
 

   

 

 

 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) หรือ 
พกฉ. เป็นองค์กำรมหำชน ที่มีภำรกิจส ำคัญในกำรจัดให้มีสถำนที่เก็บรวมรวม วัตถุ วัสดุอ้ำงอิง สิ่งประดิษฐ์ กำร
จ ำแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐำน สงวนรักษำ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ 
พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง ๆ แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร และกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ กำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์ไทยกับควำมสัมพันธ์ในด้ำ น
กำรเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นศูนย์กลำงกำรแหล่งควำมรู้เพ่ือให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
วิวัฒนำกำรหรือกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ด้ำนกำรเกษตร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1.2  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  (องค์กำรมหำชน)  
จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2552 โดยก ำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้ 

1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์ไทยกับควำมสัมพันธ์      
ในด้ำนกำรเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงกำรพระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ และโครงกำรพระรำชพิธี
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรเกษตร 

2) เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และเป็นแหล่งควำมรู้ ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง ๆ 
และให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำและด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งสถำบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชำชนผู้สนใจ 

3) จัดให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้ำงอิง สิ่งประดิษฐ์ จ ำแนกประเภทวัตถุ
บันทึกหลักฐำนเกี่ยวกับควำมเป็นมำ กำรสงวนรักษำผลงำนเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรและกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศไทยรวมถึงพันธุ์สัตว์หำยำก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร เพ่ือประโยชน์ในกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และส ำหรับใช้ในกิจกำรของส ำนักงำน 

รายงานการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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4) จัดแสดงกิจกรรม ผลงำน นิทรรศกำร กำรประชุม สัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรแสดงสินค้ำ
และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง ๆ 
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับกำรเกษตรและกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

5) ส่ ง เสริม  สนับสนุน ประสำนควำมร่วมมือ และให้ค ำปรึกษำแก่ โครงกำรหลวง
สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ ข้อมูล และเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรเพ่ือน ำมำพัฒนำ
ส ำนักงำน 

1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1.4 ผู้อ านวยการ : นำงจำรุรัฐ จงพุฒิศิริ 

1.5 รายช่ือคณะกรรมการฯ  (ณ 30 กันยายน 2558) 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยอภิสิทธิ์ วีระสกุลวงศ์ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นำยโชคดี  ปรโลกำนท์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นำยอมร     ชุติมำวงศ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นำยปรีชำ    อุยตระกูล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กรรมกำร 

7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมกำร 

8. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมกำร 

9. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำร 

10. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำร 
  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

กรรมกำร 

11. ผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



 

1.6 โครงสร้างและอัตราก าลัง  (ณ 30 กันยายน 2558 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มพัฒนำพิพิธภัณฑ์ กลุ่มอ ำนวยกำร 

คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มพัฒนำองค์ควำมรู้
และเครือข่ำย 

กลุ่มพัฒนำธุรกิจ กลุ่มสื่อสำรสัมพันธ์ 

 

   อัตราก าลัง 71 คน (ผู้บริหาร 5 คน เจ้าหน้าที่ 39 คน ลูกจ้าง 27 คน)  

1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน)  213.4558  ล้านบาท 

1.8 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กำรเพ่ือสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนำอย่ำงยั่งยืนบนพ้ืนฐำนปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

พันธกิจ 

1) เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตรของพระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หัว 

2)  เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อน ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงภำคกำรเกษตร 

3)  เป็นสถำบันกำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำและนวัตกรรมกำรเกษตร 

4)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีควำมร่วมมือในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์  

1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 กลยุทธ์ที่ 1 เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพกษัตริย์เกษตร 

 กลยุทธ์ที่ 2 สืบสำนภูมิปัญญำของแผ่นดิน 

 กลยุทธ์ที่ 3 ต้นแบบนวัตกรรม       
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2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 4  เครือข่ำย และภำคีควำมร่วมมือ 

 กลยุทธ์ที่ 5  กำรมีส่วนร่วมพัฒนำพิพิธภัณฑ์ 

 กลยุทธ์ที่ 6  เรียนรู้วิชำของแผ่นดิน 

3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ และนวัตกรรมเกษตรไทย 

 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนำองค์ควำมรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 8  สรุปบทเรียนและประสบกำรณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรตลำดเชิงรุก 

