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คำนำ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดย
จัดทำแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภาและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ได้กำหนดให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ในระยะแรกให ้ จ ั ดทำ เป ็นแผน 3  ป ี  โ ดยม ีห ้ ว งระยะ เวลาต ั ้ ง แต ่ ป ี งบประมาณ                         
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565  

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2552 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง นำมาประกอบการวางแผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) เพื่อการขับเคลื่อน
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

 
 
 

                                                                     สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

    หน้า 
คำนำ     
บทสรุปผู้บริหาร    
ส่วนที่ 1  บทท่ัวไป   1 
 1. ความเป็นมา ของ พกฉ.   1 
 2. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ พกฉ.   1 
 3. การบริหารงาน ของ พกฉ.   3 
 4. ที่ตั้งและอาณาเขต สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่   5 
 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ  
    2563 

   
11 

 6. กลุ่มเป้าหมาย   12 
 7. โครงสร้างการบริหารงาน   13 
 8. แนวทางในการดำเนินงาน   14 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธ.ค. 2560 15 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
  15 

 2. ผังแสดงการเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ    16 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

  
17 

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย   17 
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   18 
 3. การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการตัวชี้วัด และ

เป้าประสงค์ 
   

22 
 4. แผนงานกิจกรรมและโครงการสำคัญของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 

30 
 

 



1 

 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

1. ความเป็นมา ของ พกฉ. 

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

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

2. วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ พกฉ. 

2.1 วัตถุประสงค์ ของ พกฉ. 

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

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

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

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

 (5) ส่งเสร ิม สนับสนุน ประสานความร ่วมมือ และให้คำปร ึกษาแก่โครงการหลวง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อนำมา
พัฒนาสำนักงาน 

2.2 อำนาจหน้าที่ ของ พกฉ. 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

 (2) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใดเพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน 

 (3) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (4) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดำเนินงานของสำนักงาน 

 (5) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (6) จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (7) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

 (8) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 

 (9) การดำเนินการอ่ืนใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน 

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

ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  

3.1 คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ประกอบด้วยองคป์ระกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 

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

 (2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเกษตร 
การบริหารจัดการ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน 

 ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น  

 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ ่งมีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดำรงตำแหน่งแทนผู้
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

อำนาจหน้าที่ 

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

 มาตรา 18 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการ
ของสำนักงาน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง   

 (1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
  (2) อนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน และแผนการลงทุนของสำนักงาน 

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

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนและการมอบหมายให้ผู ้อื่นปฏิบัติงานแทน
ผู้อำนวยการ 

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

 (ง) การกำหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ และ
ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 

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

 (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงาน รวมทั้งการ
บัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (ช) การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการ
ของสำนักงาน 

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

 (ฌ) การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ญ) การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ฎ) การกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน และเครื่องหมาย

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

มอบหมาย 
 ระเบียบเกี ่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (3) (ฉ) ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

มาตรา 18/1 ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน ให้คณะกรรมการพิจารณา
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
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ภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

มาตรา 20 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมี
อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 18 (3) (ฌ) และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

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

๓.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

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

(1) เสนอเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื ่อให้การ
ดำเนินงานของสำนักงานบรรลุวัตถุประสงค ์

(2) เสนอรายงานประจำปีเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน รวมทั้ง
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(3) เสนอความเห็นเกี ่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 

ผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสำนักงาน 

4. ที่ตั้งและอาณาเขต สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่ 

4.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

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

ทิศเหนือ ติดชุมชนบ้านสวนแหลมทอง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ทิศใต ้  ติดชุมชนทับทิมศรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ทิศตะวันออก ติดคลองส่งน้ำชลประทาน  

ทิศตะวันตก ติดถนนพหลโยธิน  
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4.๒ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

 สภาพแวดล้อมภายนอก 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ขนาบด้วยชุมชนอยู่อาศัย

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

 สภาพแวดล้อมภายใน 
พกฉ. มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๓๗๔ ไร่ ประกอบด้วย อาคารสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่กลางแจ้ง  

ได้แก่ ลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์ ถนน ทางเดิน สะพาน สระ คู คลอง เสาธง สนามหญ้า สวนหย่อม ป่า
ปลูก สวนไม้ สวนหิน ประติมากรรมขนาดใหญ่และเล็กเพื่อประดับตกแต่งบางพื้นที่ พระบรมฉายาลักษณ์
ขนาดใหญ่บนแท่นฐาน ฐานเรียนรู้และแปลงต้นแบบการเกษตรต่าง ๆ เช่น เกษตรพอเพียงเมือง  1 ไร่พอเพียง  
2 ไร่ประณีต  แปลงนาสาธิต  แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (๑ ไร่ มั่งคั่ง) แปลงละ ๑ ไร่  จำนวน 
๙ แปลง พ้ืนที่ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 16 ไร่ 

