้ืนท่ีจัดแสดงของ พกฉ. และ พ้ืนท่ีเครือข่าย 
พกฉ. ในการเผยแพร่ความรู้
สู่สาธารณะต่อไป

1,300,000     1. พกฉ. มีข้อมูลผลงานวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใน
เชิงประจักษ์ ส าหรับน ามาด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
เพ่ือการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
2. มีแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามรถปฏิบัติ
ได้จริง ท้ังในพ้ืนท่ีของพกฉ และพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้ของ
เครือข่าย พกฉ. ในภูมิภาคต่าง ๆ 
3. บุคลากรของ พกฉ. มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยมาก
ข้ึน
4. การพัฒนาและขยายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตร และ
ขับเคล่ือนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมให้กว้างขวาง
มากย่ิงข้ึน

สพร.

2. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพ่ือการขับเคล่ือนการวิจัย
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ

1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ จากประสบการณ์ของ
เครือข่าย 
ภาคีความร่วมมือ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย / งานวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาค
ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีด าเนินการวิจัยรวมท้ังการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และ พระบรมวงศานุวงศ์
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1,500,000     1. พกฉ. มีจ านวนเครือข่ายและภาคีความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ
พัฒนาองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าริ มากข้ึน 
2. การยกระดับความร่วมมือกับเครือข่าย และภาคี
ความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภายนอก ในการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตร และการ
ขับเคล่ือนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภาคเกษตรกรท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงครบห่วงโซ่อุปทานเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง (ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า)
3. พกฉ. มีองค์ความรู้ท่ีได้จากการน าเสนอแนวคิด และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

   กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่ 1,500,000      1,500,000      -             -              
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร

1,500,000      1,500,000      สทส.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

   1.1 กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 3 งาน 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้านการเกษตร นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน อาจารย์ บุคลากร 
ประชาชน เกษตรกร ในพ้ืนท่ีเครือข่าย พกฉ.และสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน 
หน่วยงาน องค์กร
ในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้านการเกษตรและองค์ความรู้
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
ด้านการเกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์

260,000        260,000         1. เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ห่างไกล และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีการท างานของ
เครือข่าย พกฉ. ได้เข้ามาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร ณ พกฉ. และผ่านส่ือออนไลน์
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 250 คน
3. มีส่ือมวลชนเข้าร่วมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร จ านวน 250 คน 
4. ส่ือมวลชนได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตรประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการของ พกฉ.
5. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างความร่วมมืออันดีกับหน่วยงาน ภาคี 
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของ พกฉ.

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน 
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์

   1.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
เผยแพร่ผ่านระบบส่ือออนไลน์

1 งาน เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้านการเกษตร และองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป 
ผ่านระบบออนไลน์

20,000         20,000            1. เผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้านการเกษตร 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 2. มีจ านวนผู้เข้าชมและเข้าเรียนรู้ทาง online ผ่าน 
Facebook /Youtube กษัตริย์เกษตร รวมกันไม่น้อยกว่า 
100,000 คน

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน 
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์
(ออนไลน์) จ านวน 100,000
ราย

   1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,220,000      1,220,000      
        - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 12 เดือน 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. เพ่ือเพ่ิมผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้มีจ านวนมากย่ิงข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิด
แรงบันดาลใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ
4. ดูแล จัดกระบวนการเข้าเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และบริการน าชม

1,022,000     1,022,000      

        - โครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงออนทัวร์ 3 คร้ัง เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง  และเพ่ิมจ านวนผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

90,000         90,000          ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน 
ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย

        - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง on line 12 เดือน เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์

108,000       108,000        

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 78,488,740    42,042,600    8,000,000   28,446,140  
กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 16,832,360    1,962,000      -           14,870,360  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์
องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

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

  กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 986,600        986,600        -           -              
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 1. เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริภาพกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
2. เพ่ือบอกกล่าว แจ้งเตือน และชักชวน เชิญชวนประชาชนมาเรียนรู้ท่ี พกฉ. และ
ทางช่องทางส่ือออนไลน์ของ พกฉ. 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้ามาเรียนรู้ ให้กับ พกฉ. ท้ัง onsite /online

476,600        476,600         สร้างความรับรู้ใม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักพิพิธภัณฑ์
ในวงกว้างมากย่ิงข้ึน และมีจ านวนคนเข้าชมและเรียนรู้
ท้ัง onsite / online ไม่น้อยกว่า 500,000 ราย

สทส.

2. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย 510,000        510,000         สทส.
   2.1 โครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาเรียนรู้และท า

กิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก และเชิญชวนคนเข้า
ร่วมงาน ร่วมกิจกรรม ของ พกฉ.

346,000       346,000        

   2.2 โครงการท่องเท่ียววิถีเกษตรไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักและเผยแพร่องค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
กิจกรรม "ท่องเท่ียวเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง One Day Trips"

70,000         70,000          

   2.3 โครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ online เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากย่ิงข้ึน

94,000         94,000          

  กลยุทธ์ท่ี 9  พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 8,781,760      975,400         -             7,806,360     

1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ท้ังรูปแบบ onsite /online
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯท้ังรูปแบบ onsite /online
 จ านวน  100,000  คน และสร้างรายได้  4,000,000  
บาท 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดแรงบันดาลใจในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้และ
การปฏิบัติ ร้อยละ 85.40

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวนผู้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมฯ 
จ านวน 100,000 ราย
*รวมจ านวนออนไลน์ และ
มีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 85

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. จ านวน
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้ัง onsite / online ไม่น้อย
กว่า 500,000 ราย



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

1. กิจกรรมบริการผู้เข้าชม 10 คร้ัง 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงษ์
2. กลุ่มเป้าหมายใหม่ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป
3. สร้างรายได้ให้ พกฉ.

243,400        243,400         -             -              1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์         
2. สร้างรายได้ให้พกฉ ณ วันท่ีเข้าร่วมโครงการ จาก
ร้านจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหาร และร้านเคร่ืองด่ืม
3. สามารถน าข้อมูลลูกค้าท่ีจัดเก็บไว้ เพ่ือมาวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขยายผลสู่กลยุทธ์ใน
การรักษาฐานลูกค้าเก่า เพ่ือให้เกิดการรับชมอย่างต่อเน่ือง
4. สร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
หน่วยงาน

สพก. ตัวช้ีวัด สนง. จ านวน 10 คร้ัง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า
500 ราย

2. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ 1 งาน 1. เพ่ือให้บริการ ท่ีเข้าชมและเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบหมู่คณะ 
ท่ีมีจ านวนต้ังแต่ 30 คนข้ึนไป และเพ่ือให้เกิดรายได้
2. เป็นสถานท่ีจ าหน่าย อาหารและสินค้าปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค และสร้างรายได้
ให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตร
3. เพ่ือบริการลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ และเกิดรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหาร  บรรจุภัณฑ์ 
และของใช้ในร้านอาหาร กิน อยู่ ดี
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ อาคาร
เรือนพักอาศัย จ านวน 3 หลัง
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

8,258,360      732,000         -             7,526,360     1. เพ่ือการบริการส าหรับผู้เช้าชม เข้าใช้บริการแบบครบ
วงจร ของทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ลูกค้าประทับใจในบริการของพิพิธภัณฑ์
3. พ้ืนท่ีเช่า มีความพร้อมให้บริการลูกค้า

สพก. ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. รายได้ พกฉ.