 กลยุทธ์ที่ 9  กำรประชำสัมพันธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 10  กำรตลำด 

5) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

 กลยุทธ์ที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

2. สรุปผลในภาพรวม 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้คะแนน 4.9167 
ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน 
และมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ได้คะแนน 5.0000 รองลงมำคือ มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำร
ปฏิบัติงำน ได้คะแนน 4.7660 และมิติที่ 4 ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำรได้คะแนน 4.6783  

ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

น ้ำหนัก ผลคะแนน

มิติที ่1
ประสิทธผิลของกำร

ปฏิบัติงำน
60%

5.0000

มิติที ่2 คุณภำพกำรให้บรกิำร 10% 5.0000

มิติที ่3
ประสิทธภิำพของ

กำรปฏิบัติงำน
15% 4.7660

มิติที ่4
กำรก้ำกับดูแลกิจกำรและ

กำรพัฒนำองค์กำร
15% 4.6783

รวมทุกมิติ 100% 4.9167

ผลประเมินแยกตำมมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่  มิติที่  มิติที่  มิติที่  รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
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หน่วยวัด 1 2 3 4 5 ผลงำนกำร

ด้ำเนินงำน

ค่ำคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน ำ้หนัก

60 5.0000 3.0000

ราย 20   177,000   202,000   227,000   252,000  277,000 294207 5.0000 1.0000

ล้านบาท 10      0.984      1.009      1.034      1.059     1.084 1.589 5.0000 0.5000

องค์

ความรู้

10 20 22 24 26 28 28 5.0000 0.5000

องค์

ความรู้

10 6 7 8 9 10 10 5.0000 0.5000

ราย 10      7,600      7,700      7,800  7,900*  8,000** 8,299 และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ร้อยละ 

75.96

5.0000 0.5000

10 5.0000 0.5000

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

15 4.7660 0.7149

ร้อยละ 3 80 85 90 95 100 94.15 3.8300 0.1149

ร้อยละ 12 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.6000

15 4.6783 0.7018

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.5175 4.5175 0.4518

ระดับ 5 1 2 3 4 5             5         

     (ร้อยละ 

88.90)

5.0000 0.2500

น ำ้หนัก 100 4.9167

4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงาน

ของหนว่ยงาน

 ค่ำคะแนนที่ได้

1.4 จ านวนประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มติทิี่ 2  ดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำร

2.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจ

และพัฒนาการให้บริการ

มติทิี่ 3  ดำ้นประสิทธภิำพของกำรปฏบิัตงิำน

3.1  ร้อยละของการเบิกจา่ยตามแผนการใช้เงิน

3.2 การด าเนนิการตามแผนประชาสัมพันธ์ ของ 

พกฉ.

มติทิี่ 4  ดำ้นกำรก้ำกับดแูลกิจกำรและพัฒนำ

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ

     1.3.2  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากหนว่ยงาน 

MOUของปี 2558

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตังิำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตังิำนของ
สำ้นักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั (องค์กำรมหำชน)

ประจ้ำปงีบประมำณ พ.ศ.2558

ตวัชี วัดผลกำรด้ำเนินงำน

น ำ้หนัก

 (ร้อย

ละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน

มติทิี่ 1ดำ้นประสิทธผิลของกำรปฏบิัตงิำน

1.1  จ านวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์

1.2  ความสามารถในการลดภาระงบประมาณ

อุดหนนุจากภาครัฐ :รายได้จากการเก็บค่าเข้าชม

1.3 ผลส าเร็จในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

     1.3.1  จ านวนองค์ความรู้จากเครือข่าย

เศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 

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 4.8127 5.0000 3.6088 4.6463 4.6778 
2558 5.0000 5.0000 4.7660 4.6783 4.9167 

 

3. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 
   ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่

สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้ 

1)  เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์ไทยกับควำมสัมพันธ์ในด้ำน
กำรเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยกำรจัดแสดงกิจกรรม ผลงำน นิทรรศกำร กำรประชุม สัมมนำ กำรฝึกอบรม 
กำรแสดงสินค้ำและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำร
พระรำชพิธีต่ำง ๆ แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตรและกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในปี 2558 มี
จ ำนวนประชำชนที่เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้น 294,207 คน จ ำนวนประชำชนที่เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คะแนนที่ได้ 5.0000 