4.3 อาคารสิ่งก่อสร้าง  

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2563)      
มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง พร้อมการใช้ประโยชน์ ดังนี้   

 ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 9 อาคาร 
 

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

อาคารต้อนรับประชาสัมพันธ์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และ
เครื่องดื ่มเพื ่อสุขภาพ กาแฟอินทรีย์ รวมทั้งเป็นพื ้นที ่จัด
แสดงนิทรรศการหมุนเวียน 

งบปร ับปร ุงอาคารป ี 2553
ปรับปรุงห้องโถงปี 2556 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 2 

อาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการบรรยาย อบรม และเป็นพื้นที่จัด
นิทรรศการพิเศษ 

งบปรับปรุงอาคารปี 2554 
 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 3 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม งบปรับปรุงอาคารปี 2556 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 4 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร งบปรับปรุงอาคารปี 2556 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 5 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา งบปรับปรุงอาคารปี 2553-
2555 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 6 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ งบปรับปรุงอาคารปี 2557 
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อาคาร การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 7 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์ดินดล งบปรับปรุงอาคารปี 2557 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 8 

อาคารสำนักงาน (เดิม) และห้องประชุม และมีโครงการ
ปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ  

งบปรับปรุงอาคารปี 2554 

อาคา ร เ ฉลิ ม
พระเกียรติฯ 9 

อาคารนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต  งบปรับปรุงอาคารปี 2558 

 ตารางท่ี  2 แสดงกลุ่มอาคารมาดู พาวิลเลียน MADO Pavilion จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย 

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

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

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

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

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

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

อาคารร้าน กิน อยู่ 
ดี (อาคาร 1) 

ร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าเพื ่อสุขภาพ ผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และของ 
พกฉ. 

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

อาคารร้าน MADO 
Cafe’ (อาคาร 4) 

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

 ตารางท่ี 3 แสดงกลุ่มอาคารเรือนพัก  

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

บ้านพัก “บ้านรักษ์
ธรรมชาติ” 9 หลัง 

บริการห้องพัก งบก่อสร้างปี 2554 

บ้านพักเกษตรกร 
2 หลัง 

บ้านพักสำหรับผู้เข้าอบรม  ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2555 

บ้านพัก 9 หลัง บ้านพักในแปลงอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ งบก่อสร้างปี 2559–2560 

บ้านไม้ไผ่ 5 หลัง บ้านพักเกษตรกร บ้านพักเครือข่าย บ้านพักคนงาน งบก่อสร้างปี 2556 
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 ตารางท่ี 4 แสดงกลุ่มอาคารประกอบนิทรรศการกลางแจ้ง  

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

พอเพียง 
งบก่อสร้างปี 2554 

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

โรงเรือนสำหรับปลูกผักปลอดภัย ๑๐ โรงเรือน 
และโรงเรือนเพาะชำและพักต้นไม้ 

งบก่อสร้างปี 2554 

โรงล้างผัก พื ้นที่ล ้าง ทำความสะอาดผลผลิตและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 

งบก่อสร้างปี 2554 

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

 
 ตารางท่ี 5 แสดงอาคารสำนักงาน และปฏิบัติงาน 

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

 ตารางท่ี 6 แสดงกลุ่มอาคารอเนกประสงค ์

อาคาร หน้าที่การใช้สอย ปีงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ห้องประชุมศาลาเพียงดิน จัดอบรม สัมมนา ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2558 
อาคารริมฝั่งน้ำ รองรับคณะทานอาหาร ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2556 
ศาลาคุ้งน้ำ รองรับคณะทานอาหาร ทำกิจกรรม งบก่อสร้างปี 2556 
ศาลาวิถีน้ำ (อาคาร 6 - อาคาร 7) จัดอบรม ที่พักคอย จุดรับประทานอาหาร งบก่อสร้างปี 2556 
ซุ้ม จำนวน 21 ซุ้ม จัดนิทรรศการ เก็บของ งบก่อสร้างปี 2554 
ศาลาบ้านหน้าสวน ที่รับประทานอาหาร จนท. รับมอบคืนจาก WWF ปี 2559 
อาคารบ้านหน้าสวน ห้องประชุม รับมอบคืนจาก WWF ปี 2559 
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4.4 งานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการดำเนินงานบริการและรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย 
(1) ระบบประปาสำหรับอุปโภค เพ่ือการเกษตร และควบคุมอุทกภัย  
(2) ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง  
(3) ระบบปรับอากาศ  
(4) ระบบเตือนภัย และระบบฉีดน้ำพ่นอัตโนมัติ  
(5) ระบบป้องกันฟ้าผ่า เช่นสายล่อฟ้า 
(6) ระบบกล้องวงจรปิดและห้องควบคุมบันทึกข้อมูลพร้อมจอมอนิเตอร์ 
(7) ระบบควบคุมและบริการสัญญาณโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก 
(8) ระบบควบคุมและบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งมีสายและไร้สาย  

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

(11) การรักษาความปลอดภัย 
(12) การซ่อมแซม ทำนุบำรุง และการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและภูมิทัศน์ 
(13) การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(14) การประชาสัมพันธ์ 
(15) การติดต่อประสานงาน 
(16) การบริหารจัดการ 
ฯลฯ 
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ผังบริเวณพกฉ. 
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5. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2563  

 5.1 วิสัยทัศน์ 
  “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
ของสังคม”  

 5.2 พันธกิจ 
(1) เผยแพร ่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
(2) เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
(3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร 
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ พกฉ. 

