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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556  

ของ  ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

ในรอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) 

1. ผลการด าเนินงานด้านภารกิจที่ส าคัญ 
    1.1 เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร    

 ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  (องค์กำรมหำชน) 
หรือ  พกฉ. จัดแสดงนิทรรศกำร  สร้ำงต้นแบบ  และฐำนกำรเรียนรู้  เพื่อเผยแพร่  พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวด้ำนกำรเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียงภำคกำรเกษตร  และ
นวัตกรรมเกษตรในพ้ืนที่จัดแสดงในอำคำร และนอกอำคำร   

ผลการด าเนินงาน  มีผู ้มำเรียนรู้ และเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 – กันยำยน 
2556  จ ำนวน  157,079  รำย   

 

1.1.1 การจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร  พกฉ. ได้ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดแสดงให้เนื้อหำ สมสมัย 
จัดรูปแบบที่น่ำสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้ำชม  และเปิดให้เข้ำชมกำรจัดแสดงนิทรรศกำร 

 

 -  อำคำร 5 ชั้น 1  โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวด้ำนกำรเกษตร โรงภำพยนตร์ 3 มิติ พระรำชประวัติ หลักกำรทรงงำน โครงกำรพระรำชด ำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง พระรำชกรณียกิจ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ เกษตรทฤษฎีใหม่ กำรพัฒนำด้ำนป่ำไม้ ดิน น้ ำ 
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 - อำคำร ๕  ชั้น 2  โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ  วิวัฒนำกำรเกษตรไทย เกษตรโลก วิถีเกษตรไทย 
ระบบโฮโลแกรม นวัตกรรมกำรเกษตร สถำบันเกษตรไทย น้อมน ำค ำพ่อสอน  และชั้น 3  นิทรรศกำรผ้ำไทย 
พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศกำรประกอบกำรประชุมสัมมนำ  และห้องส ำหรับประชุมสัมมนำ 

   

   
 -  อำคำร 3 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ) และ

อำคำร 4 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  อยู่ระหว่ำงปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดแสดงนิทรรศกำรใน
อำคำร จะแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม 2557 

 

1.1.2 การจัดแสดงนอกอาคาร  สร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต้นแบบและฐำนกำรเรียนรู้  ซึ่งเชื่อมโยง
กับนิทรรศกำรในอำคำร  เพื่อให้ผู ้เข้ำชมได้เห็นต้นแบบ  และเรียนรู้จำกฐำนกำรเรียนรู ้นวัตกรรม
กำรเกษตร  ได้แก่   

- เกษตรพอเพียงเมือง   
- เกษตรประณีต 2 ไร่ พ่ึงตนเอง   
- วิถีพอเพียง 4 ภำค    
- ๑ ไร่ พอเพียง  
- 9 ไร่  9 แสน 
- ต้นไม้แห่งกำรเรียนรู้  
- ฐำนผักคุณภำพในโรงเรือน  
- ฐำนกำรประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่    
- ฐำนนวัตกรรม เกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์แห่งควำมพอเพียง พืชสมุนไพร มหัศจรรย์พรรณไม้หอม  
  ภูมิปัญญำและนวัตกรรมกำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร พลังงำนทดแทน ข้ำว นำอินทรีย์ 

   พืชผัก ปุ๋ยอินทรีย์   บ้ำนดิน บ้ำนฟำง  ฯลฯ 
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    1.2  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
 1.2.1 ประสานความร่วมมือ เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรและหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกำรจัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์  
ขยำยผลเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์  จ ำนวน  95  เครือข่ำย  และได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร  จ ำนวน        
3 หน่วยงำน ดังนี้  

-  บริษัท เทคโนโลยีสรรพสิ่ง จ ากัด 
-  ศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนต าบลหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
-  ฟาร์มเห็นยายฉิม (ทุ่งบางเขน) กรุงเทพฯ   

 1.2.2 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียติฯ  และศูนย์กำรเรียนรู้  ดังนี้ 
  - ศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ฯ ระดับภำค 
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศูนย์อินแปง อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร 
   ภำคกลำง   อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี 
   ภำคเหนือตอนล่ำง  วัดบรมธำตุ อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร 
  -  ศูนย์กำรเรียนรู้ 
   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มเกษตรท ำนำ บ้ำนนำโส่ อ ำเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร 
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1.2.3 จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  วันเสำร์และอำทิตย์ แรกของเดือน  เป็นตลำดนัด
องค์ควำมรู้เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรมกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  กำรบริหำรจัดกำร
ผลผลิต  กำรตลำด  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ฯ  เกษตรกร  และผู้ผลิตสินค้ำเกษตรที่มี
คุณภำพ  ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่ำงๆ 

ผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 – กันยำยน 2556  จัดตลำดนัดจ ำนวน 22 วัน  มี
เกษตรกร หน่วยงำน องค์กร ร้ำนค้ำ เข้ำร่วมจัดแสดงนวัตกรรม สำธิต จ ำหน่ำยสินค้ำ  รวมมีผู้เข้ำร่วมงำน  
65,679  รำย 