2)  พกฉ. สำมำรถลดภำระงบประมำณอุดหนุนภำครัฐ โดยรำยได้จำกกำรเก็บค่ำเข้ำชมใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  เท่ำกับ 1.589 ล้ำนบำท ซึ่ง พกฉ.   ได้จัดท ำโครงกำร/หลักสูตร กิจกรรม และโครงกำร
และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซด์ จดหมำย รถแห่ และป้ำยโฆษณำ คะแนนที่ได้ 5.0000 

0
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3)  พกฉ. เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งควำมรู้ ข้อมูลทำงวิชำกำรเก่ียวกับโครงกำรพระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระ
รำชพิธีต่ำง ๆ และให้บริกำรด้ำนค ำปรึกษำและด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งสถำบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชำชนผู้สนใจ โดยในปี 2558 พกฉ. 
ได้คัดเลือกเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสมำชิกเครือข่ำยผู้น ำเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ - 
พระเจ้ำอยู่หัวมำเผยแพร่องค์ควำมรู้โดยกำรบรรยำย สำธิต ฝึกปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 28 องค์ควำมรู้ 
ได้แก่ 1. สำยพันธุ์กระบองเพชรและกำรขยำยพันธุ์ 2. เลี้ยงสัตว์ด้วยน้ ำหมัก ลดต้นทุน เพ่ิมก ำไร 3. ผักยกแคร่ 
ปลูกขำยรำยได้ดี 4. เครื่องแพ็คข้ำวสูญญำกำศรำคำถูก 5. พืชป่ำรักษำโรค  6. กำรเพ่ิมมูลค่ำและผลผลิตพืช 
7.มะนำวบนต้นตอมะขวิด 8. จำกลมเป็นแรง 9. กำรย้อมผ้ำสีธรรมชำติ 10. รีดนมข้ำว (น้ ำข้ำวกล้องงอก)  
11. สมุนไพรสปำหน้ำ : ว่ำนหำงจระเข้พอกหน้ำ 12. สมุนไพรสปำหน้ำ: ครีมมะนำวล้ำงหน้ำ 13. ผ้ำย้อมครำม 
14. สบู่รักแทนใจ 15. มะม่วงแช่น้ ำผึ้ง 16. น้ ำยำล้ำงจำนสมุนไพร 17. แชมพูเถำสะบ้ำ 18. เครื่องสูบน้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ 19. ปักเป็นต้น (กำรขยำยพันธุ์พืชแบบควบแน่น) 20. แป้งนัว 21. ข้ำวเหนียวก่ ำหัวหงอก  
22. จำกหนึ่งเป็นร้อยเทคนิคใหม่ในกำรตอนกิ่ง 23. คั่วไผ่จืด 24. แก๊สชีวภำพ 25. ข้ำวเกรียบผักหวำนป่ำ  
26.ข้ำวย ำ 27. กำรท ำปลำส้ม และ 28. ขนมจีนเส้นสด คะแนนที่ได้ 5.0000 

เ พ่ือส่งเสริม สนับสนุน ประสำนควำมร่วมมือ และให้ค ำปรึกษำแก่โครงกำรหลวง
สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
ข้อมูล และเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรเพ่ือน ำมำพัฒนำส ำนักงำน  
ในปี 2558 พกฉ. ได้ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำง ๆ และได้องค์ควำมรู้ จ ำนวน 10  
องค์ควำมรู้ ได้แก่  1. วิธีกำรท ำอำหำรบ ำรุงเป็ด  2. กำรท ำฮอร์โมนผลไม้ 3. กำรท ำสรรพสิ่งแห้ง 4. กำรท ำเกลือ
สะตุ 5.กำรหมักโคลนเพำะกล้ำข้ำว 6. กำรท ำสรรพสิ่งสร้ำงแพลงก์ตอน 7. อำหำรสุขภำพจำกสมุนไพรแกงดอกผัก
ติ้วใส่ปลำแห้ง 8. อำหำรสุขภำพจำกสมุนไพรย ำตะไคร้ 9. ปุ๋ยเบญจคุณ 10. พันธุกรรมข้ำวลุ่มน้ ำสงครำม ค่ำคะแนน 
ที่ได้ 5.0000 

