
 

   

 

 

 

 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (องคการมหาชน)  

หรือ พกฉ. เปนองคการมหาชน ที่มีภารกิจสําคัญในการจัดใหมีสถานที่เก็บรวมรวม วัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ 

การจําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐาน สงวนรักษา และแสดงสิ่งตาง ๆ ที่มีความสําคัญเกี่ยวกับโครงการ

พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร 

และการเกษตรทฤษฎีใหม การเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับ

ความสัมพันธในดานการเกษตรตั้งแตอดตีถึงปจจุบัน และเปนศูนยกลางการแหลงความรูเพื่อใหประชาชนไดศึกษา

คนควาเกี่ยวกับวิวัฒนาการหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเคร่ืองใชดานการเกษตร รวมถึงสงเสริม สนับสนุน 

และประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคการจัดตั้ง 

1.2  วัตถุประสงคการจัดตั้ง 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้ง ดังนี ้

1) เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธ      

ในดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธี

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานการเกษตร 

2) เปนศูนยกลางในการขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่เกีย่วกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม 

และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกีย่วกับโครงการพระราชดาํริ พระราชกรณียกจิ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ 

และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผูสนใจ 

3) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ

บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของ

ประเทศไทยรวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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4) จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคา

และการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม 

5) สง เส ริม สนับสนุน ประสานความร วมมือ และใหคํ าป รึกษาแกโครงการหลวง

สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค

ความรู ขอมูล และเจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณ และเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนา

สํานักงาน 

1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.4 ผูอํานวยการ : นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ 

1.5 รายชือ่คณะกรรมการฯ  (ณ 30 กันยายน 2557) 

คณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวรเวทย  ธํารงธัญลักษณ ประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3. นายโชคดี  ปรโลกานท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. นายอมร     ชตุิมาวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. นายปรชีา    อยุตระกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. ปลดักระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา กรรมการ 

7. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

8. ปลดักระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 

9. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

10. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการ 

  อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

กรรมการ 

11. ผูอํานวยการ พกฉ. กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง  (ณ 30 กันยายน 2557 )   

 

 

    อตัรากําลัง 72 คน (ผูบริหาร 5 คน เจาหนาที่ 39 คน ลูกจาง 18 คน)  

1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน)  194.8352  ลานบาท 

1.8 วิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน  

เปนองคการเพื่อสรางสรรคภูมิปญญาสังคมเกษตรไทย ใหพัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต 

พันธกิจ 

1) เผยแพร พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2)  เปนศูนยกลางการขับเคลือ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

3)  เปนสถาบันการเรียนรู ภูมิปญญาและนวัตกรรมการเกษตร 

4)  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีความรวมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน 

โครงสรางการจัดแบงสวนงานสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน )  
  
  
  

 
 
 
 
 
              
                       
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

กลุมนวัตกรรมเกษตร   
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

1.  ฝายพัฒนานวัตกรรมเกษตร   
2.  ฝายเผยแพรและถายทอด  

เศรษฐกิจพอเพียง   
 

คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

หนวยงานตรวจสอบภายใน   

ผูอํานวยการสํานักงาน   

ที่ปรึกษา / ผูเชี้ยวชาญ  

รองผูอํานวยการสํานักงาน 

 
  

กลุมอํานวยการ  

  
1.  ฝายบริหารงานทั่วไป   
2.  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย    
3.  ฝายแผนงานและติดตามผล   
4.  ฝายการคลัง  

5.  ฝายจัดการและบริการ  
    ทรัพยากร  

  

กลุมพัฒนาพิพิธภัณฑ   
 

1.  ฝายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ 

 
 

2.  ฝายผลิตและประยุกต  

พิพิธภัณฑ  

 

กลุมพัฒนาองคความรูและ

เครือขาย  
  
1.  ฝายพัฒนาองคความรู  

2.  ฝายพัฒนาเครือขาย  

  

กลุมสื่อสารสัมพันธ  

  
1.  ฝายประชาสัมพันธ   

2.  ฝายลูกคาสัมพันธ   

กลุมพัฒนาธุรกิจ   
  
1.  ฝายการตลาด  

2.  ฝายพัฒนาธุรกิจ  
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ประเด็นยุทธศาสตร  