       1) ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านขายของท่ีระลึก 1.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ โดยน าเสนอผ่านสินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคต่าง ๆ 
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมสินค้าเครือข่าย ผ่านช่องทางการตลาด พัฒนาสินค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ 
การผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า ส าหรับผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท่ีเข้ามาเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์
การเกษตร รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เพ่ือจ าหน่ายท่ี
ร้านขายของท่ีระลึก ร้านสดใส
อาคาร 1  และร้านขายของท่ีระลึก
บริเวณMado
2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าร้านสดช่ืน 
(ร้านขนมอาคาร 1) 
3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ 
ร้านกาแฟช่ืนใจอาคาร 1 ร้านกาแฟ 
Mado café' และร้าน Wisdom Café
4. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าเกษตร 
5. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

2,410,180      -                -             2,410,180     1. เพ่ิมจ านวนสินค้า พกฉ. และเครือข่าย เพ่ือมาจ าหน่าย 
แก่ลูกค้า
2. พกฉ. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัย รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
3. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

       2) ค่าใช้จ่ายด้านบริการ อาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ห้องพัก ห้องประชุม

เพ่ือให้บริการ กลุ่มผู้เข้าชมและเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบหมู่
คณะ ท่ีมีจ านวนต้ังแต่ 30 คนข้ึนไป และเพ่ือให้เกิดรายได้

1. ซ้ืออาหารเพ่ือบริการผู้เข้าใช้บริการ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ อาคารเรือนพักอาศัย จ านวน
3 หลัง พ้ืนท่ีบริการศาลาริมฝ่ังน้ า และ
อาคารบริเวณ MADO PAVILION 
จ านวน 4 หลัง รวมถึงพ้ืนท่ีเช่า
ห้องประชุม 
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

2,131,200      -                -             2,131,200      1. เพ่ือให้บริการกับผู้ท่ีมาเข้าชม เข้าพัก และอบรม
2. เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ของ พกฉ.

       3) ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร 
บรรจุภัณฑ์ และของใช้ร้านอาหาร กิน อยู่ ดี

1. เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลผลิตของพกฉ. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และภาคีความ
ร่วมมือ เป็นสถานท่ีจ าหน่าย อาหาร และสินค้าปลอดภัย ให้กับผู้บริโภคและสร้าง
รายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตร
2. เพ่ือบริการส าหรับผู้ท่ีเข้ามาเย่ียมชม และใช้บริการพิพิธภัณฑ์
3. เป็นการจัดหารายได้ ของ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ 
และของใช้ร้านอาหาร กิน อยู่ ดี
2. ค่าใช้จ่ายระบบรับช าระเงิน 
(Foodstory) ร้านอาหารกิน อยู่ ดี
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี
ประจ าหน้าร้าน แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว 
และแม่บ้านท าความสะอาดอาคาร 
จ านวน 4 อาคาร

2,984,980      -                -             2,984,980     1. เพ่ือการบริการส าหรับผู้เช้าชม เข้าใช้บริการแบบ
ครบวงจร ของทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้
ของ พกฉ.
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ลดความ
เส่ียงในการรับช าระเงิน และถูกต้องตามระเบียบ

3. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 3 งาน 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร
2. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านการเปิดให้ชมนอกเวลาท าการ
4. สร้างรายได้ ผ่านการออกร้าน และจ าหน่ายสินค้า ใน พกฉ.

280,000        -                -             280,000       1. เพ่ิมจ านวนผุ้เข้าชม พิพิธภัณฑ์
2. เพ่ิมรายได้ให้ พกฉ.
3. ส่งเสริมการขายผ่านภาคีความร่วมมือ กิจกรรมการตลาด

สพก.

-              
   กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร
บริหารจัดการและการส่ือสารภายในองค์กร

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

1. โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office) 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสาร
ของ พกฉ. ได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการใช้เอกสารจ านวนมาก
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในการรับ-ส่ง เอกสาร แบบรวม
ศูนย์ ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

      4,150,000     4,150,000  มีระบบสารบรรณณ อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสาร 
และการสืบค้นเอกสารของ พกฉ. ได้อย่างเป็นระบบ
ลดปัญหาการใช้เอกสารจ านวนมาก

สทส.

2. โครงการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลและอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
(Backup / Recovery System)

ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองจัดเก็บ
อุปกรณ์ภายนอกแบบ NAS (Network
 Attach Storage)  ของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม

        300,000       300,000  มีพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ NAS ส าหรับจัดเก็บ
ช้อมูล ของ พกฉ.

        700,000       700,000

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบ  Mobile 
Application

         500,000

เพ่ือให้สามารถใช้งาน Mobile Application ได้อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาระบบ  
Mobile Application ให้มีความทันสมัยต่อการใช้งานสถานการณ์ปัจจุบัน

 เพ่ือพัฒนาระบบ Mobile Application ให้มีระบบ
ซ้ือ- ขายสินค้า และระบบคลังสินค้า และการใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง

2. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. การพัฒนา
องค์กรสู่ดิจิทัล
1) การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog)
เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ค่าบริการ รายปี

         200,000

      1,914,000     1,914,000

ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือการปฏิบัติงานของ พกฉ.เพ่ือ
ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส านักงานเดิม

       500,000

ค่าซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

       200,000

ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าต่ออายุ ลิขสิทธ์ิ
อุปกรณ์ ส าหรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
องค์กร

     1,014,000

ค่าจัดซ้ือระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ 
จ านวน 1 ระบบ

         20,000

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 
อัตรา 12 เดือน

       180,000

กิจกรรมอ านวยการ 61,656,380    40,080,600    8,000,000   13,575,780  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรบนฐานธรรมาภิบาล

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

  กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 60,867,980    40,032,900    8,000,000   12,835,080  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 36,582,180    15,747,100    8,000,000   12,835,080  สอน.
     1.1 ค่าตอบแทน 1.1 ค่าเบ้ียประชุม

 - คณะกรรมการ พกฉ., คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย, คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล, คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
นโยบายและการด าเนินงานของ พกฉ., 
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย,
คณะท างานกล่ันกรองระเบียบ
ข้อบังคับ, คณะท างานปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลังของ พกฉ. 
และคณะท างานให้ค าแนะน าและช่วย
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเส่ียง
1.2 ค่าล่วงเวลา

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

     1.2 ค่าใช้สอย 
(รวมค่าสมาชิกสัมพันธ์องค์กรด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ)

ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม, ค่าเบ้ียประกันภัย,
ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ, ค่าจ้าง
ตรวจสอบบัญชี, ค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจ าปี, การจัดงานวันสถาปณา พกฉ.,
ค่าขนขยะ, ค่าทางด่วน+เบ้ียเล้ียง+
ท่ีพัก+ค่าพาหนะ, ค่าจ้างประเมิน
ส านักงาน รอบ 3 ปี, และอ่ืน ๆ เช่น
ค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์/
ค่าสมาชิกพิพิธภัณฑ์

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

เพ่ือให้สามารถใช้งาน Mobile Application ได้อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาระบบ  
Mobile Application ให้มีความทันสมัยต่อการใช้งานสถานการณ์ปัจจุบัน

1. เพ่ือให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ืองของบุคลากร พกฉ.
2. เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
3. ได้ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เก็บ log file ส าหรับเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ตามมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560
4. ได้โปรแกรมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์งานออกแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปรแกรมลิขสิทธ์ิ (License) ป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ ส าหรับป้องกันการถูกโจมตีจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
5. ระบบงานคลังและระบบร้านค้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และมีเสถียรภาพ
6. ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อส่ือสาร และการ
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)
7. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบริการ พกฉ. 
และ Backup ข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 
พกฉ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพ่ือพัฒนาระบบ Mobile Application ให้มีระบบ
ซ้ือ- ขายสินค้า และระบบคลังสินค้า และการใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลถึงความคล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน
และผู้มารับการบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80

3. โครงการบ ารุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทค
โนโลดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร

1. เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
2. เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ส านักงานของพิพิธภัณฑ์ฯ มีความพร้อมในการใช้งานและ
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง
3. เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารและการประชุม
ทางไกล ช่วยลด เวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือติดต่อ
ประสานงาน
4. เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ กิจกรรม และกิจการของ พกฉ. ช่องทาง Line ได้ อย่าง
ต่อเน่ือง และเพ่ือ Backup ข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง พกฉ. ไว้ท่ี Cloud

1. เพ่ือให้บุคลากร ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นข้ันตอนและมีระบบแบบแผน
3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนา Mobile Application wisdomking Mobile

ร้อยละความพึงพอใจ
อย่างน้อย ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. การพัฒนา
องค์กรสู่ดิจิทัล
1) การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog)
เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย หน่วยนับ วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป ก าหนด ขอ คกก. ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

 แผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เงินงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

     1.3 ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์, ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างดูแล
ภูมิทัศน์, ค่าจ้างดูแลโสตทัศนูปโภค,
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด, ค่าจ้าง
เหมาบ ารุงรักษาชิลเลอร์ ล้างหัวจ่ายลม
จ้างเปล่ียนสายพาน AHU, ค่าจ้างเหมา
บ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง,
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง
เปล่ียนแบตเตอร่ี เคร่ืองดับเพลิง, ล้าง
ถังเก็บประปาแท็งค์สูง และก าจัดพืช
คลองรอบ พกฉ.

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

     1.4 ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน, ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน
พรบ. ประกัน, วัสดุเช้ือเพลิงและส่ิง
หล่อล่ืน, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ
งานบ้านงานครัว, วัสดุการเกษตร,
ค่าหนังสือ วารสาร ต ารา และค่าเปล่ียน
ไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า

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

     1.5 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า
และค่าไปรษณีย์

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

    1.6 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ของผู้อ านวยการ 
(ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน)

508,000        508,000      

    1.7 เงินประจ าต าแหน่ง 960,000        960,000      
    1.8 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 
         (ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าประกันชีวิต)

450,000        450,000      

ค่าใช้จ่ายลงทุน 24,285,800    24,285,800    สอน.
   ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง 24,285,800    24,285,800    
   1. ค่าซ่อมแซมหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ์ 24,285,800    24,285,800    
       1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ร้อยละ 80

       1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      
       1.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 1 อาคาร 6,353,000      6,353,000      
       1.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      
       1.5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 1 อาคาร 4,483,200      4,483,200      

   กลยุทธ์ท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสู่ smart officer 788,400        47,700         -           740,700      
1. การพัฒนาบุคลากร 788,400        47,700         -           740,700      สอน.
  หลักสูตรท่ัวไป 106,770         47,700           -             59,070         
  หลักสูตรตามกลุ่มงาน/วิชาชีพ 106,630         -                -             106,630       
  หลักสูตรบังคับตามต าแหน่งงาน 575,000         -                -             575,000       

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,201,000    40,201,000    -           -            
  กลยุทธ์ท่ี 13 การบริหารงานบุคคล 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 40,201,000    40,201,000     -             -              ร้อยละการเบิกจ่าย สอน. ร้อยละการเบิกจ่าย 

ตามมติ ครม.

   (1) เงินเดือน  เงินเดือนผู้อ านวยการ 38,253,000    38,253,000     -              
   (2) เงินสมทบกองทุนเล้ียงชีพ 1,948,000      1,948,000      

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลถึงความคล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน
และผู้มารับการบริการกับ พกฉ. มีความพึงพอใจอย่างน้อย
ร้อยละ 80

เพ่ือให้บุคลากรมีระดับความเป็นอยู่ท่ีดี มีความผาสุกท้ังกายและใจ มีสุขภาพอนามันท่ีดี 
มีความเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคงในการด าเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว

เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กร สร้างความประทับใจ
แก่ผู้เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมท่ัวไป

1. เพ่ือให้บุคลากร ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้
อย่างเป็นข้ันตอนและมีระบบแบบแผน
3. เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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