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วัตถุประสงค์ของส ำนักงำน
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมท้ังโครงการพระราชด าริ

พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการเกษตร

2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับโครงการ

พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ รวมท้ังสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง ส่ิงประดิษฐ์ จ าแนกประเภท บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงาน

เก่ียวกับวิวัฒนาการ และการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธ์ุสัตว์หายาก ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเกษตร เพ่ือประโยชน์

ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และส าหรับใช้ในกิจการของส านักงาน

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ือน ามาพัฒนาส านักงาน
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วิสัยทัศน์
“เป็นพิพิธภัณฑ์ช้ันน ำแห่งกำรเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของกษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นวัตกรรม ด้ำนกำรเกษตรของประเทศ”

พันธกิจ
1. เผยแพร่ พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตรของพระมหำกษัตริย์ไทย และพระบรมวงศำนุวงศ์

2. สืบสำน รักษำ ต่อยอด หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร

3. บริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ

4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร

เป้าประสงค์
1. ประชำชนเกิดกำรตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตร ของพระมหำกษัตริย์ และพระบรมวงศำนุวงศ์

2. ประชำชนเกิดกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรเกษตรไปปรับประยุกต์ใช้

3. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ท่ีรวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรม ด้ำนกำรเกษตร บนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของสังคม

4. มีเครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือในกำรขยำยผลหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรเกษตร ครอบคลุมท่ัวประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาส่ือและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมท้ังฐานการเรียนรู้ท่ีทันสมัย

กลยุทธ์ท่ี 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา และยกระดับให้เป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรสู่สังคม 

กลยุทธ์ท่ี 4   ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการ การขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 6 เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 

กลยุทธ์ท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 12 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี

กลยุทธ์ท่ี 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร สู่ smart officer

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
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วัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริหารงบประมาณให้การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้ันตอน
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

2. น าเสนอคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและการด าเนินงานของ พกฉ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ

3. น าเสนอคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิจารณาอนุมัติ

4. การปฏิบัติและด าเนินงานตามแผน

5. การติดตาม และปรับปรุงแผน

6. การรายงานผล

ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

ส่วนท่ี 1
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งบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ รวมจ านวน 232,206,900    บาท ประกอบด้วย

  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 193,449,000    บาท

  - ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 61,037,500       บาท

 - ค่าใช้จ่ายลงทุน 89,717,400       บาท

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 42,694,100       บาท

เงินทุนส านักงานฯ จ านวน 38,757,900      บาท

 - เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี สงป. ก าหนด 9,000,000        บาท

 - เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 29,757,900       บาท

กราฟงบประมาณภาพรวม

งบประมาณรวม จ านวน  232.2069 ล้านบาท

5

งบเงินอุดหนุน

- เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี สงป. ก าหนด

- เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ

งบเงินอุดหนุน 193.4490 ลบ.

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ 
ท่ี สงป. ก าหนด 9.0000 ลบ.

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ 
ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ

29.7579 ลบ.



เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมท้ังส้ิน 232,206,900              บาท

เงินงบประมาณ 193,449,000              บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี สงป. ก าหนด 9,000,000                 บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 29,757,900                บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

เงินงบประมาณ 80,786,500                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 2,705,000                 บาท

รวม 83,491,500                บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์ 

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ เงินงบประมาณ 73,192,700                บาท

รวม 73,192,700                บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรสู่สังคม 

กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงินงบประมาณ 4,573,800                 บาท

รวม 4,573,800                  บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เงินงบประมาณ 3,020,000                 บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 2,705,000                 บาท

รวม 5,725,000                  บาท

ส่วนท่ี 2 เช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม และงบประมาณ

6



แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เงินงบประมาณ 69,968,400                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี สงป. ก าหนด 9,000,000                 บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 27,052,900                บาท

รวม 106,021,300              บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เงินงบประมาณ 23,535,900                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 13,472,400                บาท

รวม 37,008,300                บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล

กิจกรรมอ านวยการ เงินงบประมาณ 46,432,500                บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี สงป. ก าหนด 9,000,000                 บาท

เงินทุนเพ่ือกิจการของส านักงานฯ ท่ี ขออนุมัติคณะกรรมการ 13,580,500                บาท

รวม 69,013,000                บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินงบประมาณ 42,694,100               บาท

รวม 42,694,100                 บาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

232,206,900        193,449,000        9,000,000          29,757,900         

แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 83,491,500          80,786,500          -                   2,705,000          

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 73,192,700          73,192,700          -                   -                   

กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,573,800            4,573,800            -                   -                   

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 5,725,000            3,020,000            -                   2,705,000          

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 46,378,800          43,673,800          -                   2,705,000          

ค่าใช้จ่ายลงทุน 37,112,700          37,112,700          -                   -                   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 106,021,300        69,968,400          9,000,000          27,052,900         

กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 37,008,300          23,535,900          -                   13,472,400         

กิจกรรมอ านวยการ 69,013,000          46,432,500          9,000,000          13,580,500         

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 53,416,600          17,363,700          9,000,000          27,052,900         

ค่าใช้จ่ายลงทุน 52,604,700          52,604,700          -                   -                   

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 42,694,100          42,694,100          

แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 83,491,500          80,786,500          -                   2,705,000          

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 73,192,700          73,192,700          -                   -                   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขับเคล่ือนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่
สังคมให้เป็นท่ีประจักษ์

73,192,700          73,192,700          -                   -                   

      กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาส่ือและการจัดแสดงนิทรรศการ รวมท้ังฐานการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 52,070,900          52,070,900          -                   -                   

1. ส่ือเพ่ือการจัดแสดง 13,685,000          13,685,000          -                   -                   สพร.

 1.1 ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ 1 งาน 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยผ่านส่ือ
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย
2. เพ่ือสร้างส านึกให้เด็กและเยาวชนไทย ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพด้าน
เกษตรของของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ผลิตภาพยนตร์แอนิเมช่ัน 3 มิติ
งวดท่ี 1 10 % (15 วัน) 
งวดท่ี 2 10 % (60 วัน) 
งวดท่ี 3 10 % (90วัน)
งวดท่ี 4 10 % (120 วัน)
งวดท่ี 5 30 % (200 วัน)
งวดท่ี 6 30 % (260 วัน)

4,000,000             4,000,000             ภาพยนตร์แอนิเมชันเร่ืองใหม่ เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเผยแพร่
พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์

1. จ านวนภาพยนตร์แอนนิเมช่ัน 3 มิติ
 1 เร่ืองความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที 
“สืบสาน รักษา ต่อยอด 
พระราชปณิธานด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” (ส านักงบประมาณ)

2. จ านวนผู้เข้าชม จ านวน 300,000 
ราย (รวมอยู่ในจ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการในอาคารและนิทรรศการ
เสมือน) (กพร)

 1.2 ปรับปรุงระบบโฮโลแกรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ช้ัน 2 โซนมหัศจรรย์ท้องทุ่ง 1 งาน เพ่ือปรับปรุงโซนจัดแสดงท่ีมีอยู่ให้พร้อมใช้งาน และสามารถรองรับคณะ ผู้เข้าชม
ได้มากข้ึน

งวดท่ี 1 10 % (15 วัน)
งวดท่ี 2 10 % (60 วัน)
งวดท่ี 3 10 % (90วัน)
งวดท่ี 4 10 % (120 วัน)
งวดท่ี 5 30 % (200 วัน)

3,700,100             3,700,100             ปรับปรุงระบฉายโฮโลแกรมท่ีมีอยู่ เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเผยแพร่
พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
วิถีชีวิตเกษตรกร ในแบบของความพอเพียง และพ่ึงตนเองได้

 1. นิทรรศการภายในอาคารซ่ึงจะเป็น
ฐานเรียนรู้แห่งใหม่ในการถ่ายทอด
เร่ืองราวเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ พกฉ. (ส านักงบประมาณ)
2. จ านวนผู้เข้าชม 300,000 (รวมอยู่
ในจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการในอาคาร
และนิทรรศการเสมือน) 
(กพร)

ค่าใช้จ่ายลงทุน

 1.3 ปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ 360 องศา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 1 งาน เพ่ือปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ท่ีมีอยู่ให้พร้อมใช้งาน และสามารถรองรับคณะ
ผู้เข้าชมได้มากข้ึน

ปรับปรุงระบบฉายภาพยนตร์ 360 องศา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7

1,984,900             1,984,900             ปรับปรุงระบบฉายท่ีมีอยู่ให้พร้อมใช้งาน ทนทานต่อการใช้งาน 
ดูแลรักษาง่าย ลดปัญหาการเส่ือมสภาพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีใหม่กว่า

 1. นิทรรศการภายในอาคารซ่ึงจะเป็น
ฐานเรียนรู้แห่งใหม่ในการถ่ายทอด
เร่ืองราวเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ พกฉ. (ส านักงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายลงทุน

 1.4 ปรับปรุงนิทรรศการ โซนน้ าคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ช้ัน 1 1. แผนงาน และออกแบบเบ้ืองต้น แนวคิดในการจัดสร้างนิทรรศการ
2. ระบบส่ือจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร เช่น ทีวี โปรเจคเตอร์
3. จัดสร้างช้ินงานการจัดแสดงประกอบนิทรรศการ
4. ระบบแสง ระบบเสียง ส าหรับส่ือจัดแสดงนิทรรศการ
5. ออกแบบอาร์ทเวิร์คพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษตามเน้ือหานิทรรศการท่ี
จัดท าข้ึน
6. จัดท าส่ือจัดแสดงในรูปแบบ VDO หนังส้ัน กับนิทรรศการหลักของ