1) ยุทธศาสตรที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 กลยุทธที่ 1 เชิดชูและเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 

 กลยุทธที่ 2 สืบสานภูมิปญญาของแผนดิน 

 กลยุทธที่ 3 ตนแบบนวัตกรรม       

2) ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ 4  เครือขาย และภาคีความรวมมือ 

 กลยุทธที่ 5  การมีสวนรวมพัฒนาพิพธิภัณฑ 

 กลยุทธที่ 6  เรียนรูวิชาของแผนดิน 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสรรคภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย 

 กลยุทธที่ 7  พัฒนาองคความรู 

 กลยุทธที่ 8  สรุปบทเรียนและประสบการณเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 การตลาดเชิงรุก 

 กลยุทธที่ 9  การประชาสัมพันธ 

 กลยุทธที่ 10  การตลาด 

5) ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ 

 กลยุทธที่ 11  การบริหารจัดการท่ีดี 

2. สรุปผลในภาพรวม 

ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.6778 

ซึ่งอยูในระดับดี สูงกวาเปาหมายที่กําหนด โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 

5.0000 รองลงมาคือ มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 4.8128 คะแนน มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแล

กิจการและการพัฒนาองคการไดคะแนน 4.6463 และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 

3.6088 ตามลําดับ   
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

น้ําหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60% 4.8128

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 10% 5.0000

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10% 3.6088

มิติที่ 4
การกํากับดูแลกิจการและ
การพฒันาองคการ

20% 4.6463

รวมทุกมิติ 100% 4.6778

ผลประเมินแยกตามมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติท่ี 1 มิติที่ 2 มิติท่ี 3 มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน

 

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 

คะแนน พ.ศ. มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 

2554 5.0000 5.0000 3.0000 4.0550 4.6110 

2555 4.4945 5.0000 4.2640 4.1100 4.6836 

2556 5.0000 5.0000 3.3390 4.1250 4.6589 

2557 4.8128 5.0000 3.6088 4.6463 4.6778 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม  
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หนวยวัด 1 2 3 4 5 ผลงานการ
ดําเนนิงาน

คาคะแนนที่ได คะแนนถวง
น้ําหนกั

60 4.8128 2.8877

20 0.9874

ราย 15     90,000    125,000    160,000    195,000    230,000       227,060 4.9160 0.7374

ราย 5       7,100       7,200       7,300       7,400       7,500          7,770 5.0000 0.2500

40 1.9003

ครัง้ 5 3 4 5 6 7 8 5.0000 0.2500

ชิ้น 5 17 20 23 26 29 29 5.0000 0.2500

ครัง้ 5    120,000    130,000    140,000    150,000    160,000 210,410 5.0000 0.2500

องคความรู 10 16 18 20 22 24 24 5.0000 0.5000

ชิ้น 5 10 15 20 25 30 32 5.0000 0.2500

รอยละ 5 60 70 80 90 100 80.05 3.0050 0.1503

องคความรู 5 5 6 7 8 9 10 5.0000 0.2500

10 5.0000 0.5000

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

รอยละ 5 70 75 80 85 90 96 5.0000 0.2500

10 3.6088 0.3609

รอยละ 3 80 85 90 95 100 88.48 2.6960 0.0809

รอยละ 7 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2800

20 4.6463 0.9293

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.2925 4.2925 0.4293

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

8

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

น้ําหนกั
รวม

100 4.6778

น้ําหนัก 
(รอยละ)

1.3  จํานวนครั้งของการจัดนิทรรศการภายนอกพิพิธภัณฑ

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สาํนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ตวัชี้วัดผลการดําเนนิงาน

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

มิติที่ 1ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดนโยบายรัฐบาล

1.1  จํานวนประชาชนท่ีเขาชมพิพิธภัณฑ

1.2 จํานวนประชาชนท่ีเขารับการถายทอดองคความรู
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดตามวตัถุประสงคการจัดตัง้

3.1  รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน

1.4  จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑท่ีจะปรับปรุง
 หรือสรางขึ้นใหม

1.5  จํานวนครั้งของการเขาชมเว็บไซตของ พกฉ. ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.6 จํานวนองคความรูที่เครือขายเศรษฐกิจพอเพียงมา
เผยแพรองคความรูใหกับ พกฉ.