 5.3 เป้าประสงค์ 
 (1) เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
 (2) เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อพัฒนายกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร 
 (3) ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร 

 5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพด้านการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้งเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 2 การเผยแพร่และขยายผลพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 3 การสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมบทบาทเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษา รวบรวม และพัฒนา สร้างสรรค ์องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัติกรรมเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการตลาด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
  กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารงานบุคคล 
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6. กลุ่มเป้าหมาย 

  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  เกษตรกร  องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  มาเข้าชมและ
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
 

ประเภท ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา 40,136 45,136 50,000 
2. ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6,000 6,500 7,000 
3. เกษตรกร กลุ่มเกษตร 12,000 12,500 13,000 
4. องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน 

10,000 11,000 12,000 

5. ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว 264,533 277,533 290,669 
รวมทั้งสิ้น 332,669 352,669 372669 
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7. โครงสร้าง การบริหารงานสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ ์

คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) 

สำนักพัฒนากิจการ 
 
1. ฝ่ายส่งเสริมกิจการ 
2. ฝ่ายจัดการกิจการ 
3. ฝ่ายกจิการพิเศษ 

สำนักสารสนเทศและ        

การสื่อสาร 

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
2. ฝ่ายกจิการสัมพันธ์ 
3. ฝ่ายสารสนเทศ 
 

สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 
1. ฝ่ายศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตร  
2. ฝ่ายจัดแสดงต้นแบบนวัตกรรมเกษตร 
3. ฝ่ายเผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตร 
4. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
 
 

สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และ 
องค์ความรู ้

 
1. ฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภณัฑ์   
2. ฝ่ายผลิตและประยุกต์    
    พิพิธภัณฑ์  
3. ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู ้

สำนักอำนวยการ 
 
1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3. ฝ่ายแผนงานและติดตามผล  
4. ฝ่ายการคลัง  
5. ฝ่ายจัดการและบริการ 
   ทรัพยากร 
 

รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) 
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8. แนวทางการดำเนินงานสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 

๑. การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และหลักฐานต่าง ๆ  
- พระราชดำริ และ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน

การเกษตร 
- วิวัฒนาการ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตร พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

๒. การเผยแพร่และจัดกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ในบริเวณพกฉ. 
และพื้นท่ีเครือข่ายและภาคีความร่วมมือผ่านกระบวนการ วิธีการและกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ได้แก่  

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

๓. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
- สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน

ขยายศูนย์การเรียนรู้ครือข่าย  
- ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยน และบูรณาการกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
- กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายและ

ภาคีความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๔. การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสการรับรู้กิจกรรม
และกิจการของสำนักงาน 

๕. การพัฒนากิจการเพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์  ขยายกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาทุนทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่า  

๖. การบริหารจัดการ 

- พัฒนา และ ยกระดับหน่วยงานให้เข้มแข็ง โปร่งใส 

- บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- 1. เผยแพร่พระเกียรติคณุและพระ
อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ด้านการเกษตร 

- 2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  

- 3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม 
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปญัญา 
นวัตกรรมและการพัฒนาด้านเกษตรไทย 

- 4. จัดการแสดงผลงาน นิทรรศการ 
กิจกรรม การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
การแสดงสินค้า การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

- 5. ส่งเสรมิ สนับสนุน ร่วมมือ ในการ
แลกเปลีย่นถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้น
การเกษตร 

 
 
 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นักท่องเที่ยว 

กลุ่มเป้าหมาย  

 

 
๑.  พิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร ที่รวบรวมองค์ความรู้          

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

๒.  แหล่งเรียนรู้และศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ และ
ขยายผล สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

๓. แหล่งเรียนรู้และศึกษาพันธุกรรมพืช และทรัพยากร      
ของไทย ตามโครงการในพระราชดำริ  

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

ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ในภูมภิาคต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตรขยายความร่วมมือภาคภีาคการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
๖. ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ นวัตกรรมด้านการเกษตร  
๗. องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่เผยแพรสู่่

สาธารณชนด้วยสื่อ และช่องทางต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์ 

 

แนวทางการดำเนินงาน ผลลัพธ์ 
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ส่วนที่  ๒ 

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

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้มีการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปได้ดังนี้  

