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อนุมัติงบ พ.ร.บ. และเงินสะสม ปี 2562 จ ำนวน 385.4 ลบ. 

เงิน พ.ร.บ.
*222.8

เงินสะสม
42.7

Total

265.5

เงิน พ.ร.บ.
*117.7

เงินสะสม
19.0

TK

136.7 

เงิน พ.ร.บ.
*64.1

เงินสะสม
17.3

NDMI

81.4 

หน่วย: ล้านบาท

เงิน พ.ร.บ.
*41.0

เงินสะสม
6.4

OKMD

47.4 

งบบุคลำกร
119.9

งบด ำเนินงำน 120.1

งบภำรกิจ 98.9

งบบูรณำกำร, 32.1
งบลงทุน 14.4

งบบุคลำกร
119.9

TK 136.7

NDMI 81.4

OKMD 47.4

*ไม่รวมงบบุคลากร

ผลเบิกจ่าย Q4 = 78% 
รวมผูกพันสัญญา = 91%
เป้าหมายรัฐบาล Q4 = 96% 
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TK : ผลเบิกจ่ำยและผูกพันสัญญำ งบภำรกิจ รำยโครงกำร

Green Zone : (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) > 80%
Yellow Zone: (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) = 70% - 80%
Red Zone    : (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) < 70% 
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ครุภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เครือข่าย

พัฒนาบุคลากรห้องสมุด

แหล่งเรียนรู้เครือข่าย

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ศูนย์การเรียนรู้ต าบล

ครุภัณฑ์ TK ต้นแบบ

TK แจ้งเกิด

สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์

TK ต้นแบบ

Digital TK

เผยแพร่องค์ความรู้ห้องสมุด

จัดท าพ้ืนที่บริการส่งเสริมการอ่าน

TK Public Online Library

จุดประกายเรียนรู้

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
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เบิกจ่ายจริง ผูกพันสัญญา



NDMI : ผลเบิกจ่ำยและผูกพันสัญญำ งบภำรกิจ รำยโครงกำร

Green Zone : (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) > 80%
Yellow Zone: (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) = 70% - 80%
Red Zone    : (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) < 70% 
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ถ่ายทอดความรู้เครือข่าย
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

จัดการองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์
สร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

Muse Mobile
Night at the Museum

ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

ขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค
ต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์

สร้างองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูล MuseumThailand

Site Museum
พัฒนาระบบสารสนเทศ
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เบิกจ่ายจริง ผูกพันสัญญา



OKMD : ผลเบิกจ่ำยและผูกพันสัญญำ งบภำรกิจ รำยโครงกำร

Green Zone : (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) > 80%
Yellow Zone: (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) = 70% - 80%
Red Zone    : (เบิกจ่ายจริง + ผูกพันสัญญา) < 70% 
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N/A

พัฒนาบุคลากร

เพ่ิมศักยภาพคนรองรับ EEC 

ประเมินผลงาน สบร. 
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มติทิ ี ่1 ความพรอ้ม
ของหนว่ยงาน
ตน้แบบ

มติทิ ี ่2 ความรว่มมอื
และความพรอ้มของ
หนว่ยงานเครอืขา่ย

สรปุปญัหา-อปุสรรคจากการด าเนนิงาน

มติทิ ี ่3
กระบวนการ
ด าเนนิงานภายใน

มติทิ ี ่4 การพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร
ในพืน้ทีเ่ครอืขา่ย

1



มติคิวามพรอ้มของหนว่ยงานตน้แบบ1

2

ความพรอ้มของหน่วยงานภายใน เชน่ ผลกระทบจากเหตไุฟไหม ้
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลเวลิด ์เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2562 ท าใหพ้ืน้ที่
เกดิความเสยีหาย สง่ผลกระทบใหพ้ืน้ทีอ่ทุยานการเรยีนรู ้ ชัน้ 8
ไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดต้ามปกต ิและสง่ผลกระทบตอ่การ
ด าเนนิงานบางสว่น

ความลา่ชา้ในการด าเนนิการเรือ่งการขอสนิไหมทดแทน สง่ผลตอ่
ระยะเวลาในการสง่มอบพืน้ทีแ่ละการปรับปรงุ ซอ่มแซม และฟ้ืนฟู
ในสว่นพืน้ทีท่ีเ่กดิความเสยีหายของผูด้ าเนนิการปรับปรงุพืน้ที่
อทุยานการเรยีนรูต้น้แบบและการใหบ้รกิาร 

ผลกระทบจากเหตไุฟไหมต้อ่โครงการ/กจิกรรมทีใ่ชพ้ืน้ทีเ่รยีนรู ้
ของ TK Park  ชัน้ 8 ในบางกจิกรรมสามารถปรับเปลีย่นรปูแบบ
กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ได ้ในขณะทีบ่างกจิกรรมไม่
สามารถด าเนนิการได ้



มติคิวามรว่มมอืและความพรอ้มของหนว่ยงานเครอืขา่ย2

2

ความพรอ้มของหน่วยงานเครอืขา่ยทัง้ในระดบัพืน้ที ่สว่นกลาง สว่น
ภมูภิาค และทอ้งถิน่ ทัง้ในเชงิการสนับสนุนขอ้มลู และเสยีสละเวลาใน
การใหข้อ้มลู การประสานงาน รวมทัง้บรหิารจัดการองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่
เป็นตน้

ความไมพ่รอ้มในการด าเนนิงานรว่มกนั ซึง่กอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้ในการ
ด าเนนิงาน เชน่ ความลา่ชา้ในการสง่มอบพืน้ทีก่วา่แผนทีก่ าหนดไว ้ซึง่
สง่ผลท าใหก้ารด าเนนิงานประชาสมัพันธล์า่ชา้ไปดว้ย