1.7 การศึกษา รวบรวม เครอืงมือเครอืงใชที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตรท่ีสําคัญ

1.8 ผลสําเร็จในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และการ
ถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตรกับ  
หนวยงานตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนา พกฉ.

     1.8.1  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
แผนงาน / กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลง (MOU) 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

     1.8.2  จํานวนองคความรูท่ี พกฉ. ไดจากการทําบันทึก
ขอตกลงรวมดานการเกษตร (MOU) กับหนวยงานตางๆ ใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

มิติที่ 2  ดานคุณภาพการใหบริการ

2.1  ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ

2.2  รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

มิติที่ 3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

3.2  ตนทุนตอหนวย

มิติที่ 4  ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการ

4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ

     4.3.3 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน

 คาคะแนนที่ได

4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง

4.3 การพัฒนาองคการ

     4.3.1 การพัฒนาทรพัยากรบุคคล

     4.3.2 การจัดการความรูภายในองคกร
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.8128 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีการกําหนดตัวชี้วัดที่

สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล:  

1) เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดาน

การเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยการจัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม 

การแสดงสินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการ

พระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งในป 2557     

มีจํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑทั้งสิ้น 157,079 คน เกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว คะแนนท่ีได 4.9160 

2) พกฉ. ไดดําเนินการถายทอดองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557       

มจีํานวนประชาชนผูเขารับการอบรมในหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน 7,770 คน   

คะแนนท่ีได 5.0000 

3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:  

1) พกฉ. ไดจัดนิทรรศการภายนอกพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมของ พกฉ. และแสวงหาลูกคาเขารวมกิจกรรม หรือเพื่อสงเสริมการเรียนรูพระเกียรติคุณและพระ

อัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 8 ครั้ง คะแนนท่ีได 5.0000 และมีผูเขาชมประมาณ 5,800 คน 

ประกอบดวย 

คร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 10-16 ตุลาคม 2556 ในงานทองเทียว ทองโลก ณ ศูนยการคาแฟร

ชันไอรแลนด กรุงเทพฯ 

คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2556 ในงานไทยเทียวไทย ครั้งที่ 29 ณ ศูนย

แสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธาน ี

ครั้งที่ 3 จัดนิทรรศการเพื่อสงเสริมการเรียนรูพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม ในงานภูมิพลังแผนดิน ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คร้ังที่ 4 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ พกฉ. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2557 ในงาน Mega Farm Trip & สวัสดีประเทศไทย จัดโดย การทองเทียวแหงประเทศไทย ณ สยามนิรมิต 

กรุงเทพฯ 

คร้ังที่ 5 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ พกฉ. ระหวางวันที ่23-30 มีนาคม 

2557ในงานทองเทียว ทองโลก ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธาน ี
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คร้ังที่ 6 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ พกฉ. ในวันท่ี 6-8 พฤษภาคม 2557 

ในงาน เทศกาลเทียวเมืองไทย จัดโดย การทองเทียวแหงประเทศไทย ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี 

คร้ังที่ 7 จัดนิทรรศการเพื่อสงเสริมกิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขาย

เกษตรสีเขยีวและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของะ พกฉ. ระหวางวันที ่9-11 พฤษภาคม 2557 ในงานรวมพลคน

อินทรีย คร้ังที่ 1 ณ The Walk เกษตรนวมินทร 

คร้ังที่ 8 จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ พกฉ. ระหวางวันที่ 10-16 

มิถุนายน 2557 ในงาน ทองไทย ทองโลก คร้ังที่ 9 ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

2) พกฉ. ไดปรับปรุง ประเภทชิ้นงานตนแบบ 12 ชื้นงาน ประกอบดวย ปลูกขาวบนหลังคา      

โรงเลี้ยงไสเดือน พันธุไมเพื่อชีวิต ตํารับยาเดน 4 ภาค มันปา มันพื้นบาน ประเภทนิทรรศการ 19 ชิ้น ไดแก ผัก

พื้นบานตานโรค สีสันพรรณไม การแปรรูปอาหารพื้นบาน (ผงนัว น้ําสมสายชูหมัก น้ําหมักสมุนไพร ผักดอง) เจาฟา

นักอนุรักษ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนปาสํามะป สวนปาซะปะ วนเกษตร สวนสมรม 