แผนระดับที่ 1 คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ พกฉ. เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15 เสริมสร้างพลังทาง
สังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 20       
การบริการประชาชนและประเด็นประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนระดับ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 แผนปฏิบัติงานของ พกฉ.          
อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  และยุทธศาสตร์ที่ 6     
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนระดับ 3 คือแผนปฏิบัติงานของ พกฉ. ที่สอดคล้องกับแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ซึ่งกระทรวงมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ พกฉ. อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

พกฉ. ได้มีการเสนอแผนงาน คือ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2 ผังแสดงการเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ  
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ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565) 
ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ เป้าหมาย  

     1.1วิสัยทัศน์ 

“พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู ้ และขับเคลื ่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร          
ของสังคม” 

1.2 พันธกิจ 

(1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และ          
พระบรมวงศานุวงศ์  

(2) สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร  
(3) บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการเกษตร 

1.3 เป้าประสงค์ 
(1) ให้เกิดการเรียนรู ้และตระหนักรู ้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร          

ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพื ่อการ       

สืบสาน รักษา ต่อยอด 
(3) เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(4) สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการเกษตร 

1.4 เป้าหมาย 
(1) เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(ก) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จำนวน 400,000 ราย 
(ข) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ จำนวน 24 ชิ้นงาน 
(ค) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 120 ราย 
(ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 85 
(จ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 75 
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2 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานฯ 
รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้อง พกฉ. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และ 15 กลยุทธ์ ดังนี้  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคม 
     ให้เป็นที่ประจักษ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้และสื่อเพ่ือการเผยแพร่ 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพเชิงประจักษ์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สืบสาน รักษา  ต่อยอด ขยายเครือข่ายทุกภูมิภาค 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ  
     นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 5  การประมวลและจัดทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 
         เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและสื่อสาร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
 กลยุทธ์ที่ 7  การประชาสัมพันธ์การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 9  การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ 10  การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาศักยภาพและการบริหารบุคลากร  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 12  การบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 13  การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การตลาด 

  กลยุทธ์ที่ 14  การเผยแพร่และขับเคลื่อน การสืบสาน รักษา ต่อยอด 
  กลยุทธ์ที่ 15  การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีความร่วมมือ
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แผนผัง เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565)     
และการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปี 2563) ประเด็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปี 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาการจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้ง
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากล 

กลยุทธ์ ๒ การเผยแพร่และขยายผล                      
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ     
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
     กลยุทธ์ 1 การพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการฐาน  
                   การเรียนรู้และสื่อเพ่ือการเผยแพร่ 
     กลยุทธ์ 2 การขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ  
                   เชิงประจักษ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

กลยุทธ์ ๓ การสืบสาน รักษา ต่อยอด หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตร 

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
บทบาทเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตรสู่สังคม  
     กลยุทธ์ ๓ การสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายเครือข่าย 
                   ทุกภูมิภาค 
     กลยุทธ์ 4 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและ 
                   ภาคคีวามร่วมมือ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ 5 การศึกษารวบรวม และพัฒนา 
สร้างสรรค์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ์ 5 การประมวลและจัดทำองค์ความรู้                 
                   ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 
                   เศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ์ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
                   ในการขับเคลื่อนและสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ 7 การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

การตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
     กลยุทธ์ 7 การประชาสัมพันธ์  การตลาด และ 
                   ลูกค้าสัมพันธ์ 
     กลยุทธ์ 8 การพัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่าย 
                   และภาคีความร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารงานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรบนฐาน ธรรมาภิบาล 
     กลยุทธ์ 9 การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส 
                   ตรวจสอบได ้
     กลยุทธ์ 10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปี 2563) ประเด็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปี 2564) 

     กลยุทธ์ 11 การพัฒนาศักยภาพและการบริหาร 
                    บุคลากร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
    กลยุทธ์ 12 การบริหารจัดการและการสื่อสารภายใน 
                    องค์กร 
    กลยุทธ์ 13 การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์                  
                    การให้บริการ การตลาด  
    กลยุทธ์ 14 การเผยแพร่และขับเคลื่อน การสืบสาน  
                    รักษา ต่อยอด  
    กลยุทธ์ 15 การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย 
                    ภาคีความร่วมมือ 
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1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของ 
พระมหากษัตริย์ไทย กับ 
ความสัมพันธ์ด้านการเกษตร 

2. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า  
วิจัย รวบรวม วัตถุ ผลงาน 
เกี่ยวกับนวัตกรรมและการ 
พัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย 

3. จ ัดแสดงกิจกรรม ผลงาน การเผยแพร่
ประชาส ั มพ ั นธ ์  โ คร งการพระราชดำริ                  
แนวปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง เก ี ่ ย วกั บ
การเกษตร 

4. เป็นศูนย์กลาง 
ขับเคลื่อนเชื่อมโยง 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงภาคการเกษตร 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการ 
ประสานความร่วมมือ  
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 

 

1. ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร        
สู่สังคมไทยเป็นท่ีประจักษ์ 

2. การขับเคลื่อนเชื่อมโยงประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตรสู่สังคม 

3. การจัดการ การยกระดับและ
เผยแพร่องค์ความรู้  ภูมิปัญญา และ
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนา ยกระดับ การ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรบน
ฐานธรรมาภิบาล 

6. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน
ภารกิจองค์กร 

 

1.การพัฒนาการจัดแสดง
นิทรรศการฐานการเรียนรู้
และสื่อเพื่อการเผยแพร่ 
2.การขับเคลื่อนพระเกียรติ
คุณพระอัจฉริยภาพเชิง
ประจักษ์ 
 

3.การสืบสาน รักษา 
ต่อยอด ขยายเครือข่าย
ทุกภูมิภาค 
4.การพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 
 

5.การประมวลและจัดทำ         
องค์ความรู้ภูมิปญัญา และ
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนและสื่อสาร 

7. การประชาสัมพันธ์ 
การตลาด และลูกค้า
สัมพันธ์ 
8. การพัฒนาด้านการตลาด
ร่วมกับเครือข่ายและภาคี
ความร่วมมือ 
 

9. การบริหารจัดการ
องค์กรด้วยความโปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ 
10 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 
11.การพัฒนาศักยภาพ
และการบริหารบุคลากร 

12. การบริหารจัดการและสื่อสารภายในองค์กร 
13. การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การ
ให้บริการ การตลาด 
14. การเผยแพร่และขับเคลื่อน การสืบสาน 
รักษา ต่อยอด 
15. การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคี
ความร่วมมือ 

 

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรม
พิพิธภัณฑ ์

1) การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์  
2) สื่อเพื่อการจัดการแสดง  
3) การพัฒนาและปรับปรุงฐาน

เรียนรูต้้นแบบ 
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช(อพ.สธ.)  
5) เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
6) นิทรรศการสัญจร 

กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) จัดตลาดเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
2) พัฒนาศักยภาพ 
     เครือข่าย พกฉ. 
3) ขยายผลเครือข่าย  
    พกฉ. 
4) โครงการยกระดับ 
     เครือข่าย พกฉ. 

 

กิจกรรมการจัดการองคค์วามรู้ 
1) โครงการจดัทำสื่อเผยแพร่ใน

รูปแบบหนังสือ 
2) โครงการศึกษารวบองค์

ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร 

3) การถ่ายทอดพระอจัฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการเกษตร 

4) จัดกระบวนการเรียนรูเ้กษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ ์
1) การจัดกิจกรรม

บริการผู้เข้าชม 
2) การจัดกิจกรรม 

 ประชาสัมพันธ์ 
3) การจัดกิจกรรม 

 สร้างสรรค์วิถี 
เกษตรไทย 

4) การพัฒนากิจการ
และรายได ้

กิจกรรมอำนวยการ 
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาครัฐ 
2) การบรหิารงาน

จัดการสำนักงาน 
 

การบริหารจัดการสื่อ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
  1) การพัฒนาโครงสรา้ง  
พืน้ฐานเทคโนโลยีดิจิทลั 

  2) การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

  3) การสร้างความเช่ือมมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์

“พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม” 
 

วิสัยทัศน์ 

โครงการ / 
กิจกรรม 
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3.3 การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)  และแผนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องซึ ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 โดยแผนปฏิบัติการของสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ 15 กลยุทธ์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้และสื่อเพื่อการเผยแพร่ 
 

กิจกรรม / โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
1. กิจกรรมการจัดแสดงและ
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 
     1.1 จัดนิทรรศการ
หมุนเวียน                
     1.2 จัดมหกรรมเฉลิม   
พระเกียรติฯ   
 

1. จำนวนชิ้นงานการจัด
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์  
2. ร้อยละความพึงพอใจของ 
 ผู้เข้าชม 
3. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
 พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนว
พระราชดำริ และพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมวงศานุวงศ์ แก่สาธารณชน 
2. เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/กิจการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  

    1.3 โครงการผลิตสื่อจัด
แสดงนิทรรศการ ประเภท
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 
270 องศา “พระอัจฉริยภาพ
กษัตริย์ เกษตร ด้านการจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตร” 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ 
 ผู้เข้าชม 
 
 

1. เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
2. เพ่ือรองรับผู้เข้าชมกลุ่มใหม่ ๆ และสร้าง
แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้าน
น้ำ เข้าใจและตระหนักรู้ถึงคุณประโยชน์น้ำ 

