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สารจากผูอํานวยการ 

 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) หรือ 

พกฉ. ไดดําเนินงานปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  อยาง

ตอเนื่องมาต้ังแตเดือนเมษายน 2553  เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดานการเกษตร  ถายทอดองคความรู  ภูมิปญญา  นวัตกรรมเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิภัณฑมีชีวิต  

ที่ผูเขาชมจะไดรับท้ังความรู  ความสุข  สนุกสนาน  และสามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิต 

การดําเนินงานในปงบประมาณ  2558  พกฉ.  ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดแสดงนิทรรศการ  ฐาน

การเรียนรู  สรางตนแบบ  และถายทอดองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบที่หลากหลาย  และเปดให

เขาชมการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร  จํานวน  5  พิพิธภัณฑ  ที่มีเน้ือหาและรูปแบบท่ีสมสมัย  มีปฏิสัมพันธ

กับผูเขาชม  ดวยภาพยนตรแอนิเมช่ัน  3  มิติ  ภาพยนตร  270  องศา  ภาพยนตร  360 องศา  เกมส  ทัชสกรีน  ฯลฯ  

โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับนิทรรศการ  ฐานการเรียนรู  ตนแบบ  พิพิธภัณฑกลางแจง  เพื่อใหสัมผัสของจริง และ

ฝกปฏิบัติได  จํานวน  2  พิพิธภัณฑ  สําหรับผูสนใจเรียนรูเพื่อนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิต  สามารถเขารับการ

ถายทอดองคความรู  ภูมิปญญา นวัตกรรมการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งตนเองในการลดคาใชจาย 

และสรางรายได  ทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เปนตลาดนัดองคความรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

และจําหนายสินคา  ผลผลิต  ผลิตภัณฑคุณภาพ  สําหรับนักเรียน  นักศึกษา  พกฉ.  ไดจัดโครงการสงเสริมการ

เรียนรูและฝกปฏิบัติในหลักสูตรตางๆ เพื่อเรียนรูพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดาน

การเกษตร และการทําความดีเพื่อแผนดิน ตลอดจนความสําคัญของการเกษตรและวิถีเกษตรไทย นอกจากนั้น 

พกฉ. ไดประสานเครือขายและภาคีความรวมมือ  เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดาน

การเกษตร  ตลอดจนจัดงานมหกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน  สวนการประชาสัมพันธไดเพิ่มการประชาสัมพันธ

ทาง  Social Media  ใหกวางขวางและมีความถี่มากขึ้นทําใหพิพิธภัณฑเปนท่ีรูจักกวางขวาง ทําใหมีผูเขาชมและ

รวมกิจกรรมตางๆ มากขึ้น 

 การพัฒนาพิพิธภัณฑเจริญกาวหนามาโดยตลอด ดวยความต้ังใจที่จะสรางสรรคส่ิงดีงามสูสังคมไทย ของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือขาย ภาคีความรวมมือ และเจาหนาท่ีทุกทาน 

ตลอดจนผูเขาชม จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

        (นางจารุรัฐ   จงพุฒิศิริ) 
       ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร 
             เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
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คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 1. นายอภิสิทธิ์  วีระสกุลวงศ             ประธานกรรมการ 

  2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ          กรรมการ 

  3. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน   กรรมการ 

      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ        

  4. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา     กรรมการ 

  5. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม           กรรมการ 

  6. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           กรรมการ 

  7. นายอมร ชุติมาวงศ      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  8. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  9. นายปรีชา อุยตระกูล      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  10. นายโชคดี ปรโลกานนท     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  11. ผูอํานวยการ พกฉ.                กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 

1. นายอมร  ชุติมาวงศ                  ประธานอนุกรรมการ 

2. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข            อนุกรรมการ 

  3. นายโชคดี  ปรโลกานนท                  อนุกรรมการ 

  4. นายจํานงค แรกพินิจ                อนุกรรมการ 

  5. นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส             อนุกรรมการ 

  6. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ พกฉ.       เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

1. นายปรีชา  อุยตระกูล         ประธานอนุกรรมการ 

2. นายเธียรชัย ณ นคร         อนุกรรมการ 

3. นายทว ี วัชระเกียรติศักด์ิ        อนุกรรมการ 

4. นายวีระชัย  นาควิบูลยวงศ        อนุกรรมการ 

5. ผูตรวจสอบภายใน         เลขานุการ 
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ประวัติความเปนมา   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกอสรางพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในมหามงคลสมัยท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชยครบรอบ 50 ป  ในปพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษการกอสรางอาคารเม่ือวันท่ี 4 เดือน 