ภูมิปญญารักษาพันธุกรรม ปาเต็งรัง 3 ฤดู มหัศจรรยปาดงพงไพร เกษตรทางเลือก เครื่องมือเกษตรไทย สมุนไพร

บํารุงรางกาย วาน 108 ไมปานานาพันธุ พรรณไมในพุทธประวัติ ไมเดนประจําจังหวัด ผลไมจากปา ประเภทฐานการ

เรียนรู 2 ชิ้น ไดแก โซลาเซลลแรงดันสูง และ น้ําหมักชีวภาพและฮอรโมนพืชแบบธรรมชาติ คะแนนที่ได 5.0000 

3) การจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรองคความรู เพื่อเปนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งในป 2557 จํานวนคร้ังของการเขาชมเว็บไซตของ พกฉ. ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทากับ 210,410 ครั้ง คะแนนที่ได 5.0000 

4) พกฉ. เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตร

ทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระ

ราชพิธีตาง ๆ และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและตาง ประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผูสนใจ โดยในป 2557 พกฉ. ได

คัดเลือกเครือขายเศรษฐกิจพอเพยีงซึง่เปนสมาชิกเครือขายผูนําเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มาเผยแพรองคความรูโดยการบรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 24 องคความรู ไดแก การทํา

สัปปะรดกวน การปลูกขาวไรนาและคัดแยกพันธุขาวลดรายจาย ไอศครีมมัน ตํากระดาด การขยายพันธุพืชโดยการ

ตอนกิ่ง การขยายพันธุพืชโดยการแยกหนอ การทําขนมเทียนจากขาวก่ํา การขยายพันธุพืชแบบควบแนน ยาดม

สมุนไพรทําดวยมือ การทําน้ํามันวาน 108 หรือน้ํามันเหลืองคลายเสน การทําน้ําตาลจากออย มดแดง…แกงผักหวาน 

ผักดอง ของดี เทคนิคการทําเกษตรใชน้ํานอย การทําสบูจากธรรมชาติ (สบูฟาทะลายโจร) ไขเค็ม รสเด็ด “เทคนิค

การทําไขเค็มใหอรอย เก็บไวไดนาน รสชาติไมเปลี่ยน” เทคนิคการเพาะผักหวานปา “เคล็ดลับการเพาะผักหวานปา

ใหงอก 100 เปอรเซ็นตขายตน ขายยอด สรางรายไดด”ี ปลาสมไรดินประสิวและผงชูรส เพาะขยายพันธุและการทํา

แปงจากตนเทายายมอม วิธีเสียบยอดพืชวงศสม (Rutaceae) อาหารพ้ืนบานจากหนอไม มีดินดีดวยจุลินทรียทองถิ่น 

เตรียมดิน ปูย น้ํา กอนทําเกษตร และดินหอมสรางชีวิต ผลผลิตงอกงาม คะแนนที่ได 5.0000 



 

 

9

5) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุบันทึก

หลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ

ไทยรวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน ซึ่งในป 2557 พกฉ. สามารถจัดทําทะเบียนชิ้นงาน

ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เพื่อจําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมาของ พกฉ. อยางชัดเจน  

เปรียบเทียบกบั จํานวนวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ ฯลฯ ที่มีอยูในแตละอาคาร/สํานักงาน ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 

เกี่ยวกับพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตรทั้งหมด ไดสําเร็จ 

ทั้งหมด 32 ชิ้น คะแนนที่ได 5.0000 

6) สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวง สถาบันการศึกษา 

และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และ

เจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน โดยในป 

2557 พกฉ. ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตางๆ จํานวน 3 หนวยงาน  

6.1) บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดแสดง เผยแพร ถายทอดเทคโนโลยี องคความรู

นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ระหวางบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่งจํากัด กับ พกฉ. 

6.2) บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร ระหวางศูนยเรียนรูกลุมรวมทุนวิสาหกิจชุมชนตําบลหนองแซงกับ พกฉ. 