งวดท่ี 1 10 % (15 วัน)
งวดท่ี 2 10 % (60 วัน)
งวดท่ี 3 10 % (90วัน)
งวดท่ี 4 10 % (120 วัน)
งวดท่ี 5 30 % (200 วัน)
งวดท่ี 6 30 % (260 วัน)

4,000,000             4,000,000             1. ปรับปรุงในส่วนนิทรรศการเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
2. เพ่ือลองรับผู้เข้าชมได้มากย่ิงข้ึน
3. กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านน้ าเพ่ือการเกษตร
4. ได้นิทรรศการ ซ่ึงเป็นการขยายฐานการเรียนรู้เร่ืองราวใน
พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

5. ปรับปรุงเน้ือหานิทรรศการและส่ือการจัดแสดงให้ทันสมัย 
สามารถรองรับคณะผู้เข้าชมนิทรรศการได้มากย่ิงช้ึน

 1. นิทรรศการภายในอาคารซ่ึงจะเป็น
ฐานเรียนรู้แห่งใหม่ในการถ่ายทอด
เร่ืองราวเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ พกฉ. (ส านักงบประมาณ)
2. จ านวนผู้เข้าชม 300,000 (รวมอยู่
ในจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการในอาคาร
และนิทรรศการเสมือน)
(กพร)

ค่าใช้จ่ายลงทุน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

2. พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร 4,000,000            4,000,000            -                   -                   สพร.

 2.1 ปรับปรุงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 1 งาน งวดท่ี 1 10 % (15 วัน)
งวดท่ี 2 10 % (60 วัน)

งวดท่ี 3 10 % (90วัน)
งวดท่ี 4 10 % (120 วัน)
งวดท่ี 5 30 % (200 วัน)
งวดท่ี 6 30 % (230 วัน)

4,000,000             4,000,000             1. เพ่ิมฐานการเรียนรู้ใหม่ให้กับ พกฉ.  
2. เพ่ือให้สามารถลองรับผู้เข้าชมได้มากย่ิงข้ึน

3. กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทางด้านการเกษตร
4. ได้อาคารจัดแสดงนิทรรศการ ซ่ึงเป็นการขยายฐานการเรียนรู้
เร่ืองราวในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
5. ได้พ้ืนท่ีสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในการเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้าน
การเกษตร ผ่านระบบการให้บริการสืบค้นท่ีทันสมัยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

ค่าใช้จ่ายลงทุน

3. การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ 12,887,400          12,887,400          -                   -                   สนพ.

   3.1 ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง 1 งาน 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบ

สาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่
การปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่
องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาฐานจัดแสดง และ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในฐาน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
2 คน 12 เดือน

412,000                412,000                1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในการสืบสาน รักษาต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่
องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ onsite 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท าเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

   3.2 ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 1 งาน 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 

2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการท าเกษตรผสมผสาน
และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเกษตร และอาหารสัตว์ 150,000                150,000                1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมี
ต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจในการน้อมน าหลักปรัชญาขอ

งเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
2. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เร่ืองการท าเกษตรผสมผสานเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ onsite  
3. เพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตให้ พกฉ.

   3.3 ฐานเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 1 งาน 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้วิถีเกษตร พอเพียง 4 ภาค
2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย การรักษาเทคนิควิธีการสร้างบ้านลักษณะ
เดิมท่ีปรากฏ อนุรักษ์รูปทรงทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมของบ้านเรือนไทย

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านเรือนไทย
2. จ้างเหมาคนงาน 1 คน จ านวน 12 เดือน

632,000                632,000                1.เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 
2. ผู้เข้าชมเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของไทย

   3.4 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง 1 งาน 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและพระ
บรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 

3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่
การปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงการพ่ึงตนเอง
ด้าน อาหาร ท่ีอยู่อาศัย สมุนไพร พลังงาน เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. 
และ online
5. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาฐานจัดแสดง และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในฐาน
2. ค่าจ้างเหมา จนท. 1 คน จ านวน 12 เดือน
3. ค่าจ้างเหมา คนงาน 1 คน จ านวน 12 เดือน

475,600                475,600                1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการสืบสาน รักษาต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิต ด้านการเกษตร
2. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 

3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่
องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ.และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท าเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

   3.5 ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร 2,389,600            2,389,600            

       - ฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรและแปลงผลไม้อินทรีย์ 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยขน์ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือการปลูกอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสมุนไพรไทย
3. เพ่ือสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาฐานจัดแสดง และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ในฐาน
2. ค่าจ้างเหมา จนท 1 คน  12 เดือน
3. ค่าจ้างเหมาคนงาน  1 คน 12 เดือน

331,000               331,000               1.เป็นฐานเรียนรู้พืชสมุนไพรและการน าไปใช้ประโยขน์และเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ onsite 
2. ผู้เข้าชมเกิดจิตส านึกและเห็นคุณค่าประโยชน์ของสมุนไพรไทย
3. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

       - ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้านการใช้
พลังงานทดแทนและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายจัดสร้างโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จัดแสดงพลังงานทดแทน

2. จ้างเหมาคนงาน 1 คน จ านวน 12 เดือน

293,800               293,800               1.เป็นฐานเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ onsite 

2.ผู้เข้าชมมีความรู้ความเข้าใจน าปรับประยุกต์ใช้และลดต้นทุน

       - ฐานเรียนรู้แปลงนาอินทรีย์ 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการท านาข้าว
อินทรีย์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการท านา  
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือพันธ์ุข้าว
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตร
3. จ้างเหมาคนงาน 2 คน จ านวน 12 เดือน 
4. จ้างเหมา จนท 1 คน จ านวน 12 เดือน

486,560               486,560               1. เป็นฐานเรียนรู้ นาอินทรีย์และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ
 online และ onsite  
2. มีผลผลิตจากข้าวอินทรีย์ 
3. เพ่ือสร้างรายได้



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

       - ฐานเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง 1.เพ่ือเป็นฐานต้นแบบนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และ
พ้ืนท่ีออนไลน์ 

2. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจการสร้างท่ีอยู่อาศัย
3. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการสร้างบ้านดินบ้านฟาง

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาฐานจัดแสดง 200,000               200,000               1.เป็นฐานต้นแบบนวัตกรรมท่ีอยู่อาศัยตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
2. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 

3. เป็นกิจกรรมท่ีรองรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ และอบรม

       - ฐานเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์ (มาดู) 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการ

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงครุภัณฑ์ในฐานเรียนรู้
2. ค่าจ้างเหมาคนงาน 2 คน จ านวน 12 เดือน

332,040               332,040               1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
2. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่
องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 
4. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท าเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

       - ฐานเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์
ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตรสู่การปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่
องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ.และพ้ืนท่ีออนไลน์
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท าเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงโรงล้างผักเพ่ือท าอาคาร
แปรรูป
2. ค่าจ้างเหมา จนท. จ านวน 1 คน 12 เดือน

436,000               436,000               1. สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบ
สาน รักษาต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้าน
การเกษตร
2. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
3. เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ
 พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
4. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site 
5. จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจอยากท าเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

      - ฐานเรียนรู้สัตว์ในวิถีเกษตร (Mini Zoo) 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย

และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
2. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตรสู่การปฏิบัติ

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออาหารสัตว์

2. ค่าจ้างคนเงาน 2 คน 12 เดือน

310,200               310,200               

   3.6 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
        1. กิจกรรม บ้านรักธรรมชาติ 9 หลัง บ้านไม่ไผ่และบ้านเกษตรกร 
             - ฐานเรียนรู้การขยายพันธ์ุพืช

1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรม
วงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้เร่ืองการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เพ่ือเป็นแปลงต้นแบบเกษตรเศรฐกิจพอเพียง ท่ีมีความสมบูรณ์
ในเร่ือง ข้าว ปลา อาหาร สมุนไพร 
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite
5. สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตและหลักสูตร หรือกิจกรรม

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาเส็นทางเรียนรู้
2. ค่าใช้จ่ายลอกท าความสะอาดคลอง
3.  ค่าจ้างเหมาคนงาน จ านวน  3 คน 12 เดือน

528,000                528,000                1. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรด้านการเกษตร
2. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี
ท่ีมีข้อจ ากัดน าไปประยุกต์ใช้ 
3. ผู้เข้าชมเกิดแรงบันดาลใจในการท าเกษตร

   3.7 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้าน
การเกษตร

        1.กิจกรรมแปลงต้นแบบทฤษฏีใหม่ประยุกต์

1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และ
จัดแสดงในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ 
ประมง
4. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรม 1 ไร่ ม่ังค่ัง ย่ังยืน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงาน 1 คน 12 เดือน

3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา จนท. 1 คน 12 เดือน

604,800                604,800                1. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้หลักสูตรทราบถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรและเกิดแรงบันดาลใจในการท าการเกษตร 
เพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าชมฐานจัดแสดงเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของ
อาชีพการเกษตร
3. ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และ
น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้ยังเหมาะสม และเผยแพร่แก่
บุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี

   3.8 ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้งและเรือนเพาะช า 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้การจัดการ การปลูก คุณภาพในโรงเรือน และ 
เรียนรู้วีธีการขยายพันธ์พืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบ online และ onsite
4. สร้างรายได้จากผลผลิตผัก และพันธ์ุไม้

1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาฐานจัดแสดง
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ 
3. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุงานช่าง และซ่อมแซม
อุปกรณ์เกษตร
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงาน 3 คน 12 เดือน

559,200                559,200                1. ผู้เข้าเรียนมีความเข้าใจ รูปแบบการจัดการผลิตผักคุณภาพใน
โรงเรือน สามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

   3.19 ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์
         1. กิจกรรมดูแลรักษาพันธ์ุผักพ้ืนบ้านไม้ผล ไม้ยืนต้นท่ีปลูกใหม่
              - แปลงเกษตรปลดหน้ี สรรพส่ิงสร้างชีวิต

1. เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรต้นไม้ท่ีมีอยู่ใน พกฉ. ให้เจริญเติบโต 
และดูสวยงาม 
2. เพ่ือดูแลรักษาพันธ์ุพืชพ้ืนบ้าน ไม้ผลให้เจริญเติบโต พร้อมส าหรับ

ผู้เข้าชมฐานจัดแสดง
3 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการใช้จุลินทรีย์กับพืชผักพ้ืนบ้าน 
ไม้ผลพ้ืนบ้าน และไม้ยืนต้น
4. เพ่ือให้ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์ธาตุอาหารท่ีเกิด
จากธรรมชาติ

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ค่าท านุ
บ ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์เกษตร
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงาน 1 คน 12 เดือน

176,000                176,000                1. ผู้เข้าชมเข้าใจเร่ืองการใช้จุลินทรีย์และเกิดแรงบันดาลใจ
ในการท าเกษตรอินทรีย์ และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
2. ผู้เข้าชมฐานได้ เห็นถึงความอุดมสมบรูณ์จากการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้กับไปไช้ในชีวิต
ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญาหา
ให้แก่ผู้อ่ืนท่ีได้พบเห็น และน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย

   3.10 ฐานเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ 1. เพ่ือดูแล อนุรักษ์ รักษาพันธุกรรมพืช
2. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 
พร้อมองค์ความรู้ คุณค่า และประโยชน์ของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้
เห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช

1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาฐานจัดแสดง
- กิจกรรมต้นไม้แห่งการเรียนรู้
- กิจกรรมเข่ือนกันดิน
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงาน 2 คน 12 เดือน
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา จนท. 1 คน 12 เดือน

871,200                871,200                1. ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราว และเข้าใจ ความส าคัญ เห็นคุณค่า
ของพันธ์ุไม้
2.  เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีความหลากหลาย
3.  ผู้เข้าชมสามรถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และปรับ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

   3.11 ลานสนองพระราชปณิธาน 1. จัดซ้ือวัสดุเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
พันธ์ุไม้
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จนท. จ านวน 2
 คน 12 เดือน

3 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลธรรมดา คนสวน จ านวน
 4 คน 12 เดือน

1,481,400             1,481,400             1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อภาค
การเกษตร เกิดแรงบันดาลใจในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้
2. ฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม ดึงดูดผู้มาเท่ียวชม

พิพิธภัณฑ์ ท้ัง online และ on site
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site
4. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

   3.12 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองการท าปุ่ยอินทรีย์ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. เพ่ือเป็นฐานฝึกปฏิบัติการท าปุ๋ย

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เกษตร ส าหรับสร้าง
รายได้ เร่ือง ดินปลูก วัสดุการเกษตร และปุ๋ย 
จุลินทรีย์
2. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา คนงาน 1 คน 12 เดือน

588,400                588,400                

   3.13 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ ารุงแปลงพันธ์ุไม้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

งวดท่ี 1 (ไตรมาส 1) 1,339,700 บาท
งวดท่ี 2 (ไตรมาส 2) 1,339,800 บาท
งวดท่ี 3 (ไตรมาส 3) 1,339,700 บาท

4,019,200            4,019,200            -                     -                     พกฉ. มีพ้ืนท่ีการจัดแสดงกลางแจ้งท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการ
เรียนรู้และเป็นพ้ืนท่ีสร้างความสุข สนุกสนาน ได้ความรู้ 
ประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของนักท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้
เชิงเกษตร และสนใจเรียนรู้เพ่ือประยุกต์ให้เหมาะกับวิถีของตนเอง

ค่าใช้จ่ายลงทุน

4. โครงการออกแบบและจัดสร้างนิทรรศการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน (ต่อเน่ือง)

19,408,500          19,408,500          -                   -                   สอน.

   4.1 จัดท านิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน (อาคาร B) ห้องส าหรับต้อนรับ แนะน าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร C) และกลุ่มอาคารเรียนรู้

19,408,500           19,408,500           ค่าใช้จ่ายลงทุน

5. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ (นโยบาย) 2,090,000            2,090,000            

   กลยุทธ์ท่ี 2 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่ 20,503,000          20,503,000          -                   -                   

1. การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน
      1.1 เดือนตุลาคม 2565
     1.2 เดือนมกราคม 2566
     1.3 เดือนเมษายน 2566

3 คร้ัง 1. เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้าน
การเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง
2. เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อปวงชนชาวไทย
และประเทศชาติ
3. เพ่ือสร้างส านึกให้เด็กและเยาวชนไทยด้านพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  
4. เพ่ือเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงเป็น
องค์ประธานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. เพ่ือร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเห็นความส าคัญของพันธุกรรม
6. เผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองของการอนุรักษ์พันธุกรรมพื

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ค่าจัดท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์
3. จัดท าของท่ีระลึกแจกในการเล่นกิจกรรม online
  และ onsite

7,740,000             7,740,000             1. องค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชด าริ พระราชปณิธาน และ
พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร  ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีหลากหลายถูกน ามา
เผยแพร่สู่สาธารณชน
2. เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร และ
ร่วมกันสืบทอดและสืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชด าริ
3. ประชาชนคนไทยร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร
4. ประชาชนชาวไทยร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. มีผู้มาร่วมงานท้ังในรูปแบบ on-site และ online จ านวน 30,000 คน

 1. ช้ินงานนิทรรศการท่ีปรับปรุงและ
สร้างข้ึนใหม่ จ านวน 14 ช้ิน (กพร. และ
 ส านักงบประมาณ)

สพร.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

2. การจัดงานมหกรรมเกษตรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 2 คร้ัง 9,100,000             9,100,000             สพร.

  2.1 จัดงานมหกรรมเกษตรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
         - เดือนธันวาคม 2565

         - เดือนกรกฎาคม 2566

1. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันสืบทอด

พระราชปณิธานด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
3. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ มพระอัจฉริยภาพ
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดนิทรรศการ
และกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ค่าจัดท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์
3. ค่าการแสดงในพิธีเปิด
4. จัดท าของท่ีระลึกแจกในการเล่นกิจกรรม online
  และ onsite
5. ค่าจ้างเหมาบริการ (จ านวน 3 อัตรา)

7,600,000             7,600,000             1.ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการจัดการดินเพ่ือการเกษตร ให้เป็นท่ีประจักษ์
2. เกิดความร่วมมือระหว่าง พกฉ. หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน
 ในการน้อมน า สืบสาน และสืบทอดพระราชด าริและพระราชปณิธาน
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์
3. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรท่ีเกิดข้ึนจากการน้อมน า
สืบสานและสืบทอดพระราชด าริ และพระราชปณิธานในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
4. มีผู้มาร่วมงานท้ังในรูปแบบ on-site และ online จ านวน 30,000 คน

   2.2 หนังสือ Pop up พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผลิตหนังสือ Pop up ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร จ านวน 200 เล่ม 1,000,000             1,000,000             

   2.3 หนังสือ Photo Book พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผลิตหนังสือพิพิธภัณฑ์การเกษตร จ านวน จ านวน 200 เล่ม 500,000                500,000                

3. โครงการ อพ.สธ. 2,200,000             2,200,000             -                   -                   

   3.1 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนใน
การดูแลและรักษาพันธุกรรมท่ีเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของสังคมไทย

1. จัดท าส่ือนิทรรศการ (ตู้คีออส) 450,000                450,000                เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตส านักและหวงแหนในพันธุกรรม
และทรัพยากรธรรมชาติ

สพร. 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

   3.2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียนสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

1. ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
   - ค่ายการเรียนรู้ จ.ฉะเชิงเทรา  (วนเกษตร)
   - ค่ายการเรียนรู้ จ.สงขลา (บังนัน)
2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. - 
พกฉ.
3. สนับสนุนนิทรรศการ อพ.สธ. ศูนย์เรียนรู้ จังหวัด
เลย 
4. สนับสนุนนิทรรศการ อพ.สธ. ศูนย์เรียนรู้ จังหวัด
เชียงใหม่

850,000                850,000                เกิดการเช่ือมโยงและร่วมมือระหว่างพกฉ. กับเครือข่าย ภาคีความ
ร่วมมือและหน่วยงานต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สพร.