ศนูยเ์รยีนรูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการมาจากตน้สงักดัทีม่ภีารกจิและความพรอ้ม
แตกตา่งกนั การใหค้วามส าคญักบัโครงการจงึแตกตา่งกนั นอกจากนี้
ศนูยเ์รยีนรูห้ลายแหง่ ด าเนนิการโดยชมุชนท าใหม้ขีอ้จ ากดัในดา้น
งบประมาณ และบคุลากร ซึง่มผีลทีม่นัียส าคญัตอ่ความส าเร็จของ
โครงการ

การเปลีย่นแปลงบคุลากรของศนูยเ์รยีนรู ้ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและ
ผูป้ฏบิตังิานมผีลตอ่การรับรูแ้ละใหค้วามส าคญักบัการด าเนนิโครงการ 
และความส าเร็จของศนูยเ์รยีนรู ้



มติกิระบวนการด าเนนิงานภายใน3

2

ความลา่ชา้ของกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของโครงการ สง่ผลตอ่
ความลา่ชา้ของแผนงานในหลายโครงการ



มติกิารพฒันาศกัยภาพบคุลากรในพืน้ทีเ่ครอืขา่ย4

2

แหลง่เรยีนรูเ้ครอืขา่ยในภมูภิาค ยังขาดประสบการณ์และความ
เชีย่วชาญในการจัดวางหลกัสตูรทีเ่ป็นมาตรฐาน เพือ่น าไปสูก่าร
พัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นการอบรมเฉพาะทางได ้



ศกัยภาพหนว่ยงาน
ตน้แบบ

ศกัยภาพและ
ความรว่มมอื
ของหนว่ยงาน
เครอืขา่ย

สรปุปจัจยัสนบัสนนุความส าเร็จจากการด าเนนิงาน

การพฒันาระบบ
และชอ่งทางการ
ประชาสมัพนัธ์

1

1

2
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มติทิ ี ่

มติทิ ี ่

มติทิ ี ่



มติศิกัยภาพหนว่ยงานตน้แบบ1

2

ความรว่มมอืของหน่วยงานภายใน ในดา้นการระดมสมอง สนับสนุน
ขอ้มลู และเสยีสละเวลาในการด าเนนิงานรว่มกนั มสีว่นชว่ยใหง้าน
ภารกจิและโครงการตา่งๆ ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยดี

นโยบายการใหค้วามส าคญักบัการเปลีย่นแปลงบทบาทของแหลง่
เรยีนรู ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยี
ดจิทิัลมากยิง่ขึน้

นโยบายดา้นการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศเป็นสว่นหนึง่
ของการสนับสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ ซึง่
จะน ามาสูก่ารพัฒนาทีเ่ตบิโตอยา่งยั่งยนื 

การปรับเปลีย่นแผนการด าเนนิงานภายใตข้อ้จ ากดัในเชงิพืน้ที่
กจิกรรมทีไ่มส่ามารถเปิดบรกิารได ้กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในเชงิการ
บรหิารจัดการของหน่วยงานภายในและเครอืขา่ย เพือ่ใหส้ามารถ
ด าเนนิการตามแผนงานทีว่างไวไ้ด ้



มติศิกัยภาพและความรว่มมอืของหนว่ยงานเครอืขา่ย2

2

ไดรั้บความรว่มมอืจากหน่วยงานเครอืขา่ย ชมุชน ทัง้ภาครัฐและเอกชน
ในสว่นกลาง และระดบัพืน้ทีท่กุระดบั ตัง้แตจั่งหวดั อ าเภอ และต าบล 
ในการรว่มจัดกจิกรรม และค าแนะน าจากผูบ้รหิารอยา่งสม ่าเสมอ
ท างานรว่มกนัอยา่งเป็นบรูณาการมากขึน้ 

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งศนูยเ์รยีนรูร้ะดบัชมุชน กับ
หน่วยงานภาคใีนพืน้ที ่และบทบาทของผูน้ าของศนูยฯ์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความตอ่เนือ่งและความยั่งยนืในการด าเนนิงานภายหลงัการสนับสนุน
จากหน่วยงานตน้แบบสิน้สดุลง

บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ าคญั เกดิความ
สะดวก รวดเร็ว คลอ่งตวั และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานรว่มกนั 

การพัฒนาความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยพพิธิภณัฑใ์นตา่งประเทศ ท าให ้
สามารถประหยัดงบประมาณในการด าเนนิงานบางสว่น และสามารถน า
องคค์วามรูม้าพัฒนาและเตรยีมงานภายในไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้



มติกิารพฒันาระบบและชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์2

2

การจัดท าเนือ้หา และรปูแบบการน าเสนอทีต่รงกบัความสนใจของ
กลุม่เป้าหมายและมกีารเผยแพรผ่า่นทาง Social Media ในชอ่งทาง
ตา่งๆ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึเนือ้หาสาระไดม้ากยิง่ขึน้ 

การเตรยีมความพรอ้มของระบบเว็บไซตท์ีไ่ดรั้บการบ ารงุรักษาระบบ
ใหม้ปีระสทิธภิาพและพรอ้มในการใหบ้รกิารอยูต่ลอดเวลา

สือ่มวลชนใหก้ารสนับสนุนภารกจิของหน่วยงานเป็นอยา่งด ีทัง้ในมติิ
ของพพิธิภณัฑแ์ละการอา่น

กระแสการทอ่งเทีย่วแหลง่เรยีนรู ้ไดรั้บความนยิมในหมูค่นรุ่นใหมม่าก
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