    1.4 เผยแพร่ขยายผล
นวัตกรรมเกษตร 

1. จำนวนครั้งการเผยแพร่ขยาย
ผลนวัตกรรมเกษตร 

1.เพ่ือยกระดับและขยายผล อันเนื่องจาก                  
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ     
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
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กิจกรรม / โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
    1.5 การปรับปรุงและพัฒนา
ฐานการเรียนรู้ 
    - ฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียง
เมือง 
    - ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 
    - วิถีพอเพียง 4 ภาค 
    - แปลงตน้แบบ 1 ไร่ พอเพียง 
    - ฐานเรียนรู้ปุ๋ย ผัก นาอินทรีย์ 
    - แปลงตน้แบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
    - แปลงตน้แบบพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร 
    - ผักกางมุ้งและเรือนเพาะชำ 
    - แปลงตน้แบบเกษตรอินทรยี์ 
    - ฐานเรียนเกษตรสร้างสรรค์ 
    - สวนสมนุไพรเพื่อสุขภาพ    
    - ฐานเรียนรู้พลงังานทดแทน 
    - ฐานเรียนรู้บา้นดนิ บา้นฟาง 
    - เส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด 

    - โครงการพัฒนาสายพันธุ์ไก่
พื้นบา้น 
    - การพัฒนาฐานต้นไม้แห่งการ
เรียนรู ้     

1. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
2. ความสามารถในการหารายได้
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ      
ผู้เข้าชม 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
การเกษตร 
2. เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์สร้างสรรค์ 
การทำเกษตรปลูกพืชผักในรูปแบบต่างๆ 
และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่      
องค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช 

    1.6 โครงการ อพ.สธ. 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

1. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
2. ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและ
พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพเชิงประจักษ์  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
1. กิจกรรมการจัดแสดงและ
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 

  

    1.1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรม  พืชฯ (อพ.สธ.) 
     - กิจกรรมสร้างจิตสำนักใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     - กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
 
 

1. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
2. ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ แล้วนำไป
ประยุกต์ใช้ 
3. จำนวนครั้งการจัดกิจกรรม 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
 พระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่9 
2. เพ่ือให้เยาวชน ผู้สืบทอดได้พัฒนาองค์
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และคุณภาพของพันธุกรรมพืช 
3. เพ่ือสร้างผู้สืบทอดในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของเครือข่าย พกฉ. 

    1.2 นิทรรศการสัญจร 1. จำนวนครั้งการจัด
นิทรรศการสัญจร 
2. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
สัญจร 
3. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงษ์ 
ด้านการเกษตร 
2. สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยงานรัฐ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป 
3. สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

3. กิจกรรมการจัดการองค์
ความรู้ 

  

    3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้  
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร 
        - กิจกรรมเผยแพร่      
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
        - โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
        - โครงการท่องเที่ยว     
สุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร      

1. จำนวนครั้งการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่าน Social Media 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตร 
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ิมจำนวนผู้เข้าชม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตรสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 สืบสาน รักษา  ต่อยอด ขยายเครือข่ายทุกภูมิภาค 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
   2. กิจกรรมขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.1 การจัดตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียง                                     
         - รว่มกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และภาคีความร่วมมือ 
จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การจำหน่ายผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได ้และเป็น
ตลาดองค์ความรู้ 

1. จำนวนครั้งการจัดตลาด 
2. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
3. ร้อยละผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ นำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
4. จำนวนสมาชิกเครือข่าย พกฉ. 
5. ความสามารถในการหารายได้
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้านการเกษตร      
2. เพ่ือเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
ตลาดนัดแห่งความสัมพันธ์ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง การตลาด และการจำหน่ายผลผลิต
อันเป็นการยกระดับและขยายผลการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

    2.2 การขยายผลเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ฯ 

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

1. เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผล
เครือข่ายทุกภูมิภาคประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือจัดตั้งศูนย์
เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ 
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพและ  สืบทอดพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
3. เครือข่ายได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวัน การทำงานในระดับชุมชน 
จังหวัดภาคและระดับประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
2.กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์  

1. จำนวนครั้งการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย 
2. จำนวนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตร 

1. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การตลาด การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 การประมวลและจัดทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
3. กิจกรรมการจัดการ      
องค์ความรู้ 
    3.1 จัดกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม
และเศรษฐกิจพอเพียง  

1. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
2. ร้อยละผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ นำไปปประยุกต์ใช้ 
3. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 

1. เพ่ือเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพึ่งตนเองใน
ด้านการผลิต และการดำเนินชีวิต 
 

    3.2 จัดทำสื่อองค์ความรู้
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ของ พกฉ. และเครือข่าย เพื่อ
เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ  

1. จำนวนหนังสือองค์ความรู้  
6 เรื่อง 
2. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 

1. เพ่ือเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้ด้าน
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเกษตร 
2. เพ่ือเป็นแหล่งความรูด้านการเกษตรใน
แขนงต่าง ๆ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและสื่อสาร 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
1.การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน
และสื่อสาร 
2.การดำเนินงานภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา สามารถ
เขียนงานวิชาการได้ 
2. ร้อยละของผลงานวิชาการ
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 