   

     
 
    1.3 การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา  นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกำร
พ่ึงตนเองในกำรลดค่ำใช้จ่ำย  สร้ำงรำยได้  ทั้งก ำหนดค่ำลงทะเบียน  และที่เป็นบริกำรสำธำรณะทั่วไป  โดย
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  หลักสูตรต่ำง ๆ  ดังนี้ 

     -   กำรท ำบ้ำนดินแบบช่ำงมืออำชีพเพ่ือรองรับภำวะวิกฤติ 
  -  มหัศจรรย์นวัตกรรมกำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ 
  -  กำรสร้ำงบ้ำนดินเทคนิคก้อนฟำง 

  -  กำรจัดกำรน้ ำทำงกำรเกษตรในภำวะโลกร้อน 
      -   กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำน สู้กับภำวะโลกร้อน 
  -  โรงไฟฟ้ำประจ ำบ้ำน ผลิตไฟฟ้ำใช้เองเตรียมรับมือภำวะวิกฤต 
  -  กำรปรับตัวรับมือของเกษตรกรในภำวะโลกร้อน 
  -   เกษตรดำดฟ้ำ ลดโลกร้อน 
  -   นำโยนกล้ำและกำรปลูกข้ำวต้นเดี่ยว ทำงรอดของชำวนำในภำวะวิกฤติ 

-  เกษตรพอเพียง 5 ไร่ หำยจน 
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-  กำรท ำเกษตรในภำวะแห้งแล้ง 
-  กำรปลูกผักอินทรีย์ส ำหรับคนเมือง 
-  กำรท ำกังหันลมแบบประหยัด ผลิตไฟฟ้ำและสูบน้ ำ 
-  กำรเพำะถั่วงอกตัดรำก 
-  กำรเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยและน้ ำหมักมูลไส้เดือน 
-  กำรเพำะเห็ดสวนครัวแบบผสมผสำน 
-  กำรปลูกมะนำวบนต้นตอมะขวิด ได้ผลตลอดปีขำยได้รำคำดีในฤดูแล้ง 
-  เกษตรทฤษฎีใหม่  3 ไร่ใกล้เกษียณ  ท ำนำ 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน 
-  กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำนแบบผสมผสำนเชิงพำณิชย์ 
-  ระบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้ำว ฯลฯ 
-  หลักสูตร workshop ต่ำงๆ 
- ฯลฯ 
ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ ตุลำคม 2555 – กันยำยน 2556   มีประชำชนเข้ำรับกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้  จ ำนวน  7,289  รำย 

   
 
 

    1.4 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   แก่นักเรียน  นักศึกษำ  
และประชำชน  ที่มำเรียนรู้และเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ  ในหลักสูตร  หลักกำรทรงงำน  พ่อแห่งนักประดิษฐ์   
นวัตกรรมเกษตร  นวัตกรรมของพ่อ  นวัตกรรมของแผ่นดิน  พอดีพอเพียง  ตำมรอยพ่อกษัตริย์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง  วิชำของแผ่นดิน  เกษตรตำมพ่อ  วิถีเกษตรของพ่อ  ฯลฯ  
 ผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 – กันยำยน 2556  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเรียนรู้ 23,338 
รำย 
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    1.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 ผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมต้นไม้แห่งกำรเรียนรู้  
1) มีแปลงต้นไม้แห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืช 
2) มีพันธุ์พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ พกฉ. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประกอบด้วย พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น 

ไม้ใช้สอย พืชพ้ืนบ้ำน ไม้กินยอด ไม้ประดับ พืชหัว  
3) เกิดควำมร่วมมือของเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภำคใต้ ภำคเหนือ 

ภำคกลำงและภำคอีสำน ในกำรจัดหำพันธุ์ไม้และกำรปลูก 
 

   
 

 จัดท ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืช  
1) รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชใน  พกฉ.  

 เวทีเครือข่ำย อพ.สธ. – พกฉ.  
1) ประชุมเครือข่ำย อพ.สธ. พกฉ.  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรอนุรักษ์พันธุกรรมในพ้ืนที่ 

และแลกเปลี่ยนพันธุกรรมมันพ้ืนบ้ำน 
2) เวทีเครือข่ำยฯ ได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำเครือข่ำยพันธุกรรมพืช ดังนี้ 

- กำรขยำยพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีอยู่น้อย หำยำก พืชสมุนไพรเป็นยำรักษำโรค 
พืชเศรษฐกิจรำคำสูง  

- กำรส ำรวจพันธุ์พืชในชุมชนและกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนบ้ำน  
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชที่ส ำรวจ เช่น ลักษณะ อำยุ กำรใช้ประโยชน์  
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- กำรขยำยพันธุ์และแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชพ้ืนบ้ำนในชุมชนเพ่ือให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
กระจำยพันธุ์ไปพร้อมกัน  

- ส่งเสริมกำรปลูก รักษำและใช้ประโยชน์  ในพื้นที่ พกฉ. และพ้ืนที่เครือข่ำยฯ  
3) มีกำรแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกล้วย  และพันธุกรรมพืช  เพ่ือกระจำยปลูก  ในพ้ืนที่ พกฉ . 