6.3) บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร ระหวาง พกฉ. กับ ฟารมเห็ดยายฉิม (ทุงบางเขน) 

 พกฉ. ดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมที่กําหนดไวในแตละบันทึกขอตกลง (MOU) ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี ้ 

แผนงาน/กิจกรรมที่กําหนดไวในบันทกึขอตกลง (MOU) 

 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ) 

คารอยละ

ถวงน้ําหนกั 

1.บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดแสดง เผยแพร ถายทอด

เทคโนโลยี องคความรูนวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อเผยแพรพระเกียรตคิุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวระหวางบริษัทเทคโนโลยสีรรพ

สิ่งจํากดั กับ พกฉ. 

2 100 40 

 

 

2. บันทกึขอตกลงความรวมมือการดําเนินการเผยแพรพระ

เกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ดานการเกษตร ระหวาง ศูนยเรยีนรูกลุมรวมทุนวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลหนองแซง กบั พกฉ. 

1.5 100 

 

30 
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แผนงาน/กิจกรรมที่กําหนดไวในบันทกึขอตกลง (MOU) 

 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน

(รอยละ) 

คารอยละ

ถวงน้ําหนกั 

3. บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินการเผยแพรพระเกียรติ

คุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดาน

การเกษตร ระหวาง พกฉ. กับ ฟารมเห็ดยายฉิม (ทุงบางเขน) 

1.5 33.5 10.5 

รวม 80.5 

 ผลการดําเนินงาน พกฉ. สามารถดําเนินการไดรอยละ 80.5 คาคะแนนที่ได 3.0050 สําหรับ

จํานวนองคความรูที่ พกฉ. ไดจากการทําบันทึกขอตกลงรวมดานการเกษตร (MOU) กับหนวยงานตาง ๆ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 10 องคความรู คาคะแนนที่ได 5.0000 

 3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 5.0000 

3.2.1 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใชผลการ

สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ พกฉ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาการบริการ

โดยคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 

23 มกราคม 2557 โดย พกฉ. มีการปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลสํารวจตอ

คณะกรรมการองคการมหาชน ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 

3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใหผูประเมินภายนอกคือ สํานักวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตองานบริการนําชมพิพิธภัณฑ ผลการสํารวจปรากฏวา ผูรับบริการของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 

96.00 คาคะแนนทีไ่ด 5.000 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความพึงพอใจการใหบริการ 

งานบริการนําชมพิพิธภัณฑ 

รอยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

96.20 

95.00 

96.80 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

รวม 96.00 มากที่สุด 

อยางไรก็ตาม พกฉ. ควรพัฒนาปรับปรุงเรื่องการเพิ่มประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ 

การจัดอาคารที่พักเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ และการสงเสริมใหเจาหนาที่มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.6088 

3.3.1 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถเบิกจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เทากับ 172.3876 ลานบาท คงเหลือ 22.4476 ลานบาท การ

เบิกจายงบประมาณรายจายไดรอยละ 88.48 คาคะแนนที่ได 2.6960  

3.2.2 พกฉ. สามารถจัดทําตนทุนตอหนวยและรายงานผลการวิเคราะหดานตนทุนตอหนวยของ

โครงการถายทอดองคความรูวิชาของแผนดนิ (หลักสูตรเขมขน) และโครงการสงเสริมการเรียนรูการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักสูตรการเรียนรูการปฏิบัติพอดีพอเพียง โดย พกฉ. ไดมีการนําขอมูลที่ไดรับจากการเปรียบเทียบมา

วิเคราะหสาเหตุความแตกตางของอัตราสวนตนทุนตอหนวยผลผลิตแตละป แตละโครงการ เพื่อหาคามาตรฐานที่

เหมาะสม วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแตละขั้นตอน คาตนทุนตอหนวยที่ไดจากการเพิ่มประสิทธิภาพแลว นําอัตราสวน

ตนทุน/หนวย ที่มีมาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพแลวมากําหนดและใชในการจัดทําแผนงาน/โครงการในปตอไป    

คาคะแนนท่ีได 4.0000 

 3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนกัรอยละ 20) คาคะแนนที่ได 4.6463 

3.4.1 การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  

การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบ

ที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการ

ประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเตบิโตอยางยัง่ยนื ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการ

บรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น 

การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล

ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล  

จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี ้

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนกั  

(แปลงเปน 100) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม = 5) 