   3.3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เพ่ือดูแล อนุรักษ์ รักษาพันธุกรรมพืช
3. เพ่ือเป็นฐานจัดแสดงเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 
พร้อมองค์ความรู้ คุณค่าและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เห็น
ความส าคัญของพันธุกรรมพืช

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงนนิทรรศการและฐานเรียนรู้
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือวัสดุเกษตรจุลินทรีย์ อุปกรณ์
เกษตร 
3. ค่าใช้จ่ายจัดท าระบบน้ า และซ่อมแซมระบบน้ า
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมา จนท. 1 คน
5.ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงาน  2 คน

900,000                900,000                1. ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราว และเข้าใจ ความส าคัญ เห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมีความหลากหลาย
3. ผู้เข้าชมสามรถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อ
4. ผู้เข้าชมตระหนักถึงความส าคัญ และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

สนพ.

4. นิทรรศการสัญจร 9 คร้ัง 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงษ์
2. สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้ พกฉ. อีกช่องทางหน่ึง

จัดนิทรรศการสัญจรแนะน ากิจกรรม กิจการ
ต่าง ๆ  ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามสถานท่ี
ต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

693,000                693,000                1. เพ่ิมจ านวน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วมหลักสูตร
การส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม และมีการเข้าใช้บริการต่างๆ
ของ พิพิธภัณฑ์การเกษตร จ านวน 50,000 ท้ังในพ้ืนท่ี พกฉ. 
และพ้ืนท่ีออนไลน์
2. สร้างการรับรู้กิจกรรม กิจการต่างๆ ของ พกฉ. ไม่ต่ ากว่า 100 หน่วยงาน
3. สร้างรายได้ ประมาณ 100,000 บาท

 - ตัวช้ีวัด ก.พ.ร ด าเนินการจัด
นิทรรศการสัญจรนอกสถานท่ี จ านวน 
9 คร้ัง
 - มีจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมนิทรรสการ
สัญจร ประมาณ 30,000 ราย ท้ังใน
พ้ืนท่ีและ ผ่านรูปแบบออนไลน์
 - สร้างการรับรู้ ไม่ต่ ากว่า 50 

หน่วยงาน และเกิดรายได้แก่ พกฉ. 
ประมาณ 100,000 บาท

สพก.

5. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1 เดือนตุลาคม 2565
   5.2 เดือนพฤศจิกายน 2565
   5.3 เดือนธันวาคม 2565
   5.4 เดือนมกราคม 2566
   5.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 2 คร้ัง
   5.6 เดือนพฤษภาคม  2566
   5.7 เดือนมิถุนายน 2566
   5.8 เดือนสิงหาคม 2566

9 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอด
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือสนองพระราชด าริและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพ่ือประสานและจัดกระบวนการขยายผลองค์ความรู้เร่ือง
พันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีเครือข่าย  
4. เพ่ือสร้างระบบกระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือการร่วมขับเคล่ือนงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับชุมชน

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(2 วัน 1 คืน)
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ    
1.4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 1.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 1.6 ค่าเดินทางวิทยากร                  
2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
  2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 
  2.2 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  
  2.3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 

  2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

770,000                770,000                1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างความม่ันคงด้านอาหาร ฐานชีวภาพชุมชน การบริหาร
จัดการเกษตร
3. เผยแพร่เกษตรกรรมย่ังยืน พุทธเกษตร พันธุกรรมท้องถ่ิน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

   กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนา และยกระดับให้เป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

618,800              618,800              -                   -                   

   1. กิจกรรมท่องเท่ียว เรียนรู้ เส้นทางสนองพระราชปณิธาน 1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่พระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์
ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
3. เพ่ือขับเคล่ือนเช่ือมโยงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตรสู่การปฏิบัติ
4. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ พ้ืนท่ี พกฉ. และพ้ืนท่ีออนไลน์ 
5. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม ณ พ้ืนท่ี พกฉ. 
และพ้ืนท่ีออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงพัฒนาเส็นทางเรียนรู้

2. ค่าใช้จ่ายลอกท าความสะอาดคลอง
3.  ค่าจ้างเหมาคนงาน จ านวน  2 คน/12 เดือน

618,800                618,800                -                     -                     1. ผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ ซาบซ้ึง ส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมี

ต่อภาคการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจในการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
2. ฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม ดึงดูดผู้มา
เท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ ท้ัง online และ on site
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ังแบบ online และ on site
4. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.
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กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,573,800            4,573,800            -                   -                   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเช่ือมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม

4,573,800            4,573,800            -                   -                   

   กลยุทธ์ท่ี 4 ขยายเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

1,167,400            1,167,400            -                   -                   

1. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
   1) เดือนมกราคม 2566
   2) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   3) เดือนมีนาคม 2566
   4) เดือนเมษายน 2566
   5) เดือนพฤษภาคม 2566
   6) เดือนมิถุนายน 2566

6 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอด
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายในการขับเคล่ือนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือประสานความร่วมมือและจัดต้ังศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศและก าหนดแนวทางและกรอบแนวทางร่วมมือ
ในการขับเคล่ือนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(2 วัน 1 คืน)
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 1.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 1.6 ค่าเดินทางวิทยากร
2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
  2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 

  2.2 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี  
  2.3 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
  2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

610,300                610,300                -                     -                     1. ขยายผลเครือข่ายใหม่ จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้         
2. ความร่วมมือเร่ืองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมปลูก
ข้าวอินทรีย์
3. ความร่วมมือเร่ืองการแปรรูปมะป๊ีด ส่งเสริมการอนุรักษ์ประมง
ชายฝ่ัง การท่องเท่ียว "ปลูกป่า กินปู ดูเหย่ียว"
4. ความร่วมมือเร่ืองแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว เกษตรผสมผสาน
5. ความร่วมมือเร่ืองแปรรูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
6. ความร่วมมือเร่ืองเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์ ไม้ผล และการบริหารจัดการ
ระบบน้ า
7. ความร่วมมือเร่ืองแปรรูปผลิตภัณฑ์ไผ่หวาน ปลูกเกษตรผสมผสาน

8. ติดตามกิจกรรมเครือข่ายท่ีขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีเพ่ือหาเครือข่ายใหม่ ๆ เข้า
มาร่วมกับ พกฉ.
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2. การใช้เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคล่ือนงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (นโยบาย)

557,100              557,100              สนพ./สอน.

   กลยุทธ์ท่ี 5 บูรณาการ การขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่าย
และภาคีความร่วมมือ

3,406,400            3,406,400            -                   -                   

1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 
   1) เดือนพฤศจิกายน 2565
   2) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   3) เดือนมีนาคม 2566
   4) เดือนพฤษภาคม 2566
   5) เดือนมิถุนายน 2566

   6) เดือนสิงหาคม 2566
   7) เดือนกันยายน 2566

7 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร
2. เพ่ือเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ตลาดนัดแห่งความสัมพันธ์
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด 
และการจ าหน่ายผลผลิต อันเป็นการยกระดับและขยายผลการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพ่ือเป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต 
ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ เครือข่าย
4. เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ และเครือข่าย
5. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
    - ค่าจ้างผู้ร่วมจัดแสดงงานและสาธิตนิทรรศการ
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
    - ค่าจ้างพยาบาล 
    - ค่าจ้างต ารวจ  
    - ค่าจ้างเก็บขยะ

    - ค่าจ้างแสดงดนตรี  
    - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
    - ค่าล่วงเวลา 
    - ค่าจ้างประชาสัมพันธ์  
2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า

2,716,800             2,716,800             1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด้านการเกษตร จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญา กิจกรรม สินค้า
2. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เครือข่ายภาคีและความร่วมมือ เพ่ือพัฒนา
ยกระดับและขยายผลการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป็นแหล่งนัดพบและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย
ผู้บริโภค และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์
ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สีเขียว 
4. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่เครือข่าย และส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
5. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  
6. มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 49,000 คน/ปี  7,000 คน/เดือน
7. มีผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ จ านวน 10,500 คน/ปี 1,500 คน/เดือน

  - จ านวนการจัดตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียง 7 คร้ัง  (สนง.)
 - เกิดรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์จากสินค้า
 ท่ีจ าหน่าย ประมาณ 4,500,000 บาท

สนพ./สพก.

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
   1) เดือนตุลาคม 2565  
   2) เดือนธันวาคม 2565
   3) เดือนมกราคม 2566
   4) เดือนมีนาคม 2566 

   5) เดือนเมษายน 2566

5 คร้ัง 1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในแต่ละศูนย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนภูมิสังคมท่ี
แตกต่างกันของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ
2. เพ่ือยกระดับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. เพ่ือพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้เช่ือมโยงกิจกรรม
การเรียนรู้ไปด้วยกัน

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(2 วัน 1 คืน)
 1.1 ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ  
 1.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 1.3 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 1.4 ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 1.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 1.6 ค่าเดินทางวิทยากร

639,200                639,200                1. ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ฐานเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้เช่ือมโยงกิจกรรม
การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จ านวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 120 ราย (สงป.)

สนพ.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

3. กิจกรรมทัวร์พ้ืนท่ีเครือข่ายไปกับพิพิธภัณฑ์เกษตร 4 คร้ัง 1. เพ่ือขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ท่ีสนใจน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ 
2. เพ่ือยกระดับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เรียนรู้ ปฏิบัติจริงไปกับเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตร
3. เพ่ือสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

1. ค่าใช้จ่ายในส่วนจัดกิจกรรม (2 วัน 1 คืน)
 1.1 ค่าท่ีพัก  
 1.2 ค่าอาหาร 

 1.3 ค่าอาหารว่าง 
 1.4 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
 1.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร

50,400                 50,400                 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้สืบอทอด ประเด็นผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
2. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ. 