กรกฎาคม  พ.ศ.  2539  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานในพิธีเปดเมื่อวันท่ี 

21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ  ตอมาไดจัดต้ังสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2552   

สถานที่ตั้ง   

หมูที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตรงขามโรงพยาบาลการุญเวช (โรงพยาบาลนวนครเดิม) ตําบลคลองหน่ึง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

วัตถุประสงค  

1.  เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดาน
การเกษตรต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ  และโครงการพระราชพิธีตาง ๆ  
ที่เก่ียวของในดานการเกษตร 

2.  เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  เกษตรทฤษฎี
ใหม  และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ  โครงการพระราช
พิธีตาง ๆ  และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชน และประชาชนผูสนใจ 

3.  จัดใหมีการศึกษา  คนควา  วิจัยรวบรวมวัตถุ  วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ  
บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของ
ประเทศไทย รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4.  จัดแสดงกิจกรรม  ผลงาน  นิทรรศการ  การประชุม  สัมมนา  การฝกอบรม  การแสดง
สินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริ  พระราชกรณียกิจ  โครงการพระราช
พิธีตาง ๆ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม 

5 .  ส ง เสริม  สนับสนุน ประสานความร วมมือ และให คํ าปรึกษาแก โครงการหลวง 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยน       
องคความรู ขอมูล และเจาหนาท่ี ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพื่อนํามา
พัฒนาสํานักงาน 
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อํานาจหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของสํานักงาน 

 อํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิตางๆ 
2. กอต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด เพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
3. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
4. จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดําเนินงานของสํานักงาน 
5. เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของสํานักงานตามหลักเกณฑท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
6. จําหนายสินคา หรือใหบริการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 
7. กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานตามหลักเกณฑ ท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
8. เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตางๆ   

ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
9. การดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนหรือตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 

 การบริหารงานของสํานักงาน 

  ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหา และแตงต้ัง

ผูอํานวยการสํานักงานเพื่อบริหารกิจการของสํานักงาน 

 คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประกอบดวย 

  1. ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง จากผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ
สูงทางดานการบริหาร 

  2. กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินส่ีคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย  ดานการเกษตร 

ดานการบริหารจัดการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอกิจการของสํานักงาน โดยในจํานวนน้ีตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน ในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย  
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  4. ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และสามารถแตงต้ังเจาหนาที่ เปน

ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน  

 ผูอํานวยการ  มีหนาท่ีบริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคของ
สํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการและเปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาท่ีและลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงตรวจสอบภายใน 

วิสัยทัศน 

 เปนองคการเพื่อสรางสรรคภูมิปญญาสังคมเกษตรไทย  ใหพัฒนาอยางย่ังยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต 

พันธกิจ 

1) เผยแพร  พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 2) เปนศูนยกลางการขับเคล่ือน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
 3) เปนสถาบันการเรียนรู  ภูมิปญญาและนวัตกรรมการเกษตร 
 4) สงเสริมการมีสวนรวม  ของภาคีความรวมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสํานักงาน 

แผนยุทธศาสตรและกลยทุธการดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 
กลยุทธที่ 1 เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 
กลยุทธที่ 2 สืบสานภูมิปญญาของแผนดิน 
กลยุทธที่ 3 ตนแบบนวัตกรรม 

2. ยุทธศาสตรขับเคล่ือนเชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพออเพียง 
กลยุทธที่ 4 เผยแพรประสบการณเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง            

 กลยุทธที่ 5 การมีสวนรวมพัฒนาพิพิธภัณฑ   

3. ยุทธศาสตรสรางสรรคภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย 
กลยุทธที่ 6 เรียนรูวิชาของแผนดิน 
กลยุทธที่ 7 พัฒนาและถายทอดองคความรู 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจ 
กลยุทธที่ 8 การประชาสัมพันธ  
กลยุทธที่ 9 การพัฒนาธุรกิจ 
กลยุทธที่ 10 การทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 11 การบริหารจัดการที่ดี 
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ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2558 

1. เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร  

พกฉ.  ไดจัดแสดงนิทรรศการ  สรางตนแบบ  และฐานการเรียนรู  เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการเกษตร  ในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต  จัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑในอาคาร  

พิพิธภัณฑกลางแจง และนิทรรศการสัญจร  จัดกระบวนการถายทอดองคความรูเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  มีผูเขาชมและเรียนรู จํานวน 294,207 ราย ไดเรียนรูผานนิทรรศการและ

กิจกรรมตางๆ  ดวยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย

มา  60  กวาป  เห็นความสําคัญของวิถีเกษตรไทย  และผลงานบุคคลชุมชนที่นอมนําแนวทางเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในวิถีชีวิต  โดยเปดใหบริการเขาชมพิพิธภัณฑในอาคาร 5 พิพิธภัณฑ  และพิพิธภัณฑ

กลางแจง 2  พิพิธภัณฑ ดังนี ้

1) พิพิธภัณฑในอาคาร  เปดบริการใหเขาชม 5 พิพิธภัณฑ คือ 

 พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5  จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ดานการเกษตร พระราชประวัติ หลักการทรงงาน โครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจ

พอเพียง พระราชกรณียกิจ ศูนยศึกษาการพัฒนา  เกษตรทฤษฎีใหม  การพัฒนาดาน  ปาไม ดิน นํ้า  วิวัฒนาการ

เกษตรไทย  เกษตรโลก วิถีเกษตรไทย   นวัตกรรมการเกษตร  สถาบันเกษตรไทย นอมนําคําพอสอน ในรูปแบบ

ทันสมัย ดวยภาพยนตรแอนิเมชั่น 3 มิติ ระบบโฮโลแกรม  เกมส  ทัชสกรีน ฯลฯ 
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 พิพิธภัณฑมหัศจรรยพันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3  จัดแสดงความสําคัญของพันธุกรรมพืช 
และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เปนการจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานอนุรักษพันธุกรรมพืช  พันธุกรรมสรางชีวิต 
แสดงถึงผล เมล็ด พืชพรรณ บนผืนแผนดินไทย  พันธุกรรมตามนิเวศ แสดงถึงภูมิปญญาคนในอดีต ที่เห็นคุณคา
ของปา ซ่ึงแนวโนมจะลดลงเรื่อย ๆ จึงไดปลูกพืชไวเพื่อการบริโภคและใชสอย เสมือนปาในชุมชน โดยมีช่ือเรียก
ตามภาษาทองถ่ินภาคตาง ๆ ทั้ง 4 ภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออกเรียก วนเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรียก สํามะป ภาคเหนือเรียก ซะปะ ภาคใต เรียก สมรม 

 

 

 พิพิธภัณฑปาดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4  จัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนรากฐานสําคัญท่ี

ชวยสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรงศึกษาระบบธรรมชาติที่มีความเกื้อกูลของสรรพสิ่ง ดิน น้ํา อากาศ พืช 

สัตว มนุษย ตองพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําใหคนไทยตระหนักถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางพอประมาณ  มีเหตุมีผลในการใชเพื่อจะมีทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณเปน

ภูมิคุมกัน 
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 พิพิธภัณฑวิถีน้ํา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 จัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวดานน้ํา และความยิ่งใหญในพลังแหงสายนํ้า ผูสรางชีวิต หลอเล้ียงสรรพส่ิงตางๆ ในโลก ผานจอจัดแสดง 

270 องศา  4 มิต ิ

 
 พิพิธภัณฑดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  จัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดานการจัดการดิน ผจญภัยโลกใตดิน ดวยเทคโนโลยีล้ําสมัย สัมผัสพลังของพระแมธรณี ผูกอใหเกิดสรรพสิ่งบนโลก 
ผานจอจัดแสดง  360  องศา 

 
 
2) พิพิธภัณฑกลางแจง จัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรูตนแบบ เพื่อใหสัมผัสของจริง และฝกปฏิบัติได     
เปดบริการใหเขาชม 2 พิพิธภัณฑ คือ 

 พิพิธภัณฑเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงตนแบบและฐานการเรียนรู นวัตกรรมเกษตรตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง การใชประโยชนในพื้นที่ขนาดเล็ก  การทําเกษตรเมืองเพื่อการพึ่งตนเองในการผลิตอาหาร

