รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
กิจกรรม
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.
รวมทั้งสิ้น
226,832,400.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เผยแพร่พระเกียรติ 1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์
148,088,000.00
คุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร
กลยุทธ์ที่ 1. เผยแพร่และขยายผลพระ 1) ค่าใช้จา่ ยจัดนิทรรศการหมุนเวียน
4 ครั้ง
6,880,000.00
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร
กลยุทธ์ที่ 2. สืบสานพระราชปณิธาน
รัชกาลที่ 9 และสนองพระราชดาริ
รัชกาลที่ 10

กลยุทธ์ที่ 3. สร้างต้นแบบนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

23,687,573.93
494,360.00 สานักพัฒนา
พิพิธภัณฑ์และองค์
ความรู้ สานัก
สือ่ สารสัมพันธ์และ
เครือข่าย

2) ค่าใช้จา่ ยจัดมหกรรมเกษตรเพื่อสืบทอด
พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

1 ครั้ง

10,586,200.00

10,392,641.54 สานักพัฒนา

3) ค่าจัดทาสื่อเพื่อการจัดแสดง
- ค่าผลิตภาพยนตร์ 3 มิติ ความยาวไม่
น้อยกว่า 8 นาที
- ค่าจ้างทาอินเตอร์แอคทีฟ กิจกรรมการ
เรียนรู้ดจิ ติ อล

1 งาน

5,200,000.00
4,000,000.00

1,236,300.00 สานักพัฒนา

4) ฐานเรียนรู้ตน้ แบบเกษตรพอเพียงเมือง

1 งาน

823,200.00

5) ฐานเรียนรู้เกษตรประณีต 2 ไร่
6) ฐานเรียนรู้วถิ ชี วี ติ พอเพียง 4 ภาค
7) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง
8) ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
9) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
10) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร
11) จัดแสดงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ (อพ.สธ.)

1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

218,400.00
350,000.00
480,200.00
1,687,000.00

96,752.75
242,011.88
292,450.00
731,288.17

1 งาน

840,000.00

659,927.61

1 งาน

1,008,700.00

358,150.00

1 งาน

2,271,000.00

1,528,604.28

พิพิธภัณฑ์และองค์
ความรู้ สานัก
สือ่ สารสัมพันธ์และ
เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และองค์
ความรู้

1,200,000.00

500,188.70 สานักนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม
- กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมสร้างจิตสานึก
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
12) ฐานเรียนรู้ผกั กางมุ้ง และเรือนเพาะชา
13) ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์

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.

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

944,000.00
495,000.00
832,000.00

915,921.48
428,942.80 สานักพัฒนา
183,740.00 พิพิธภัณฑ์และองค์

939,400.00
698,600.00

924,103.39
148,739.00 สานักนวัตกรรม

14) เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
15) การจัดแสดงต้นไม้แห่งการเรียนรู้
แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้าน

770,000.00

578,643.92 สานักสือ่ สารสัมพันธ์

618,800.00

251,351.00 สานักพัฒนา

16) จัดนิทรรศการสัญจร

693,800.00

623,785.45 สานักสือ่ สารสัมพันธ์

1 งาน
1 งาน

17) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง
นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ต้นแบบ อาคาร
สถานที่ และภูมทิ ัศน์

6,134,700.00

18) ก่อสร้างอาคารอานวยการพิพิธภัณฑ์
อาคาร 4 ชั้น จานวน 1 อาคาร
งบประมาณผูกพัน 2 ปี วงเงินรวมทั้งสิ้น
139.8880 ลบ. แยกเป็น
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 32 ลบ.
ปีงบประมาณ 2561 จานวน
107.8880 ลบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ขับเคลื่อนเชื่อมโยง 2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
เครือทข่ธ์าทยี่ 4. เผยแพร่และประยุกต์
กลยุ
1) จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

107,888,000.00

10 ครั้ง

ความรู้

เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
และเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และองค์
ความรู้
และเครือข่าย

4,628,276.24 สานักพัฒนา
พิพิธภัณฑ์และองค์
ความรู้ สานัก
อานวยการ

-

สานักอานวยการ

7,365,000.00

6,123,273.86

4,500,000.00

3,692,086.33 สานักนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง
สานักพัฒนากิจการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5. เครือข่าย ภาคีความ
ร่วมมือ และผู้สบื ทอดร่วมขยายผล
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

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.

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

5 ครั้ง

1,064,000.00

1,055,210.00 สานักสือ่ สารสัมพันธ์

3) ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

5 ครั้ง

941,500.00

675,481.36 สานักสือ่ สารสัมพันธ์

4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง
นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรม
เชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

1 งาน

859,500.00

และเครือข่าย

และเครือข่าย

700,496.17 สานักนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง สานัก
อานวยการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3. สร้างสรรค์ภูมิ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้
ปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย
กลยุทธ์ที่ 6. สื่อสาร วิชาของแผ่นดิน 1) พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร

3,600,000.00
1,500,000.00

953,816.50 สานักนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการ
เรียนรู้และและถ่ายทอดสื่อสาร องค์
ความรู้

1,500,000.00

848,048.67 สานักนวัตกรรม

2) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

3) จัดทาสื่อเผยแพร่ในรูป หนังสือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 8. การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

4. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
1) การประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 9. พัฒนากิจการ

2) บริการผู้เข้าชม
3) พัฒนาธุรกิจและรายได้

600,000.00

2,098,865.17

เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

297,000.00 สานักพัฒนา
พิพิธภัณฑ์และองค์
ความรู้

2,005,400.00
520,000.00

1,573,961.50
267,800.00 สานักสือ่ สารสัมพันธ์

243,400.00
732,000.00

138,160.00 สานักพัฒนากิจการ
678,849.00 สานักพัฒนากิจการ

และเครือข่าย

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 10 การท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้

4) สร้างสรรค์วถิ เี กษตรไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 11. การบริหารจัดการที่ดี

5. อานวยการ
1) ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน (สาธารณูปโภค
และอื่น ๆ)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

เป้าหมาย

งบประมาณ
510,000.00

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.

ค่าใช้จา่ ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

489,152.50 สานักสือ่ สารสัมพันธ์
และเครือข่าย

65,774,000.00
28,564,000.00

37,685,598.30
20,396,451.23 สานักอานวยการ

37,210,000.00

17,289,147.07 สานักอานวยการ

หมายเหตุ