3. กิจกรรมทัวร์พ้ืนท่ีเครือข่ายไปกับพิพิธภัณฑ์เกษตร มีค่าสมัครลงทะเบียน
ร่วมกิจกรรม

สนพ.

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 5,725,000            3,020,000            -                   2,705,000          

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

5,725,000            3,020,000            -                   2,705,000          

   กลยุทธ์ท่ี 6 เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,520,000            1,520,000            -                   -                   

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
   1) เดือนตุลาคม 2565
   2) เดือนพฤศจิกายน 2565
   3) เดือนธันวาคม 2565
   4) เดือนมกราคม 2566
   5) เดือนกุมภาพันธ์ 2566

   6) เดือนมีนาคม 2566
   7) เดือนเมษายน 2566
   8) เดือนพฤษภาคม 2566
   9) เดือนมิถุนายน 2566
   10) เดือนกรกฎาคม 2566
   11) เดือนสิงหาคม 2566
   12) เดือนกันยายน 2566

12 คร้ัง 1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 
เศรษฐกิจพอเพียง

4. เพ่ือสืบสานวิถีเกษตร บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 - ค่าเดินทางวิทยากร  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 - ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน

 - ค่าอาหารกลางวัน 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

1,320,000             1,320,000             -                     -                     1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้
2. มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 9,800 คน/ปี  1,000 คน/เดือน
3. มีผู้เข้าอบรมออนไลน์จ านวน 9,600 คน/ปี 800 คน/เดือน
4. ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้

สนพ.

2. การจัดท าส่ือเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จ านวน 2 เล่ม    1. เพ่ือเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกับการเกษตร
2. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรในแขนงต่าง ๆ

1. รวมเด็ดเคล็ดลับเกษตร การรวบรวม
องค์ความเกษตรของเครือข่าย ภาคี และของ
พกฉ. ในรูปแบบ Infogarphic ท่ีเข้าใจง่าย
2. พลังงานราคาถูก รวบรวมองค์ความรู้พลังงาน
ทางเลือกราคาถูก (อ.ไก่ บรรลัยการช่าง และของ 
พกฉ.)

200,000                200,000                -                     -                      1. จ านวนหนังส่ือองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 2 เร่ือง 
(ส านักงบประมาณ)
2. รวบรวมองค์ความรู้ของ พกฉ.

สพร.

3. หนังสือ Pop up พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบหนังสือ และเป็น
ของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑ์การเกษตร

-                       เผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบหนังสือ และเป็น
ของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑ์การเกษตร

4. หนังสือ Photo Book พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมกิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตร -                       เผยแพร่กิจกรรมกิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตร 

   กลยุทธ์ท่ี 7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 2,705,000            -                    -                   2,705,000          

1. โครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 1. เพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลักของ พกฉ. 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ พกฉ. ด้านการวิจัยและสามารถ
น ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3. เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ท้ังในพ้ืนท่ีจัดแสดงของ พกฉ. 
และ พ้ืนท่ีเครือข่าย พกฉ. ในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะต่อไป

1. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนางานวิจัย
  - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช านาญและท่ีปรึกษา
  - ค่าพาหนะเดินทาง
  - ค่าเบ้ียเล้ียง
  - ค่าท่ีพัก
  - ค่าจัดเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืม/อาหารว่าง
  - ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือในการวิจัย
  - ค่าใช้สอยและวัสดุต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ในระดับพ้ืนท่ี
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวิจัย กษัตริย์ เกษตร

2,205,000             2,205,000            1. พกฉ.มีข้อมูลผลงานวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงประจักษ์ 
ส าหรับน ามาด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เพ่ือการเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย
ด้านการเกษตร
2. มีแหล่งเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามรถปฏิบัติได้จริง 
ท้ังในพ้ืนท่ีของพกฉ และพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้ของเครือข่าย พกฉ. 
ในภูมิภาคต่าง ๆ 
3. บุคลากรของ พกฉ. มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยมากข้ึน
4. การพัฒนาและขยายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ 

ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตร และขับเคล่ือนเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สังคมให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน

 1. จ านวนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 19 เร่ือง ส าหรับน ามาใช้เพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ใน
พกฉ. ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง

สพร.

2. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพ่ือการขับเคล่ือนการวิจัยเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริ

1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ 
จากประสบการณ์ของเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย/งานวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ท้ังภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีด าเนินการวิจัยรวมท้ัง
การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย 
และ พระบรมวงศานุวงศ์ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือระหว่าง พกฉ. - มรภ.นม
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือระหว่าง พกฉ. - มหาวิทยาลัย
สยาม
3. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือระหว่าง พกฉ. - สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตร๊ฯ
4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือระหว่าง พกฉ. - สปก.

500,000                500,000              1. พกฉ. มีจ านวนเครือข่ายและภาคีความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ มากข้ึน 
2. การยกระดับความร่วมมือกับเครือข่าย และภาคีความร่วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอก ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตร
และการขับเคล่ือนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภาคเกษตรกรท่ีสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงครบห่วงโซ่อุปทานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ต้นน้ า
กลางน้ า และปลายน้ า)
3. พกฉ. มีองค์ความรู้ท่ีได้จากการน าเสนอแนวคิด และประสบการณ์
ต่าง ๆ จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ มาใช้ในการพัฒนาการ

ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 1. จ านวนองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 
50 เร่ือง

สพร.



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

   กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม่ 1,500,000            1,500,000            -                   -                   

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านการเกษตร

1,500,000            1,500,000            -                   -                   สทส.

   1.1 กิจกรรมการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 3 คร้ัง 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนเรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
ด้านการเกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน อาจารย์
บุคลากร ประชาชน เกษตรกร ในพ้ืนท่ีเครือข่าย พกฉ. และสร้าง
ความร่วมมือกับโรงเรียน หน่วยงาน องค์กร ในการเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้านการเกษตร และองค์ความรู้
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ
กษัตริย์เกษตรด้านการเกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านระบบออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ ให้กับนักเรียน
 อาจารย์ บุคลากร ประชาชน เกษตรกร ในพ้ืนท่ี
เครือข่าย พกฉ. จ านวน 3 คร้ัง (ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเดินทาง ค่าบริการ
สัญญานอินเตอร์เน็ต ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ)
  - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้สู่พ้ืนท่ีห่างไกล
 (ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน
ในพ้ืนท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน )ๆ

260,000                260,000                1. เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ห่างไกล และสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีการท างานของเครือข่าย พกฉ. ได้เข้ามาเรียนรู้
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ณ พกฉ. 
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 200 คน

   1.2 กิจกรรมการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบส่ือออนไลน์

เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรด้านการเกษตร และ
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป ผ่านระบบออนไลน์

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าเดินทาง 
ค่าบรรจุภัณฑ์และบริการจัดส่งไปรษณีย์

20,000                 20,000                 1. เผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยกษัตริย์เกษตร 
ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2. มีจ านวนผู้เข้าชมและเข้าเรียนรู้ทาง online ผ่าน Facebook /Youtube  
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 คน

 ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. มีจ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์
ออนไลน์ จ านวน 50,000 คน

    1.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1,220,000            1,220,000            -                   -                   

       - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
2. เพ่ือเพ่ิมผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้มีจ านวนมากย่ิงข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิด
แรงบันดาลใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้และ
การปฏิบัติ

1. ค่าใช้จ่ายและค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบค่ายการ
เรียนรู้
2. ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดช้ืออุปกรณ์ในการน าชม และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
4. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ จ านวน 
3 อัตรา 12 เดือน

1,148,000            1,148,000            1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท้ังรูปแบบ onsite /
online จ านวน 40,000 คน
2. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน 30,000 คน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 และเกิดแรงบันดาลใจในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ ร้อยละ 85.40

 ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
ท้ังรูปแบบ onsite /online จ านวน 
37,000 คน

       - โครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่าน

ช่องทางออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online ได้แก่ ค่า

วัสดุอุปกรณ์ ค่าของท่ีระลึก ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุส าหรับการจัดส่ง ค่าขนส่ง 
ฯลฯ

72,000                 72,000                 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ online จ านวน 10,000 คน 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 106,021,300        69,968,400          9,000,000          27,052,900         

กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 37,008,300          23,535,900          -                   13,472,400         

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

37,008,300          23,535,900          -                   13,472,400         

986,600              986,600              -                   -                   

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์    1. เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
2. เพ่ือบอกกล่าว แจ้งเตือน และชักชวน เชิญชวน ประชาชนมาเรียนรู้
ท่ี พกฉ. และทางช่องทางส่ือออนไลน์ของ พกฉ.

3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้ามาเรียนรู้ ให้กับ พกฉ. ท้ัง onsite /online

1.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ พกฉ.
 /กิจกรรมของ พกฉ./บริการของ พกฉ./ หลักสูตร
การเรียนรู้ ฯลฯ ผ่านส่ือมวลชน ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ
 ส่ือออนไลน์ ส่ือโซเชียลมีเดีย
2. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3. ค่าใช้จ่ายจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
4. ค่าวัสดุโฆษณา และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ค่าซ่อมบ ารุง และดูแลรักษาอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์

476,600              476,600              เพ่ิมสร้างความรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักพิพิธภัณฑ์ใน
วงกว้างมากข้ึน และมีจ านวนคนเข้าชมและเรียนรู้ท้ัง onsite /
online ไม่น้อยกว่า 430,000 ราย

สทส.

2. กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย 510,000              510,000              -                   -                   สทส.

   2.1 โครงการท่องเท่ียวสุขสันต์ ท่ีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว ประชาชนท่ัวไป เข้ามา
เรียนรู้และท ากิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก และเชิญชวนคนเข้าร่วมงาน
ร่วมกิจกรรม ของ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมของโครงการ
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน

350,000                350,000                มีจ านวนผู้เข้าชมเป็นกลุ่มครอบครัวและประชาชนท่ัวไป มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน จัดกิจกรรมจ านวน 40 คร้ัง/ปี และสร้างรายได้ 
100,000 บาท

   2.2 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่องเท่ียววิถีเกษตรไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก และ
เผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบกิจกรรม 
"ท่องเท่ียวเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง One Day Trips"

ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ 
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าวิทยากร ค่าของท่ีระลึก และอ่ืน ๆ

60,000                 60,000                 มีจ านวนผู้เข้าชมประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน และ
สร้างรายได้ 50,000 บาท

   2.3  โครงการท่องเท่ียววิถีใหม่สไตล์ Next Normal เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่างๆ และเพ่ือส่งเสริมการ

มีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของครอบครัวใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้มากย่ิงข้ึน

ค่าใช้จ่ายในการในการด าเนินโครงการ ได้แก่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของท่ีระลึก ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุส าหรับ
การจัดส่ง ค่าขนส่ง และอ่ืน ๆ

60,000                 60,000                 เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 1,000 คน 

สร้างรายได้ 10,000 บาท

  กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารองค์กร



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

   2.4 โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์เรียนรู้เกษตร "Happy Family Day Camp" เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก และเผยแพร่
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายในการในการด าเนินโครงการค่าย
ครอบครัวสุขสันต์เรียนรู้เกษตร "Family Camp" 
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของท่ีระลึก ค่าจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืงด่ืม ฯลฯ

40,000                 40,000                 มีจ านวนผู้เข้าชมเป็นกลุ่มครอบครัวและประชาชนท่ัวไป มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คนและสร้างรายได้ 140,000 บาท

   กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 11,134,800          975,400              -                   10,159,400         

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริการผู้เข้าชม 10 คร้ัง 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร 
ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
2. กลุ่มเป้าหมายใหม่ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ท่ัวไป
3. สร้างรายได้ให้ พกฉ.

243,400                243,400                1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เข้าเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
2. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ. ณ วันท่ีเข้าร่วมโครงการ จากร้านจ าหน่าย
สินค้า ร้านอาหาร และร้านเคร่ืองด่ืม
3. สามารถน าข้อมูลลูกค้าท่ีจัดเก็บไว้ เพ่ือมาวิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ขยายผลสู่กลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเก่า 
เพ่ือให้เกิดการรับชมอย่างต่อเน่ือง
4. สร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน

 1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เข้า
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์   จ านวน 10 คร้ัง / ปี
 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า 500 คน
   
2. สร้างรายได้ให้ พกฉ. ประมาณ 
500,000 บาท

สพก.

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนากิจการ 732,000                732,000                -                     -                     สพก.

          2.1 ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร  บรรจุภัณฑ์ 

และของใช้ในร้านอาหาร กิน อยู่ ดี

เป็นสถานท่ีจ าหน่าย อาหารและสินค้าปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค 

และสร้างรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

1. การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ 

และเคร่ืองปรุง เพ่ือน ามาประกอบอาหาร    
2. จัดซ้ืออุปกรณ์ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์
ในการบรรจุอาหาร ท้ังในรูปแบบการ
ให้บริการหน้าร้านและออนไลน์

406,000               406,000               เพ่ือการบริการส าหรับผู้เช้าชม เข้าใช้บริการแบบครบวงจร 

ของทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ของ พกฉ.

         2.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ อาคารเรือนพักอาศัย จ านวน 3 หลัง เพ่ือบริการลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการ และเกิดรายได้ให้กับพิพิธภัณฑ์ 1. จัดซ้ือน้ าด่ืมบริการในห้องพัก
2. จัดซ้ือพัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาด และซ่อม
บ ารุง อาคารเรือนพักและมาดู และค่าจ้างซักผ้า 
อุปกรณ์เคร่ืองนอน อาคารเรือนพักอาศัย

152,000               152,000               1. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า
2. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

        2.3 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่งเสริมกิจการ เพ่ือขับเคล่ือนงานตามภารกิจของ ส านักพัฒนากิจการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัดตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงาน และพัฒนารายได้ 
ของส านักงาน

ค่าจ้างเหมา จนท. จ านวน 1 คน จ านวน 12 เดือน 174,000               174,000               การด าเนินงานบรรลุผลตามแผนงานท่ีวางไว้

3. กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้ 9,599,400            -                       -                     9,599,400            สพก.

    3.1 ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เพ่ือจ าหน่ายท่ีร้ายขายของท่ีระลึก 1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติขิงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ โดยน าเสนอผ่านสินค้า

อุปโภคบริโภคยารักษาโรคต่าง ๆ ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมสินค้าเครือข่าย ผ่านช่องทางการตลาด พัฒนาสินค้าเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ การผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า ส าหรับผลผลิตเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท่ีเข้ามาเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์
 รวมถึงการจ าหน่ายสินค้าทางช่องทางออนไลน์

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า เพ่ือจ าหน่ายท่ีร้านขายของท่ี
ระลึก ร้ายสดใส และร้านขายของท่ีระลึก MADO 

Pavillion
2. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้าร้านสดช่ืน
3. ค่าใช้จ่ายซ้ือสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ ร้านกาแฟ
ช่ืนใจ ร้านกาแฟ MADO Café ร้าน Wisdom Café

2,572,200            2,572,200           1. เพ่ิจ านวนวินค้า พกฉ. และเครือข่าย เพ่ือมาจ าหน่ายแก่ลูกค้า
2. พกฉ. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าปลอดภัย รวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์
3. สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.

  - รายได้จากสินค้าท่ีจ าหน่าย 
ประมาณ 6,800,000 บาท

    3.2 ค่าใช้จ่ายด้านบริการ อาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ห้องพัก ห้องประชุม เพ่ือให้บริการ กลุ่มผู้เข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ใรรูปแบบหมู่คณะ ท่ีมีจ านวนต้ังแต่ 30 คนข้ึนไป เพ่ือให้เกิดรายได้

1. ซ้ืออาหารเพ่ือให้บริการผู้เข้าใช้บริการ
2. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง จัดกาวัสดุ อุปกรณ์ 
อาคารเรือนพักอาศัย จ านวน 3 หลัง พ้ืนท่ีบริการ
ศาลาริมฝ่ังน้ า และคารบริเวณ MADO Pavillion
จ านวน 4 หลัง รวมถึงพ้ืนท่ีเช่าห้องประชุม
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ

2,620,400            2,620,400           1. เพ่ือให้บริการกับผู้ท่ีมาเข้าชม เข้าพัก และเข้าอบรม
2. เพ่ือเป็นหารพัฒนารายได้ของ พกฉ.

  - รายได้จากการให้บริการ ประมาณ 
2,000,000 บาท

    3.3 ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ และ

ของใช้ร้านอาหารกิน อยู่ ดี

1. เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ผลผลิตของ พกฉ. เครือข่าย พกฉ. และภาคีความ

ร่วมมือ เป็นสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสินค้าปลอดภัย ให้กับผู้บริโภคและ
สร้างรายได้ให้กับ พกฉ.
2. เพ่ือบริการส าหรับผู้เข้ามาเย่ียมชม และใช้บริการ พกฉ.
3. เป็นการจัดหารายได้ ของ พกฉ.

1. ค่าใช้จ่ายซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการ

ประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ และของใช้ใน
ร้านอาหารกิน อยู่ ดี
2. ค่าใช้จ่ายระบบช าระเงิน (Foodstory) 
ร้านอาหารกิน อยู่ ดี
3. ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี แม่ครัว 
ผู้ช่วยแม่ครัว และแม่บ้านท าความสะอาด จ านวน 4
 อาคาร

4,406,800            4,406,800           1. เพ่ือการบริการส าหรับผู้เข้าชม เข้าใช้บริการแบบครบวงจร ของทุก

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ของ พกฉ.
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการในการบริหารกิจการ ลดความเส่ียงในการ
รับช าระเงิน และถูกต้องตามระเบียบ

   - รายได้จากการจ าหน่าย อาหาร

และการบริการ ประมาณ 3,000,000 
บาท

4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 560,000                -                       -                     560,000              สพก.

    4.1 กิจกรรม Night At the Museum (ธันวาคม 2565)    1 คร้ัง 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ทางด้านการเกษตร    
2. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์  
3. เพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านการเปิดให้ชมนอกเวลาท าการ
4. สร้างรายได้ ผ่านการออกร้าน และจ าหน่ายสินค้า ใน พกฉ.