ปลอดสารพิษ  นวัตกรรมท่ีอยูอาศัย  นวัตกรรมพลังงานทดแทน  การปลูกขาวอินทรียดวยเทคนิคนาโยน  เรียนรู

วิถีไทย 4 ภาค  และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 
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 พิพิธภัณฑเกษตรตามรอยพอ  จัดแสดงตนแบบและฐานการเรียนรู การประยุกตเกษตรทฤษฎีใหม
สําหรับปลูกขาว  เลี้ยงเปด  ไก  ปลา  กบ  และปลูกผักเพื่อสรางรายไดบนพื้นท่ี 1 ไร ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพึ่งตนเอง  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นดานพลังงานธรรมชาติ  พันธุกรรมพืช  เทคนิคการขยายพันธุพืชและ
การจัดการเรือนเพาะชํา  จําหนายพันธุไม  และเรียนรูนวัตกรรมการปลูกผักกางมุง  ใหมีกินมีขายตลอดป 
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3) นิทรรศการสัญจร  

เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ดานการเกษตร 
ถายทอดองคความรูนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ พกฉ.  ในงาน
มหกรรมนอกพื้นที่ พกฉ. 7 ครั้ง  ไดแก 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2) สวนลุมพินี ในงานเทศกาลเที่ยว
เมืองไทย  3) จัดนิทรรศการในงานสานสัมพันธเครือขายแหลงเรียนรู : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปนสืบสาน
งานศิลปถิ่นบัวหลวง ณ หออัครศิลปน คลอง 5  4) งาน ทองไทย ทองโลก #11 ณ อิมแพค เมืองทองธานี       
5) งานทองไทยทองโลกครั้งที่ 12 ณ ศูนยการคาฟวเจอรปารครังสิต ชั้น B 6) จัดนิทรรศการ “พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  และ 7) รวมกับ 
กปร. งาน“มหกรรมทีวีรักษโลก 360 องศา 2015 SAVE THE WORLD EXPO” ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 
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2. ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

 1) จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาหแรกของเดือน จํานวน 11 ครั้ง  เปนตลาดนัดองคความรู

เพื่อถายทอดองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด 

การแลกเปล่ียนเรียนรูจากเครือขายพิพิธภัณฑฯ เกษตรกร และผูผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ

จําหนายสินคา ผลิตภัณฑและผลผลิตเกษตรอินทรียตางๆ   
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 2) ประสานความรวมมือเครือขายและภาคีความรวมมือ  

  เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดาน

การเกษตรและ  แลกเปล่ียนความรูประสบการณการดําเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหวาง

เครือขาย และ พกฉ.   

     

 

  3. จัดกระบวนการถายทอดองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งตนเอง

ในการลดคาใชจาย สรางรายได  จํานวน  11  ครั้ง มีผูเขารวมเรียนรู 8,299 ราย ดังน้ี  

- ทําเกษตรอยางไรใหพอเพียง 

- เกษตรผสมผสาน สรางอาหาร สรางอาชีพ 

- การเล้ียงไสเดือนเพื่อผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 

- เมล็ดพันธุผักพื้นบานเพื่อการพึ่งตนเอง 

- พันธุกรรมพืช การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและโอสถสาร 

- ประมงและปศุสัตวอินทรีย 

- นวัตกรรมการปลูกไผ รายไดมั่นคง 

- โซลารเซลลสําหรับสูบนํ้าและผลิตไฟฟา เตรียมรับปญหาสภาวะฝนแลง 

- เกษตรอินทรียพื้นที่ 3 ไร หายจน 

- นวัตกรรมการใหนํ้าปลูกพืชแบบประหยัด 

- การทําบานดินแบบชางมืออาชีพเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ 

- โองแกสชีวภาพ ลดคาใชจาย รักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ    
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4. ดําเนินงานโครงการสงเสริมการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แกนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนที่มาเรียนรูและเขาชมพิพิธภัณฑ ในหลักสูตร  หลักการทรงงาน  นวัตกรรมเกษตร  นวัตกรรม

เกษตรของแผนดิน ภูมิพลังแผนดิน  วิถีเกษตรของพอ  พอดีพอเพียง  ตามรอยพอ กษัตริยเกษตร  เศรษฐกิจ