และพ้ืนที่เครือข่ำยฯ 
 
 
 

 กำรจัดท ำนิทรรศกำรโครงกำร อพ.สธ. – พกฉ.  
1) ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เรียนรู้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช              

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ และกำรด ำเนินงำนของ พกฉ. 
 

   
 

 ฐำนเรียนรู้เมล็ดพันธุ์แห่งควำมพอเพียง  
1) มีฐำนเรียนรู้เมล็ดพันธุ์แห่งควำมพอเพียง ให้ผู้เข้ำชมได้เรียนรู้ 
2) จัดแสดงกำรเก็บรวบรวม รักษำพันธุกรรมพืช  กำรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชโดยเกษตรกร 

 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
1)  จัดกิจกรรมเรียนรู้กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป 

 

    
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
    1.6 งานมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ 

 ผลการด าเนินงาน 
- งำนมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  เนื่องในโอกำสมหำมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษำ ครบ 85 พรรษำ ในวันที ่ 5 ธันวำคม 2555 ภำยใต้โครงกำร
มหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรำ “ก้ำวสู่อนำคตอย่ำงมั่นคง” ระหว่ำงวันที่ 25 – 
29  มกรำคม 2556  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.ปทุมธานี 

 

   

   
 

- จัดนิทรรศกำรหมุนเวียน สี สัน พรรณไม้  ระหว่ำงวันที่ 5 – 16 ธันวำคม 2555   
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.ปทุมธานี 
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- จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในงำนวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2555 วันที่ 12 มกรำคม 2556 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.ปทุมธานี 
 

   
 

-  จัดนิทรรศกำรหมุนเวียน งำนมหกรรมบุญ สะเดำะเครำะห์ วิถีเกษตรไทย  ระหว่ำงวันที่ 
1 – 3  มีนำคม 2556  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.ปทุมธานี 
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-  จัดนิทรรศกำรหมุนเวียน งำนเกษตรท ำได้ ไม่ตำย  ระหว่ำงวันที่  4 – 6  พฤษภำคม 2556    
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.ปทุมธานี 

   

 
- จัดนิทรรศกำรหมุนเวียน งำนสุขภำพดี  วิถีเกษตรไทย  ระหว่ำงวันที่   6 – 7  กรกฎำคม 

2556  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ.ปทุมธานี 
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นิทรรศการสัญจร 
- จัดนิทรรศกำร ดิน น้ ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อม ตำมแนวพระรำชด ำริ ในงำน มหกรรมทีวีรักษ์

โลก 360 องศำ 2013 SAVE THE WORLD EXPO  ของช่อง 3  ระหว่ำงวันที่ 20 – 22  
เมษำยน 2556  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 
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- จัดนิทรรศกำรท่องเที่ยวเกษตรไทย ต้องไปพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในงำนเทศกำล
ท่องเที่ยวเมืองไทย  ระหว่ำงวันที่ 5 – 9 มิถุนำยน 2556  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 

   
 

-  จัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 8,350 กำรทรงงำน เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหำชน  ระหว่ำง
วันที่ 13 – 17  กรกฎำคม 2556  ณ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

    

- จัดนิทรรศกำรงำนมหำกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประจ ำปี 2556  ระหว่ำงวันที่ 8 – 
21  สิงหำคม 2556  ณ ไบเทค  บางนา  จ.สมุทรปราการ 

 

 

- จัดนิทรรศกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรไทยกับพิพิธภัณฑ์  ในงำน ISRMAX ASTA 2013  
and ISRMAX Horti  8 Agri 2013  ระหว่ำงวันที่ 15 – 17  สิงหำคม 2556   
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ณ อิมแพค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.7  การหารายได้ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ระหว่ำง ตุลำคม 2555 – 
กันยำยน 2556 

  

  การจัดหารายได้ จำกกำรให้บริกำรห้องพัก  ห้องประชุม  สถำนที่  จ ำหน่ำยของที่ระลึก  สินค้ำ  
กำรจัดหลักสูตรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  และกิจกรรมกำรเรียนรู้  และรำยได้อ่ืนๆ 

ผลการด าเนินงาน   มีรำยได้จ ำนวน  18,979,064.96  บำท 
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2. ผลการด าเนินงานด้านการเงินงบประมาณ 
 ส านักงานได้รับงบประมาณปีงบประมาณ 2556  จ านวน  184.4483  ล้านบาท 

   ซึ่งประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 122.7343 ล้านบาท 

   ค่าใช้จ่ายลงทุน   61.7140 ล้านบาท 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

การเบิกจ่าย    172.6309  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  93.59 

ผูกพัน       11.8174  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ   6.41 

 

      

 