350,000               350,000             1.เพ่ิมจ านวนผุ้เข้าชม พิพิธภัณฑ์
2. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า กิจกรรม และบริการของ พกฉ. 
ประมาณ 200,000 บาท

  - เพ่ิมผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ประมาณ 
3,000 คน
 - เกิดรายได้แก่ พกฉ. ประมาณ 
200,000 บา

    4.2 โครงการ CSR  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  2 คร้ัง จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น 
มูลนิธิสิงห์ work point  SCG  ธนาคาร เป็นต้น 
แนะน ากิจกรรมกิจการของ พกฉ.

40,000                 40,000               1. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภาคนอก       
2. เกิดภาพลักษณ์และการสนับสนุนการท างานร่วมกันในอนาคต



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

   4.3 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการ การตลาดของพกฉ. พร้อมท้ังสร้าง
รายได้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ กระตุ้นการจ าหน่ายสินค้า
 และการเข้าถึงข้อมูลสินค้า ผ่าน Platfrom Online ต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดการจ าหน่ายสินค้า พกฉ. และสินค้าเครือข่าย เช่น 
การ Boot page /การจัดโปรโมช่ันผ่าน Application Line man

70,000                 70,000               1. เพ่ิมช่องการรับรู้ผ่านส่ือโซเชียลมากย่ิงข้ึน   
2. สร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์

    4.4 ออกแบบและผลิตบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพ้ืนท่ีการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการบัตรเข้าชม แก่กลุ่มเป้าหมาย จ้างผลิตบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพ้ืนท่ี
การเรียนรู้โซนใหม่

100,000               100,000             บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์

   กลยุทธ์ท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร 24,886,900          21,573,900          -                   3,313,000          

การบริหารจัดการ และการส่ือสารภายในองค์กร 24,886,900          21,573,900          3,313,000          สทส.

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน 1 งาน 1. เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งาน
ภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนอ
งพระราชปณิธาน แบ่งออกเป็น 3 งวด

7,900,000             7,900,000             ค่าใช้จ่ายลงทุน

2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับอาคารเรือนพักอาศัย 1 งาน 1.เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งาน

ภายในอาคารเรือนพักอาศัย

ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
ส าหรับอาคารเรือนพักอาศัย
แบ่งออกเป็น 3 งวด

3,300,000             3,300,000             ค่าใช้จ่ายลงทุน

3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 งาน 1. เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ี
การใช้งานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
ส าหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
แบ่งออกเป็น 3 งวด

7,878,900             7,878,900             ค่าใช้จ่ายลงทุน

4. โครงการพัฒนาระบบส ารองข้อมูลและอุปกรณ์ส ารองข้อมูล (Backup / Recovery System) 1 งาน เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 
เดิมของส านักงานฯ ให้มีขนาดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึนและ
สามารถรองรับปริมาณข้อมูลงานท่ีจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนได้

ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบส ารองข้อมูล
และอุปกรณ์ส ารองข้อมูล แบ่งออก
เป็น 3 งวด

2,495,000             2,495,000             มีระบบส ารองข้อมูลและอุปกรณ์ส ารองข้อมูล ท่ีมีเสถียรภาพในการท างาน 
และมีความม่ันคง

ค่าใช้จ่ายลงทุน

5. โครงการบ ารุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแล ระบบเทคโนโลดิจิทัลเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่า
ดูแล ระบบเทคโนโลดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร

2,345,000            

1. ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ปฏิบัติงานของ พกฉ.เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ส านักงานเดิม

500,000              

2. ค่าซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง

400,000              

3. ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าดูแลค่าต่ออายุ 
ลิขสิทธ์ิอุปกรณ์ ส าหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร

1,445,000            

 - ค่าเช่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) สิทธ์ิการเช่าใช้รายปี จ านวน 
1 License

180,000             

 - ค่าเช่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เก็บ log file 85,000               

 - ค่าจ้างดูแลระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
คอมพิวเตอร์ส านักงาน (Maintenance)

450,000             

 - ค่าเช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 
(Conference) ค่าต่ออายุระบบประชุม

80,000               

 - ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และค่าบริการ
รายปี ของ Mobile Application

250,000             

 - ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และค่าบริการ
รายปี และค่าพัฒนาของ website

200,000             

 - ค่าจัดซ้ือระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จ านวน 1 
ระบบ

20,000               

  - ค่าจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา 180,000             

6. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและเผยแพร่กิจการ พกฉ. (virtual museum) เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบ Virtual museum ส าหรับเผยแพร่กิจการ 
พกฉ. ผ่านช่องทางออนไลน์

ค่าใช้จ่ายพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงและเผยแพร่
กิจการ พกฉ. (virtual museum)

48,000                มีระบบบริหารจัดการระบบ Virtual museum ส าหรับเผยแพร่กิจการ พกฉ. 
ผ่านช่องทางออนไลน์

400,000              

1. ค่าบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้
ผ่าน LINE Official Account และค่าบริการ 
Backup NAS ข้ึน Cloud

200,000             มีระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และบริการ พกฉ. และ Backup 
ข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง พกฉ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ค่าจ้างพัฒนาและบริหารจัดการส่ือออนไลน์เพ่ือ
การเผยแพร่และเรียนรู้ด้านการเกษตร

200,000             มีระบบบริหารจัดการส่ือออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่และเรียนรู้ด้านการเกษตร

7. โครงการพัฒนาการเผยแพร่และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
ผ่านส่ือออนไลน์

เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ กิจกรรม และกิจการของ พกฉ. ช่องทาง Line ได้ อย่าง
ต่อเน่ืองและเพ่ือ Backup ข้อมูลของระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง พกฉ. ไว้ท่ี 
Cloud

1. น ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กร เพ่ือความเสถียรภาพความม่ันคงและความปลอดภัย
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะใกล้ และระบบเครือข่าย
ส่ือสารไร้สายของ พกฉ.

1. เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส านักงานเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
2. เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ส านักงานของพิพิธภัณฑ์ฯ มีความพร้อมในการ
ใช้งานและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง
3. เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสาร
และการประชุมทางไกล ช่วยลด เวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปประชุมหรือติดต่อประสานงาน

มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เพ่ือปฏิบัติงานภารกิจขององค์กร
เพ่ือให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองของบุคลากร พกฉ.
เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ
1. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนต่างๆ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองของบุคลากร พกฉ.
2. สามารถลดความเส่ียง ในการถูกโจมตีจากไวรัส และผู้ไม่ประสงค์สงค์ดี ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ พกฉ. ได้
3. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง
4. ได้เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารและการประชุม
ทางไกลเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมหรือติดต่อ
ประสานงาน



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

220,000              

  - ค่าลิขสิทธ์ิของโปรแกรมออกแบบสิทธ์ิการเช่าใช้
รายปี (Adobe) จ านวน 3 เคร่ือง

140,000             ได้โปรแกรมลิขสิทธ์ิซอฟแวร์งานออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ

 - ค่าชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (จ านวน 100 ชุด/
รายปี)

80,000               ได้โปรแกรมลิขสิทธ์ิ (License) ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ส าหรับป้องกันการ
ถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ

9. โครงการพัฒนาระบบ Social media Management (Chatbot) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) และการบริการองค์ความรู้

 - ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบ Social media 
Management (Chatbot)

300,000              มีระบบบริหารจัดการ เพ่ือช่วยลดปัญหาติดต่อสือสารผ่านช่องทางออนไลน์ให้
มีความรวมเร็วย่ิงข้ึน

กิจกรรมอ านวยการ 69,013,000          46,432,500          9,000,000          13,580,500         

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบน
ฐานธรรมาภิบาล

69,013,000          46,432,500          9,000,000          13,580,500         

   กลยุทธ์ท่ี 12 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 67,508,100          46,432,500          8,962,900          12,112,700         

1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด    36,477,300          15,401,700          8,962,900          12,112,700         บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความ
คล่องตัวในการท างานขององค์กรภายใน และผู้มารับบริการกับ พกฉ. มีความ
พึงพอใจอย่างน้อย ร้อยละ 80

 ร้อยละความพึงพอใจอย่างน้อย 
ร้อยละ 80

สอน.

 1.1 ค่าตอบแทน 4,816,400            1,277,900            -                   3,538,500          

   - เบ้ียประชุม 4,576,400            1,037,900            -                   3,538,500          

        - ประชุมคณะกรรมการ พกฉ. 12 คร้ัง 1,740,000            1,037,900            -                    702,100             

        - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 คร้ัง 442,200               -                      -                    442,200             

        - ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 8 คร้ัง 417,400               -                      -                    417,400             

        - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 8 คร้ัง 305,000               -                      -                    305,000             

        - ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและการด าเนินงานของ พกฉ. 8 คร้ัง 362,400               -                      -                    362,400             

        - ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อ านวยการ 6 คร้ัง 177,000               -                      -                    177,000             

        - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย 8 คร้ัง 369,400               -                      -                    369,400             

        - ประชุมคณะท างานกล่ันกรองระเบียบ ข้อบังคับ 24 คร้ัง 418,200               -                      -                    418,200             

        - ประชุมคณะท างานกล่ันกรองข้อบังคับการบริหารงานบุคคล 4 คร้ัง 90,200                 -                      -                    90,200               

        - ประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของ พกฉ. 3 คร้ัง 59,700                 -                      -                    59,700               

        - ประชุมคณะท างานให้ค าแนะน าและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเส่ียง

5 คร้ัง 110,100               -                      -                    110,100             

       - คณะท างานบริหารงานวิจัย พกฉ. 8 คร้ัง 84,800                 -                      -                     84,800                

   - ค่าล่วงเวลา 240,000              240,000              -                   -                   

 1.2 ค่าใช้สอย 2,716,000            1,883,000            215,000             618,000             สอน.

    - ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย จ านวน 2 เคร่ือง
             1. เคร่ืองขาวด า เดือนละ 20,000 บาท x 12 เดือน
             2. เครืองสี เดือนละ 13,000 x 12 เดือน

2 เคร่ือง 400,000                200,000                200,000              

    - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 13,000                 13,000                 

    - ค่าเบ้ียประกันภัย 460,000                400,000                60,000                

    - ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ 1 งาน 175,000                175,000                

    - ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี 1 งาน 180,000                180,000                

    - ค่าจัดพิมพ์รายงานประจ าปี 1 งาน 200,000                185,000                15,000                

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 342,500                200,000                142,500              

    - ค่าซ่อมรถ ทะเบียน พรบ. ประกัน 615,800                300,000                315,800              

    - ค่าเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 151,700                100,000                51,700                

    - ค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์ 30,000                 30,000                 

    - ค่าจ้างดูแลระบบคลัง 100,000                100,000                

    - ค่าจ้างขนขยะ 48,000                 48,000               

 1.3 ค่าวัสดุ 2,540,000            1,300,000            -                   1,240,000          สอน.

     - วัสดุส านักงาน 800,000                300,000                -                     500,000              

     - วัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน 400,000                300,000                -                     100,000              

     - วัสดุก่อสร้าง 100,000                100,000                -                     -                     

     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000                100,000                -                     100,000              

     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 60,000                 60,000                 -                     -                     

     - วัสดุงานบ้านงานครัว 400,000                200,000                -                     200,000              

     - วัสดุการเกษตร 400,000                80,000                 -                     320,000              

     - ค่าหนังสือ วารสาร ต ารา 50,000                 30,000                 -                     20,000                

     - อ่ืน ๆ 130,000                130,000                -                     -                     วันสถาปณา

เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศท่ีให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 
มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือสร้างความม่ันใจและความปลอดภัย
จากการช ารุดหรือสูญหาย ของระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ิมเสถียรภาพของ

ระบบงาน

8. โครงการรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

 1.4 ค่าจ้างเหมา 16,354,900          2,805,000            6,833,700          6,716,200          สอน.

  1) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 3 ราย 480,000                475,200                4,800                  -                     

  2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 20 ราย 5,033,700             -                       4,541,000            492,700              รับผิดชอบ ดูแล รักษาความปลอดภัย ตรวจตรารักษาความปลอดภัยจากการ

โจรกรรม อัคคีภัย หรือภัยอ่ืน ๆ อันอาจจะเกิดข้ึนแก่อาคารสถานท่ีและ
ทรัพย์สินของ พกฉ.

    3) ค่าจ้างดูแลภูมิทัศน์ 15 ราย 1,779,600             1,286,900             492,700              -                     ภูมิทัศน์ ภายใน พกฉ. มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม

    4) จ้างเหมาท าความสะอาด (แม่บ้าน) 15 ราย 1,795,200             -                       1,000,000            795,200              

    5)       จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการจัดการและบริการท่ัวไป 4 ราย
,ธุรการและสารบรรณ 1 ราย ,การเงินและงบประมาณ 1 ราย,กฎหมาย 1 ราย,ผู้ช่วยนิติกร 1 
ราย,แผนงาน 1 ราย,ก่อสร้าง 1 ราย,วิศวะ 1 ราย,ควบคุมงาน 1 ราย,การจัดการพ้ืนท่ี 1 ราย,
การจัดการทรัพยากร 1 ราย,ปฏิบัติงานด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และข้อมูลองค์ความรู้ 1 ราย
,ธุรการหน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 ราย,ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปโภค 2 ราย

18 ราย 5,833,200             492,700                795,200              4,545,300            

    6) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาชิลเลอร์ ล้างหัวจ่ายลม จ้างเปล่ียนสายพาน AHU 77 ตัว -                       -                       -                     -                     ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพรและประหยัดค่าไฟฟ้าและพลังงาน ใช้เงินเหลือจ่าย 415,000 บาท

  7) ค่าจ้างเหมาบ ารุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 4 เคร่ือง -                       -                       -                     -                     เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ใช้เงินเหลือจ่าย 220,000 บาท

   8)  ค่าจ้างเหมาป้องกันและก าจัดปลวก 1 งาน 100,000                100,000                -                     -                     อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสาร มีความปลอดภัยจากการกัดท าลาย

ของปลวก

   9) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ 5 เคร่ือง  บันไดเล่ือน 6 เคร่ือง  และระบบ
สัญญาณเตือนภัย

530,000                200,000                -                     330,000              บันไดเล่ือนมีสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
 และมีอายุการใช้งานท่ีเหมาะสมคุ้มค่า

   10) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 437 ตัว 591,200                250,200               -                    341,000             เคร่ืองปรับอากาศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
พลังงานค่าไฟฟ้า

   11) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า 8 ลูก -                       -                       -                     -                     เพ่ือให้ท างานได้เต็มประสิทธ์ิภาพการท างาน ยืดอายุการท างานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า

ใช้เงินเหลือจ่าย 192,000 บาท

   12) ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง + เปล่ียนแบตเตอร่ี เคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ 192,000                -                       -                     192,000              เพ่ือให้ท างานได้เต็มประสิทธ์ิภาพและพร้อมส าหรับการงานระบบดับเพลิง

   13) ค่าจ้างล้างถังเก็บน้ าประปาแท็งค์สูง 1 งาน 20,000                 -                       -                     20,000                น้ าประปามีความสะอาดและปลอดภัยปราศจากส่ิงปนเป้ือน ผู้ใช้บริการมี
สุขลักษณะท่ีดี

   14)  ก าจัดวัชพืชรอบ พกฉ 1 งาน -                       -                       -                     -                     พ้ืนท่ีบริเวณรอบ พกฉ. มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้เงินเหลือจ่าย 200,000 บาท

1.5 ค่าสาธารณูปโภค 10,050,000          8,135,800            1,914,200          -                   สอน.

1.1 ค่าโทรศัพท์ 270,000                270,000                -                     

1.2 ค่าน้ าประปา 1,050,000             997,000                53,000                -                     

1.3 ค่าไฟฟ้า 8,040,000             6,278,800             1,761,200            -                     

1.4 ค่าไปรษณีย์ 90,000                 90,000                 -                     

1.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 600,000                500,000                100,000              -                     

ค่าใช้จ่ายลงทุน 31,030,800          31,030,800          -                   -                   สอน.

   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 24,664,400          24,664,400          ความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80

       1. ค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8 6,216,300             6,216,300             ค่าใช้จ่ายลงทุน

       2. โครงการซ่อมแซมหลังคาทางเดินเช่ือมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 18,448,100           18,448,100           ค่าใช้จ่ายลงทุน

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,366,400            6,366,400            สอน.

       1. รถน าชมขนาดไม่น้อยกว่า 24 ท่ีน่ัง (จ านวน 4 คัน) 3,560,000             3,560,000             ค่าใช่จ่ายลงทุน

       2. รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 2,800 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ าว่า 
120 กิโลวัตต์ (จ านวน 2 คัน)

2,806,400             2,806,400             ค่าใช่จ่ายลงทุน

   กลยุทธ์ท่ี 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร สู่ smart officer 1,504,900            -                    37,100              1,467,800          

การพัฒนาบุคลากร 1,504,900            -                    37,100              1,467,800          

1. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น 80 ราย 32,600                 -                       32,600                

2. การพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 378,300              -                    37,100              341,200             

   2.1 เทคนิคการเขียนบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม 30 ราย 14,500                 -                      -                    14,500               

   2.2 การบริหารเวลาและการจัดล าดับความส าคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 40 ราย 16,200                 -                      -                    16,200               

   2.3 โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 40 ราย 32,400                 -                      -                    32,400               

   2.4 การเพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  2 คร้ัง 30 ราย 29,000                 -                      -                    29,000               

   2.5 การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน 1 คร้ัง 30 ราย 14,500                 -                      -                    14,500               

   2.6 เทคนิคการส่ือสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 80 ราย 23,000                 -                      -                    23,000               

   2.7 การท างานเป็นทีม 80 ราย 23,000                 -                      -                    23,000               

   2.8 การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 40 ราย 51,200                 -                      -                    51,200               

   2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานตามแผนแม่บท พ.ศ. 2566 174,500               -                      37,100               137,400             

3. การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรรถนะประจ าต าแหน่ง 198,000                -                       -                     198,000              

4. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการ 596,000                -                       -                     596,000              

5. โครงการศึกษาดูงาน 300,000                -                       -                     300,000              

ทรัพย์สินภายในอาคารมีความปลอดภัย  ผู้เข้าชมมีความปลอดภัยและมีความ
พึงพอใจในการชมพิพิธภัณฑ์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/รายการ รวมท้ังส้ิน จัดสรร สงป. ก าหนด ขอ คกก. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
หน่วยนับ ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 42,694,100          42,694,100          สอน.

  (1) เงินเดือน เงินเดือนผู้บริหาร และค่าตอบผู้บริหาร 40,666,100           40,666,100           ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากร

   (2) สวัสดิการ 2,028,000             2,028,000             

         - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

         - ค่ารักษาพยาบาล

         - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

          - ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม


