การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ

เป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
252,892,600
212,585,800
8,000,000
32,306,800

เงินงบประมาณ
เงินทุนเพื่อกิจการฯ - สงป. กาหนด
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์

ผลการใช้จา่ ย
-

ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

83,563,282.01
64,626,324.24
3,127,029.89
15,809,927.88

แผนงานยุทธศาตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพิพิ
ภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์
เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน)
เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยลงทุน)
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

65,446,000
43,200,000
17,500,000
4,746,000

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการจัดแสดงของ 1) การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้งเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากล

32,578,658.14
15,255,438.18
15,500,000.00
1,823,219.96

16,670,000

เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพด้าน
การเกษตรของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง

6,718,573.83 สานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์ - จานวนชิ้นงานการจัดแสดงนิทรรศการ
และองค์ความรู้
ของพิพิธภัณฑ์ ที่จะปรับปรุงหรือสร้างใหม่

3 ครั้ง

6,670,000

3,407,849.14

- จานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์

2 ครั้ง

10,000,000

แสดงพระอัจฉริยภาพ
ให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยผลงาน
ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ
อันเนื่องจากการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร

3,310,724.69

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1 เรื่อง

12,746,000
4,000,000

4,508,219.96
-

2.2) ผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ "เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง"
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที

1 เรื่อง

3,000,000

2,685,000.00

2.3) จ้างทาอินเตอร์แอคทีฟ สร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2 เรื่อง

1,000,000

1.1) การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
- เดือนตุลาคม 2562
- เดือนมกราคม 2563
- เดือนเมษายน 2563
1.2) การจัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
- เดือนธันวาคม 2562
- เดือนกรกฎาคม 2563
2) สื่อเพื่อการจัดแสดง
2.1) ผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องเกีย่ วกับพระ
อัจฉริยภาพกษัตริยเ์ กษตร ความยาวไม่น้อยกว่า 8
นาที

2.4) งานซ่อมบารุงอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ในอาคารจัดแสดง

4,746,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

1,823,219.96

การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ

เป้าหมาย

3) การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ต้นแบบ

งบประมาณ
8,416,100

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์
เพื่อยกระดับและขยายผล อัน
เนื่องจากพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

ผลการใช้จา่ ย

ผู้รบั ผิดชอบ

3,788,364.56 สานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1) ฐานเรียนรู้ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง
3.2) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต
3.3) ฐานเรียนรู้วถิ ีชีวติ พอเพียง 4 ภาค
3.4) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง
3.5) ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
3.6) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

821,100
288,400
560,000
550,200
2,247,000
700,000

280,667.08
126,400.00
458,700.00
219,140.00
1,014,700.54
127,800.00

3.7) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ด้านการเกษตร

1 งาน

1,050,000

721,243.81

3.8) ฐานเรียนรู้ผักกางมุ้ง และเรือนเพาะชา
3.9) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์
3.10) ฐานเรียนรู้ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์

1 งาน
1 งาน
1 งาน

869,400
630,000
700,000

498,718.88
259,094.25
81,900.00 สานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้

4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ

1 งาน

6,450,900

497,550.00 สานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้
สานักอานวยการ

ค่าใช้จา่ ยลงทุน
1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนอง
พระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ได้รับ งบประมาณ
ผูกพัน 3 ปี (2562 - 2564) รวม 185 ลบ.

15,500,000
15,500,000

15,500,000.00 สานักอานวยการ
15,500,000.00

ปี งปม. 2562 = 40,000,000 บาท
ปี งปม. 2563 = 15,500,000 บาท
ปี งปม. 2564 = 129,500,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 2 การเผยแพร่และขยายผล
พระอัจฉริยภาพกษัตริยเ์ กษตร

1) โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

1 งาน

2,200,000

เพื่อการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1,130,485.64 สานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้

1.1) กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

445,000

169,134.50

1.2) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

811,000

464,031.17

ตัวชี้วัด
- จานวนฐานการเรียนรู้ที่ปรับปรุงหรือ
สร้างขึ้นใหม่

การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ

เป้าหมาย

1.3) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

944,000

2) เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

9 ครั้ง

770,000

3) นิทรรศการสัญจร

8 ครั้ง

693,000

ค่าใช้จา่ ยลงทุน
1) จัดแสดงกังหันน้าชัยพัฒนา พร้อมติดตั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตร

งบประมาณ

4 รูปแบบ

กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน)
กลยุทธ์ที่ 3 การสืบสาน รักษา ต่อยอด 1) การจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์
เพื่อรวบรวมพันธุกรรมพืช ผัก
พื้นบ้าน และสมุนไพร

เพื่อยกระดับและขยายผล อัน
เนื่องจากพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

2,000,000
2,000,000

7,365,000
4,500,000

ผู้รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

497,319.97 สานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
193,746.45
241,717.70 สานักพัฒนากิจการ

-

7,365,000

11 ครั้ง

ผลการใช้จา่ ย

สานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

3,234,533.84

- เครือข่ายและภาคีความร่วม
ขับเคลื่อนเชื่อมโยง และขยายผล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตร
- ขยายผลองค์ความรู้
ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

3,234,533.84
2,354,897.77 สานักนวัตกรรมเกษตร - จานวนองค์ความรู้จากเครือข่ายและ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ภาคีความร่วมมือ
สานักพัฒนากิจการ
- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปใช้
ประโยชน์

การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มบทบาทเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์
- เครือข่ายได้เรียนรู้และนาไป
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวัน และ
การทางาน เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 ได้ทาไว้เป็น
แบบอย่าง

ผลการใช้จา่ ย

1) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์

5 ครั้ง

1,064,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขยายผลเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์

5 ครั้ง

941,500

3) โครงการยกระดับเครือข่าย พกฉ.

1 งาน

859,500

88,410.00

ผู้รบั ผิดชอบ

520,515.00 สานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
270,711.07

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้

5,100,000

1,515,206.00

และนวัตกรรมเกษตร

เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน)
เงินทุนเพื่อกิจการฯ
1) การจัดทาสื่อเผยแพร่ ในรูปแบบหนังสือ

3,600,000
1,500,000
600,000

1,217,106.00
298,100.00
- สานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษารวบรวม และ
พัฒนา สร้างสรรค์ องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

6 เรื่อง

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
นวัตกรรมเกษตร

ตัวชี้วัด

2) โครงการศึกษาและออกแบบ
นิทรรศการ "วิถีเกษตรไทย วิถีเกษตรกรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชา"

1 งาน

500,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

18,300.00

3) โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด

1 งาน

1,000,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

279,800.00

- จานวนองค์ความรู้

การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา และนัวตกรรมเกษตร

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ

เป้าหมาย

1) การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ด้านการเกษตร

งบประมาณ
1,500,000

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว ด้านการเกษตร

ผลการใช้จา่ ย

ผู้รบั ผิดชอบ

780,770.00 สานักสื่อสารสัมพันธ์
และเครือข่าย

ตัวชี้วัด
- จานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์

1.1) กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร

12 ครั้ง

280,000

82,120.00

1.2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

85,000
ราย

1,220,000

698,650.00

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

12 ครั้ง

1,500,000

436,336.00 สานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

- จานวนองค์ความรู้จากเครือข่ายและ
ภาคีความร่วมมือ
- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปใช้
ประโยชน์

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กิจกรรมอานวยการ

องค์กร

เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน)
เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยลงทุน)
เงินทุนเพื่อกิจการฯ - สงป. กาหนด
เงินทุนเพื่อกิจการฯ
1) การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี

111,825,900

1 งาน

- ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาทาความสะอาด การพัฒนาบุคลากร และ
อืน่ ๆ)
2) โครงการจัดทาแผนแม่บท
เพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ

16,500,000
81,613,900
8,000,000
5,712,000
24,480,000
เงินงบประมาณ
16,480,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ
8,000,000

1 งาน

3,000,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

14,320,191

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

10,187,260
3,127,030
1,005,901
13,314,289.82 สานักอานวยการ

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

10,187,259.93

- การกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

3,127,029.89

-

การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ

เป้าหมาย

3) ค่าสมาชิกสัมพันธ์องค์กรด้านพิพิธภัณฑ์
ระหว่างประเทศ

20,000

4) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาอาคาร
จัดแสดงนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ ยลงทุน
1. ค่าปรับปรุงซ่อมหลังคา
1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
1.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5
2. ค่าก่อสร้าง
2.1. ค่าก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน
กลยุทธ์ที่ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และการตลาด

งบประมาณ

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

2,712,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

1 อาคาร
1 อาคาร
1 งาน

81,613,900
49,652,900
7,453,600
42,199,300
31,961,000
31,961,000

ผลการใช้จา่ ย

ผู้รบั ผิดชอบ
-

สานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้

1,005,900.91

- เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
ภาพลักษณ์การให้บริการของ
องค์กร สร้างความประทับใจแก่ผู้
เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมทั่วไป

- สานักอานวยการ
-

กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

22,310,800

13,268,013.04

เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน)
เงินทุนเพื่อกิจการฯ
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์

1 งาน

1,962,000
20,348,800
476,600

585,306.03
12,682,707.01
156,010.00 สานักสื่อสารสัมพันธ์
และเครือข่าย

2) กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย

40 ครั้ง

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและกิจการของ พกฉ.

1,086,000
เงินงบประมาณ
510,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ
576,000

3) ค่าจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสานักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

1 งาน

4,500,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

4) ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

1 งาน

2,000,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ

6) ค่าใช้จา่ ยกิจกรรมบริการผู้เข้าชม

1 งาน

243,400

ตัวชี้วัด

241,560.81

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- จานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

174,327.63
67,233.18
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที่รัฐบาล
กาหนด

4,500,000.00 สานักสื่อสารสัมพันธ์
และเครือข่าย

2,000,000.00

- เพื่อยกระดับการให้บริการ

77,000.00 สานักพัฒนากิจการ

- จานวนผู้เข้าชม website

การใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2)
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม / ค่าใช้จา่ ย / โครงการ
7) กิจกรรมพัฒนาธุรกิจและรายได้

เป้าหมาย
1 งาน

- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (จัดซื้อ
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อจาหน่ายเป็นของที่
ระลึก จัดซื้ออาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อบริการคณะเข้าชมและใช้บริการ
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารกินอยูด่ ี
และร้านเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบุคลากร
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการซ่อมแซม
สาหรับห้องพัก ห้องประชุม และอืน่ ๆ )

เงินงบประมาณ (ค่าใช้จา่ ยบุคลากร)
1) การบริหารงานบุคคล
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(1) เงินเดือน
(2) เงินอืน่ ๆ ที่จ่ายควบ
- ค่าสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- สวัสดิการ

14,004,800
เงินงบประมาณ
732,000
เงินทุนเพื่อกิจการฯ
13,272,800

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารงานบุคคล

งบประมาณ

84 อัตรา

ระยะเวลา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าประสงค์
- ประชาชนได้รับและเข้าถึง
ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ
- การหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

ผลการใช้จา่ ย

ผู้รบั ผิดชอบ

6,293,442.23 สานักพัฒนากิจการ

ตัวชี้วัด
- ความสามารถในการหารายได้เพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ

177,968.40
6,115,473.83

40,844,900

18,646,680.26

40,844,900
40,844,900

18,646,680.26
18,646,680.26 สานักอานวยการ
เพื่อให้บุคลากรมีระดับความ
เป็นอยูท่ ี่ดี มีความผาสุกทั้งกายและ
ใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความ
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการ
ดาเนินชีวติ รวมถึงครอบครัว

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