1 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ พกฉ. ให้มี
ทักษะในการเขียนงานวิชาการ และต่อยอด
งานวิชาการให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
2. เพ่ือร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย 
ด้านการเกษตร สร้างความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 

กลยุทธ์ที่ 7 การประชาสัมพันธ์การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
4. กิจกรรมการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ 

  

    4.1 การบริการผู้เข้าชม 
         - การจัดกิจกรรมสำหรับ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในการเผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร 

1. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
2. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 
 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร และ
ขยายผลภารกิจของสำนักงาน ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

    4.2 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
และรายได้ 
     1) สร้างรายได้จาก
ทรัพยากรกิจกรรม และกิจการ
ของสำนักงาน   
     - ค่าบัตรเข้าชม 
     - การให้บริการห้องพัก ห้อง
ประชุม อาคารสถานที่   
     - การขายผลผลิต ผลิตภณัฑ์ 
และของที่ระลึก 

1. ความสามารถในการหา
รายได้เพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 
 

1. เพ่ือให้บริการผู้ที่มาท่ีเข้าชม และเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์การเกษตร 
2. เป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ 
3. เพ่ือสร้างรายได้ให้สำนักงาน 

    4.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
     1) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
ระยะสั้นและระยะยาว 
     2) จัดทำสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
     3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อมวลชน 

1. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
2. จำนวนผู้ติดตามและ
ติดต่อสื่อสารผ่าน Social 
Media 
 

1. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
 พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 

2. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม กิจการ และบริการ
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด 

 กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย พกฉ. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1. จำนวนครั้งของการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย พกฉ. 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พกฉ. และ
ภาคีความร่วมมือ 
2. เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  กลยุทธ์ที่ 10 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
5. กิจกรรมอำนวยการ 
    5.1 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        1) การอำนวยการ
สนับสนุนให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        2) การพัฒนาระบบงาน 
        3) การพัฒนาบุคลากร 
        4) การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2. ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ  
3. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใน
องค์กรให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน
ได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
2. เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กร
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพและการบริหารบุคลากร 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
แผนงานบุคลากร  
    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
        1.) เงินเดือน 
        2.) เงินอ่ืนๆ ที่จ่ายควบ 
(ค่าสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร สวัสดิการ) 

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด (ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรฯ ไม่เกินร้อยละ 30 
ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี) 

เพ่ือให้บุคลากรมีระดับความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความผาสุก ทั้งกายและใจ มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า มีความ
มั่นคงในการดำเนินชีวิตรวมถึงครอบครัว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยี
และการสื่อสารภายในองค์กร 

 

1.การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น
ดิจิทัล เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 
2. ร้อยละของความเร็วระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
3. จำนวนสื่อที่ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Line Official 

1. เพ่ือให้การใช้งานระบบเครือข่ายของ 
พกฉ. มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน อำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป 

 
กลยุทธ์ที่ 13 การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การตลาด 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
การจัดแสดง การ
ประชาสัมพันธ์                      
การให้บริการ การตลาด 

 

เทคโนโลยีดิจิทัจ ของสำนักงาน มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของสำนักงาน 

  
กลยุทธ์ที่ 14 การเผยแพร่และขับเคลื่อน การสืบสาน รักษา ต่อยอด 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
การเผยแพร่และขับเคลื่อน การสืบ
สาน รักษา ต่อยอด 
 

1. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 
2. จำนวนการมองเห็นใน
ช่องทางออนไลน์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้
ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในการเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่เผยแพร่พระเกียรติคุณ และ
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ด้วยสื่อ
เทคโนโลยี 

 
กลยุทธ์ที่ 15 การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ 
ผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพร่ องค์
ความรู้ กิจกรรม กิจการของ
พกฉ. 

1. จำนวนสื่อทีผ่ลิตเพ่ือการ
เผยแพร่  

1. เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ   
สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นพิพิธภัณฑ์    
ที่เผยแพร่พระเกียรติคุณ และ          
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
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3.4 แผนงานกิจกรรมและโครงการสำคัญของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

รวมงบเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 212,585,800 244,438,800 139,920,500 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,844,900 41,117,800 40,201,000 
    รายการบุคลากรภาครัฐ    
    1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 84 อัตรา    
        1. เงินเดือน    
        2. เงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ    
            - ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
            - ค่าตอบแทนผู้บริหาร    
            - สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    
2. แผนงานพื้นฐาน 100,075,900 26,747,200 42,042,600 

    ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนายกระดับสามารถ
พัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน 

   

    1) กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 1,962,000 1,962,000 1,962,000 