1 บทบาทและการปฏบิตัิหนาทีข่องคณะกรรมการ  70   

1.1 
การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรเดมิ   
20 4.4000 

1.2 การตดิตามและทบทวนความเพยีงพอของระบบงานทีส่ําคัญ 17.5 3.6429 

1.3 การดแูลติดตามผลการดําเนินงานท้ังการเงินและไมใชการเงนิ  5 3.5000 

1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 5.0000 

1.5 การเปดเผยขอมลูและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไมใช 17.5 3.5714 
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ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนกั  

(แปลงเปน 100) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม = 5) 

การเงิน ในรายงานประจําป หรือ website 

2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  30  

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  20 5.0000 

2.2 การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ  10 5.0000 
 

 

 

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

กําหนดให้มีแผน ทิศทาง                                           

กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมาย

ติดตามและทบทวนความเพียงพอ                                

ของระบบงานที�สําคญั

ดแูลติดตามผลการดําเนินงาน                                       

ทั �งระยะสั �นและระยะยาว

ประชมุคณะกรรมการ/อนุกรรมการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ

สง่เสริมความรู้

 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและการ

พัฒนาองคการของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือ พกฉ. มีดังนี ้

1) คณะกรรมการมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ในการประชุมคณะกรรมการสํานักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 

สิงหาคม 2556 

2) คณะกรรมการบริหารดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและภารกิจหลักเฉลี่ย   

ปละ 4 ครั้ง   

3) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการจัดประชุม

ของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง คณะกรรมการมีสวนรวมในการประชุมอยางสูง 

4) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว มีการเปดเผยขอมูล

การจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการแถลงทศิทางนโยบายรัฐ ขอมูลแผนงานที่สําคัญ ขอมูลนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่

ดี ขอมูลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและไมใชการเงิน ขอมูลขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการ 

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.2925 คะแนน 
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5) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมไดดําเนินการจัด

ใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่

 3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง พกฉ. สามารถดําเนินการ

ไดตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง และดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดใหดําเนินการตามแผนการ

ปรับปรุงและพัฒนา พกฉ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที ่28 สิงหาคม 2557 คาคะแนนท่ีได 5.0000  

3.4.3 การดําเนินการฝกอบรมและการถายทอดองคความรูภายในองคกร พบวา มีการจัดใหมี

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งจะวัดจํานวน 5 ครั้งของการไปเยี่ยมชมองคการในลักษณะเดียวกันใน

ประเทศ และนํามาปรับปรุงงานของสํานักงาน มีการจัดการความรูภายในองคกรโดย ทุกตัวชี้วัดของประเด็น

ยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณพ.ศ. 2557 มีผลการดําเนินงานสูงกวา

เปาหมายและรอยละ 100 ของขอทักทวง/ขอเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในไดรับการตอบสนองจาก

หนวยรับตรวจ คาคะแนนที่ได 5.0000 

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน   

1) ในป 2557 สํานักงานพิพิธภณัฑเกษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว มจีํานวน

ผูเขาชมพิพิธภัณฑเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึ้น มีการประสานงานในการหาผูเขาชม 

และการปรับปรุงชิ้นงานการจัดแสดงพิพิธภัณฑซึ่งสะทอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีความนาสนใจมากขึ้น 

2) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการทํางาน

รวมกับเครือขาย เพื่อสนับสนุนภารกิจของ พกฉ. อยางตอเนื่อง 

5.  ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง 

1) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ควรเพิ่มและ

ปรับปรุงชิ้นงานที่นํามาจัดแสดงเพื่อดึงดูดใหประชาชนเขาชมพิพธิภัณฑมากขึ้น  

2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ที่เกี่ยวของกับองคกร รวมถึงขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆในสังคม

วงกวางรับทราบมากยิ่งขึ้น แตทั้งนี้การประชาสัมพันธ ตองมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

3) ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาสตอคณะกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอและ

รายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีจํานวน 2 ครั้งตอป 

4) การรายงานดานการเงินและรายงานดานภารกิจหลักตอคณะกรรมการบริหารควรมีการ

วิเคราะหการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายการดําเนินงาน มีการระบุปญหาอุปสรรค รวมถึงเสนอการแกไขเพื่อให

คณะกรรมการบริหารพิจารณาไดอยางเหมาะสม 

5) ควรพิจารณาการเปดเผยขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร รวมถึงขอมูลสําคัญใน

เว็บไซตใหมีความครบถวนและทันสมัย 

............................. 