4)  พกฉ. ได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558จ ำนวน
ประชำชนผู้เข้ำรับกำรในหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐำนทั้งสิ้น 8,299 คน และได้ท ำกำร
เก็บข้อมูลแบบสอบถำมหลังจำกสิ้นสุดกำรฝึกอบรม มีผู้ตอบแบบสอบถำมในประเด็นเกี่ยวกับวิชำที่เข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ จ ำนวน 2,013 คน คิดเป็นร้อยละ 75.96 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 2,650 คน 
คะแนนที่ได้ 5.0000 
 

3.2  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 
ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ได้ใช้ผลกำรส ำรวจ

ควำมพึงพอใจเพ่ือพัฒนำกำรบริกำร โดยคณะกรรมกำร พกฉ. เห็นชอบแนวทำงกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำร
ส ำรวจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรปรับปรุงงำน
ตำมผลส ำรวจ ต่อคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 โดยกำรด ำเนินกำร
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ตำมข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรเสนอของบประมำณก่อสร้ำงอำคำรที่พักเพ่ิมในปีงบประมำณ 2559 จ ำนวน 1 อำคำร 
ได้จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์และด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมตำมช่วงเวลำที่จัดงำน สำมำรถส่งข้อมูลกำรจัด
กิจกรรมให้สื่อต่ำง ๆ ได้รวดเร็วและเป็นวงกว้ำง มีสื่อต่ำง ๆ ช่วยประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆให้ พกฉ. ทั้งมีกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Social Media  มีกำรจัดศึกษำดูงำนเพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก ณ โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด ำริ และ
พิพิธภัณฑ์วังบ้ำนปืน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14-15 ธันวำคม 2557 และครั้งที่ 2 ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2558 นอกจำกนั้นได้มีกำรจัดฝึกอบรม
พัฒนำบุคลิกภำพทักษะผู้น ำชมภำษำอังกฤษ และกำรใช้ภำษำไทยน ำชมอย่ำงกระชับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม   
2558 

ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  ได้ให้ผู้ประเมิน
ภำยนอกคือ ส ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนบริกำรน ำชมพิพิธภัณฑ์ ผลกำรส ำรวจปรำกฏว่ำ ผู้รับบริกำรของของ
ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 91.40 ค่ำคะแนนทีไ่ด้ 5.000 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ความพึงพอใจการให้บริการ 
งานบริการน าชมพิพิธภัณฑ์ 

ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

91.80 
91.80 
90.40 

มำกที่สุด 
มำกที่สุด 
มำกที่สุด 

รวม 91.40 มากที่สุด 
 
อย่ำงไรก็ตำม พกฉ. ควรพัฒนำปรับปรุงด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้แก่ ห้องน้ ำเพ่ิมเติมส ำหรับ

ผู้ที่มำตดิต่อใช้บริกำรในโซนพ้ืนที่กลำงแจ้ง ควรเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดงกิจกรรมต่ำง ๆ ของ พกฉ. ให้
มำกขึ้น และกำรส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ให้ได้รับกำรอบรม สัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกำรให้บริกำรกับหน่วยงำน
อ่ืน ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ 

 
  

3.3  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7600 
 ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เท่ำกับ 213.4558 ล้ำนบำท คงเหลือ 12.4848 ล้ำนบำท กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยได้ร้อยละ 94.15 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.8300  
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 พกฉ. ได้ด ำเนินตำมแผนประชำสัมพันธ์ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน ในกำร
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 และสำมำรถด ำเนินงำนได้ครบทุกรำยกำร เครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ใน
กำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมำย ป้ำยประกำศ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เว็บไซด์ Facebook 
Instagram Line กำรประชำสัมพันธ์ภำยในงำน สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และรถแห่กระขำยเสียง ค่ำคะแนนที่
ได้ 5.0000 

 
 3.4  มิติที่ 4  ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ าหนักร้อยละ  15) ค่าคะแนนที่ได้ 

4.6783 
ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ   

 กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำรเป็นองค์ประกอบ
ที่ส ำคัญอย่ำงมำกของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำร
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม  มิใช่เพ่ือกำร
บรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น 

กำรประเมินในที่นี้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรก ำกับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรส่งเสริมให้มีกำรก ำกับดูแลที่ดี  และกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล  

จ ำแนกตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินผล 
น้ าหนัก  

(แปลงเป็น 100) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม = 5) 

1 บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  70   

1.1 
กำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์เดิม   

20 5.0000 

1.2 กำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบงำนที่ส ำคัญ 17.5 3.6714 
1.3 กำรดูแลติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน  5 3.5000 
1.4 กำรประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร 10 5.0000 

1.5 
กำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศส ำคัญทั้งกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน ในรำยงำนประจ ำปี หรือ website 

17.5 3.5714 

2 กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร  30  
2.1   กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร  20 5.0000 
2.2 กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร  10 5.0000 
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 โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำร
พัฒนำองค์กำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว หรือ พกฉ. มีดังนี้ 

1) คณะกรรมกำรมีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรส ำนักงำน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่พัว ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 
สิงหำคม 2557 

2) คณะกรรมกำรบริหำรของ พกฉ. ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมและทบทวนควำม
เพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรมหำชนที่ส ำคัญอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส อย่ำงสม่ ำเสมอ                          
และปรับปรุงให้มีกำรรำยงำนรำยไตรมำส ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีคุณภำพ เนื้อหำ
ครอบคลุมตำมประเด็นที่ก ำหนด 

3) คุณภำพของรำยงำนด้ำนกำรเงินและรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักของ พกฉ. ควรมีกำรวิเครำะห์
ผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรค 

4) ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรจัดประชุม
ของคณะกรรมกำรรวม 7 ครั้งและทุกครั้งคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินร้อยละ 80  

5) ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อมูลกำรแถลงทิศทำงนโยบำยรัฐ ข้อมูลแผนงำนที่ส ำคัญ ข้อมูลนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ข้อมูลข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กำร 

ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.5175 คะแนน 
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6) ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  มีกำรด ำเนินกำร
จัดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
และน ำผลกำรประเมินตนเองเข้ำมำให้คณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำในกำรประชุมครั้งที่  3/2558 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภำคม 2559 

ส ำหรับกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ พกฉ. โดย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พกฉ. ได้ถูกประเมินตำมองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมโปร่งใส 
(Transparency) ควำมรับผิดชอบ (Accountability) กำรทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity Culture) และคุณธรรมในกำรท ำงำน (Work Integrity)  ผลกำรประเมินหน่วยงำนมีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงมำก คิดเป็นร้อยละ 88.90 คิดเป็นค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 ตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบ ผลกำรประเมิน 
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency) 84.84 
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) 94.72 
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free) 99.63 
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 83.48 
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) 80.67 
คะแนน ITA 88.90 

 

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน   

1) ในปี 2558 ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มี
จ ำนวนผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกมำกขึ้น มีกำรประสำนงำนในกำรหำผู้
เข้ำชม และกำรปรับปรุงชิ้นงำนกำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ซึ่งสะท้อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้มีควำมน่ำสนใจมำก
ขึ้น 

2) ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรท ำงำน
ร่วมกับเครือข่ำย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ พกฉ. อย่ำงต่อเนื่อง 

5.  ข้อสังเกตเพ่ือการปรับปรุง 

 1) ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ควรเพ่ิมและ
ปรับปรุงชิ้นงำนที่น ำมำจัดแสดงเพื่อดึงดูดให้ประชำชนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง  
 2) ควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ให้ข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆในสังคมวงกว้ำงเพ่ือให้
รับทรำบมำกยิ่งข้ึน แต่ทั้งนี้กำรประชำสัมพันธ์ ต้องมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
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 3) ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรมหำชนที่ส ำคัญอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำสอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยจัดท ำแผนของระบบบริหำรจัดกำรที่ส ำคัญ 
ที่มีคุณภำพ  โดยเฉพำะกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศ และแผนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล นอกจำกนั้นควรจัดให้มีกำรรำยงำนรำยไตรมำสตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4) ควรจัดท ำรำยงำนด้ำนกำรเงินและรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำรควรมีกำร
วิเครำะห์กำรด ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน มีกำรระบุปัญหำอุปสรรค รวมถึงเสนอกำรแก้ไขเพ่ือให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำได้อย่ำงเหมำะสม 

 
……………………………………. 

 
 