         1. การประชาสัมพันธ์ 476,600 476,600 476,600 
         2. บริการผู้เข้าชม 243,400 243,400 243,400 
         3. พัฒนาธุรกิจและรายได้  732,000 732,000 732,000 
         4. สร้างสรรค์วิธีเกษตรไทย 510,000 510,000 510,000 
    2) กิจกรรมอำนวยการ 98,113,900 24,785,200 40,080,600 
         1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 16,500,000 16,223,000 15,794,800 
         2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.5 49,652,900 0 0 
         3. ค่าก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน 31,961,000 0 0 
         4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.6  6,353,000 0 
         5. ค่าติดตั้งระบบเตือนภัย  2,209,200 0 
         6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.2   4,483,200 
         7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.3   4,483,200 
         8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.4   6,353,000 

         9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.7   4,483,200 
         10. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อ.9   4,483,200 
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 71,665,000 176,573,800 57,676,900 

โครงการ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ 
ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   

    1) กิจกรรมจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 60,700,000 168,200,000 49,603,100 

         1. การจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 17,300,000 13,793,000 13,793,000 

         2. การจัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบการ
เรียนรู้นอกอาคาร 

16,800,000 13,807,000 13,807,000 

         3. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมฯ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

         4. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

         5. ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนอง    
พระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
ผูกพัน 3 ปี (ปี 62 = 40 ลบ., ปี 63 = 15.5 ลบ., 
ปี 64 = 129.5 ลบ.) 

15,500,000 129,500,000 0 

         6. จัดสร้างนิทรรศการ อ.8   3,000,000 

         7. จ้างทำรถนิทรรศการเคลื่อนที่    3,000,000 

         8. ค่าก่อสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ลานสนองฯ) 

  4,903,100 

    2) กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7,365,000 4,773,800 4,773,800 

         1. ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 4,500,000 2,916,800 2,916,800 

         2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 1,520,000 985,200 985,200 

         3. ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 1,345,000 871,800 871,800 
    3) กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 3,600,000 3,600,000 3,300,000 

         1. ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จฯ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

         2. จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 

         3. จัดทำสื่อเผยแพร่ ในรูปแบบหนังสือ 600,000 600,000 300,000 
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ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

รวมเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงานทั้งสิ้น 43,315,431.20 37,817,600 46,656,580 

1. แผนงานพื้นฐาน 37,069,431.20 32,817,600 44,156,580 
    1) กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 20,348,800 12,284,200 12,284,200 
         1. พัฒนาธุรกิจและรายได้  13,272,800 12,284,200 12,284,200 
         2. สร้างสรรค์วิธีเกษตรไทย 576,000   
         3. ค่าจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารองค์กรฯ 

4,500,000   

         4. ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

2,000,000   

    2) กิจกรรมอำนวยการ 16,720,631.20 16,765,000 19,773,700 
         1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 16,720,631.20 16,765,000 19,773,700 
             (1) ทุนเพื่อกิจการฯ ที่ สงป. กำหนด 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
             (2) ทุนเพื่อกิจการฯ ที่ขออนุมัติบอร์ด 5,712,000 8,765,000 11,773,700 
                  ก. โครงการจัดทำแผนแม่บทเพ่ือการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

3,000,000   

                  ข. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา
อาคารจัดแสดงนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

2,712,000   

                  ค. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน  8,765,000 11,773,700 
             (3) ทุนเพื่อกิจการฯ อำนาจ ผอ.พกฉ. 3,008,631.20 0 0 
                 ก. ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
ภายนอก ข้อ 4 (3) 

2,680,531.20 0 0 

                   ข. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ฯ ข้อ 4 (3) 328,100 0 0 
    3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 

 3,768,400 12,098,680 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 6,246,000 5,000,000 2,500,000 
    1) กิจกรรมจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 4,746,000 0 0 
        1. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ในอาคารจัดแสดง 

4,746,000 0 0 

    2) กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 1,500,000 5,000,000 2,500,000 
        1. โครงการศึกษาและออกแบบนิทรรศการ “วิถี
เกษตรไทย วิถีเกษตรกรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา” 

500,000   

        2. โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการสืบ
สาร รักษา ต่อยอด 

1,000,000   

        3. แผนงานพัฒนางานวจิัยและการดำเนินการ
ภายใต้ MOU ม.ราชภัฎนครราชสีมา 

 5,000,000 2,500,000 
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ประมาณการจัดหารายได้ เงินนอกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 

รายการ 
งบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ   
พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. รายได้ค่าลงทะเบียนกิจกรรมเรียนรู้ 5,750,500 6,150,000 6,549,500 

2. รายได้จากการบริการห้องพัก ห้องประชุม  
อาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

7,282,500 7,570,000 7,857,500 

3. รายได้จากขายที่ระลึกและผลผลิต 4,188,500 5,570,000 6,951,500 

4. รายได้จากการจำหน่ายบัตรค่าเข้าชม 622,500 500,000 500,000 

5. รายไดเ้งินบริจาค 526,000 490,000 500,000 

6. รายได้จากค่าเช่า และค่าสาธารณูปโภค 309,500 300,000 375,000 

7. รายได้อ่ืน ๆ 820,500 820,000 825,000 

รวมทั้งสิ้น   19,500,000   21,400,000 23,558,500 

 

 

 

 