พอเพียง  คายการเรียนรูวิถีพอเพียง  คายการเรียนรูตนกลาพอเพียง ฯลฯ   

 มีผูเขารวมโครงการ จํานวน  41,351  ราย 
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5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จัดหมุนเวียนอยางตอเนื่องใหกลุมเปาหมายไดเรียนรูเนื้อหารูปแบบและ
บรรยากาศที่หลากหลาย 
 1) งานมหกรรมในหลวงรักเรา “รักพอของประชาชน รักประชาชนของพอ” ระหวางวันที่ 3 - 7 
ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมเรียนรูพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพอ เรียนรูการทําความดี เพื่อแผนดิน
เรียนรูมิติใหม  พิพิธภัณฑพูดได  

     
 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนรูในงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2558 วันที่ 10 มกราคม 2558  “ลูกหลาน
ไทย รักในหลวง” เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  ผานกิจกรรมตางๆ  อยางมีความสุข  สนุกสนาน ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
ปทุมธานี   
 

    
 
 3) งานมหกรรมความรักในวิถีเกษตร รวมเรียนรูในบรรยากาศดินแดนความรักอมตะยอนยุคในวิถี
เกษตร สัมผัสบรรยากาศความสุข รับความรัก และรวมกันสรางความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ระหวาง
วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ 2558  
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 4) งาน “60 พรรษา เจาฟากุมารี” ระหวางวันที่ 4 – 6 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 
รวมกัน รักทรัพยากร รักชาติ รักแผนดิน เรียนรูนิทรรศการ 60 เรื่องที่คนไทยนารูของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

  

 5) งานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม  วิถีเกษตรไทย” สูฤดูการผลิตดวยพลังของชุมชน ถายทอด
ความรู ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมการเกษตร 4 ภาค พิธีแรกนา  การทําขวัญควาย  ทําบุญ  สะเดาะเคราะห  
สืบชะตา  รําเหยา  บูชาเทียน  เสริมสรางสิริมงคลใหแกชีวิต ระหวางวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2558   

      
 

6. การบริหารจัดการสํานักงานและการใหบริการ 

- ปรับปรุง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รองรับสําหรับบริการผูเขาชม 

- พฒันาบุคลากร ดวยการฝกอบรม ดูงานดานการจัดการพิพิธภัณฑ การนําชม  

- ใหบริการหองพัก หองประชุม สถานที่  จําหนายของที่ระลึก สินคา  การจัดหลักสูตรถายทอด

องคความรู การฝกสาธิตเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและฝกปฏิบัติ 
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สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 

        
      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

    หมายเหตุ    2558    2557  

 สินทรัพย        

  สินทรัพยหมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   (5)       46,361,803.36          43,024,385.29  

   ลูกหน้ีระยะสั้น   (6)         1,074,332.95              612,833.33  

   เงินลงทุนระยะส้ัน   (7)      134,885,173.72        122,969,453.94  

   สินคาคงเหลือ   (8)         2,392,021.49           1,610,363.12  

   วัสดุคงเหลือ   (9)           219,508.58              148,988.97  

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (10)           439,648.88              251,320.44  

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน       185,372,488.98        168,617,345.09  

        

        

  สินทรัพยไมหมุนเวียน       

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ   (11)      549,165,727.58        519,481,699.44  

   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   (12)         5,355,915.42           6,532,015.42  

   สินทรัพยไมมีตัวตน   (13)             57,645.07                       1.00  

   รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน       554,579,288.07        526,013,715.86  

 รวมสินทรัพย       739,951,777.05        694,631,060.95  

 

 

 

 



สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน(ตอ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 

        

      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

    หมายเหตุ    2558    2557  

 หนี้สิน        

  หนี้สินหมุนเวียน       

   เจาหนี้ระยะส้ัน   (14)     16,204,434.40      23,913,028.90  

   เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   (15)         201,717.80          166,140.95  

   เงินรับฝากระยะส้ัน   (16)      1,627,838.25        1,285,109.78  

   รวมหนี้สินหมุนเวียน      18,033,990.45      25,364,279.63  

        

  หนี้สินไมหมุนเวียน       

   เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   (17)      1,250,780.83        1,455,780.83  

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน       1,250,780.83        1,455,780.83  

 รวมหนี้สิน       19,284,771.28      26,820,060.46  

 สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน    720,667,005.77    667,811,000.49  

        

 สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน       

   ทุน    331,017,840.87    331,017,840.87  

   รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม    389,649,164.90    336,793,159.62  

 รวมสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน    720,667,005.77    667,811,000.49  

        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี      

 

 



สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  

 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557  

        
      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

    หมายเหตุ    2558    2557  

 รายได        

   รายไดจากงบประมาณ   (18)      213,455,800.00        194,835,200.00  

   รายไดจากการขายสินคาและบริการ   (19)        19,877,248.45          16,517,654.65  

   รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค   (20)            738,267.75           1,111,458.75  

   รายไดอื่น   (21)          5,720,619.52           6,040,109.49  

 รวมรายได        239,791,935.72        218,504,422.89  

        

 คาใชจาย        

   คาใชจายบุคคลากร   (22)        32,049,598.66          28,670,093.82  

   คาใชสอย   (23)        81,634,327.29          81,927,019.03  

   คาวัสดุ   (24)        15,017,017.80          11,185,448.55  

   คาสาธารณูปโภค   (25)          9,278,700.41           8,853,510.39  

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   (26)        48,975,403.81          35,989,933.14  

 รวมคาใชจาย       186,955,047.97        166,626,004.93  

 รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน         52,836,887.75          51,878,417.96  

   ตนทุนทางการเงิน                           -                            -   

 รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ         52,836,887.75          51,878,417.96  

        

        

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี      



สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน  

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  และ 2557  

       (หนวย : บาท)  

    ทุน   รายไดสงู/ต่ํากวา   องคประกอบอื่นของ   รวมสินทรัพยสุทธ/ิ  

      คาใชจายสะสม   สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน   สวนทุน  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (ตามที่รายงานไวเดิม)            214,514,018.91             284,914,741.66                                     -                    499,428,760.57  

  ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน      

  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี          

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับปรงุ            214,514,018.91             284,914,741.66                                     -                    499,428,760.57  

 การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยสุทธ/ิสวนทนุ สําหรับป 2557      

  การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทนุเพิ่ม/(ลด)            116,503,821.96                    116,503,821.96  

  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสําหรบังวด                 51,878,417.96                     51,878,417.96  

  กําไร/ขาดทนุจากการปรบัมูลคาเงินลงทนุ      

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557            331,017,840.87             336,793,159.62                                     -                    667,811,000.49  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ตามที่รายงานไวเดิม)            331,017,840.87             336,793,159.62                                     -                    667,811,000.49  

  ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน      

  ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี          

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรงุ            331,017,840.87             336,793,159.62                                     -                    667,811,000.49  

 การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพยสุทธ/ิสวนทนุ สําหรับป 2558      

  การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทนุเพิ่ม/(ลด)                         19,117.53                             19,117.53  

  รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสําหรบังวด                 52,836,887.75                     52,836,887.75  

  กําไร/ขาดทนุจากการปรบัมูลคาเงินลงทนุ      

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558            331,017,840.87             389,649,164.90                                     -                    720,667,005.77  



สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 
………………………………………. 

 

หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) หรือ พกฉ. เปน
หนวยงานของรัฐ และเปนนิติบุคคล ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

วัตถุประสงค 
1.  เผยแพรพระเ กียรติ คุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริ ย ไทยกับความสัมพันธ                     

ในดานการเกษตรต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ  พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีตาง ๆ ที่
เก่ียวของในดานการเกษตร 

2. เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหมและเปน
แหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ และใหบริการ
ดานคําปรึกษา และดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
สถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผูสนใจ 

3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ บันทึก
หลักฐานเก่ียวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศไทย 
รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการพัฒนาความกาวหนา
ทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคาและการ
เผยแพรประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฏีใหม 

5. สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวงสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูลและเจาหนาที่ 
ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน 

หนวยงานมีสถานท่ีต้ังหลัก อยู ณ หมู 13 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12160 

 
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ พกฉ. คือ พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 

2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2552 และมติ ครม.ท่ีเกี่ยวของ 

ในปงบประมาณ 2558 หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 213,455,800.00 
บาท  โดยเปนงบอุดหนุนจํานวน 213,455,800.00 บาท ตามแผนงาน สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาภาค
การเกษตร และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ 

 
 
 
 



หมายเหตุ 2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใชซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดง
รายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี 0423.2/ว237 ลง
วันท่ี 8 กันยายน 2557 
 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญช ี
 งบการเงินของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
ซึ่งถือเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม  

ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม 
และฉบับปรับปรุงใหม ดังนี ้

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่เริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน กําหนดใหใหหนวยงานจัดทํางบแสดงรายการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนปแรกในการนําเสนองบการเงินของหนวยงานแตยังไมตอง
แสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับน้ี  

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

- รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะเปลี่ยนใหเปน
เงินสดไดภายใน 3 เดือน เชนเงินฝากประจํา  
 4.2 ลูกหน้ี 

- ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะต้ังข้ึนสําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะไม
สามารถเรียกเก็บเงินได โดยพิจารณาจากประสบการณท่ีผานมาเก่ียวกับจํานวนลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไมได ขอมูลประวัติการ
ชําระหน้ี และหลักฐานการติดตามลูกหน้ีแตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหน้ี 

4.3 เงินลงทุน 
เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปนเงินลงทุนระยะสั้นภายใตหัวขอสินทรัพยหมุนเวียน และ

เงินลงทุนระยะยาวภายใตหัวขอสินทรัพยไมหมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนท่ีหนวยงานต้ังใจจะถือไวไมเกิน 1 ป นับต้ังแตวันส้ินสุดรอบ

ระยะเวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไวเกินกวา 1 ป จะจัดเปนเงินลงทุนระยะยาว 
 4.4 สินคาคงเหลือ 
  - สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบหรือวัสดุท่ีใชในการผลิตเพื่อขายหรือ
ใหบริการ 



  - สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมทั้งคาใชจายในการผลิต 
  - วัตถุดิบและวัสดุการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
  - คาเผ่ือการปรับมูลคาสินคาจะต้ังข้ึนสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเส่ือมสภาพ 
 4.5 วัสดุคงเหลือ 
        วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชส้ินเปลืองนอกจากสินคาที่หนวยงานมีไวในการดําเนินงานตามปกติ 
โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
          คาเผื่อการปรับมูลคาวัสดุจะต้ังขึ้นสําหรับวัสดุเส่ือมสภาพ 
 4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
  - ท่ีดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์ สําหรับที่ดินราชพัสดุท่ีหนวยงาน
ครอบครองและใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธ์ิจะแสดงขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  - อาคารและส่ิงปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร  ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีหนวยงานมี
กรรมสิทธ์ิและไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินการ แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชี
ที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารท่ีอยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน 
  - อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตอหนวย ต้ังแต 5,000 
บาทขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
  - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่
และสภาพท่ีพรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงิน 
  - คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลางดังน้ี 

 อาคารสํานักงานและอาคารเพื่อประโยชนอ่ืนท่ีมีโครงสรางเปนคอนครีต   40 ป  
 สิ่งปลูกสราง/อาคารอื่น              5 ป - 20 ป 
 ครุภัณฑสํานักงาน              3 ป - 10 ป 
 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                    5 ป - 30 ป 
 ครุภัณฑการเกษตร                 5 ป - 8 ป 
 ครุภัณฑงานบานงานครัว                 2 ป - 5 ป 
 สินทรัพยไมมีตัวตน         03  ป 
 - ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง 

 4.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 
- สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพื่อสาธารณะซ่ึงจําเปนตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ เชน ถนน เข่ือน อางเก็บน้ํา ระบบเครือขายการติดตอสื่อสาร เปนตน หนวยงานแสดงสินทรัพยโครงสราง
พื้นฐานดวยมูลคาสุทธิตามบัญช ี



คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ดังนี ้

ถนนพื้นคอนกรีต       20 ป 
ถนนพื้นลาดยาง       10 ป 

  - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง 
 4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
  - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญช ี
  - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประประโยชนโดยประมาณ ดังน้ี 
  - โปรแกรมคอมพิวเตอร      3 ป 
 4.9 รายไดรอการรับรูระยะยาว 
  รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ 
องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค และสินทรัพย
รับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดท่ีมีเงื่อนไขเปนขอจํากัดในการใชจายเงิน 
ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได 
  รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบและเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาท่ีจําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเส่ือมราคาของ
สินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค 
 4.10 รายไดจากเงินงบประมาณ 
  รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี ้

1) เม่ือย่ืนคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน 
2)   เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน 

 4.11 รายไดจากการขายสินคาและบริการ 
  รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดที่หนวยงานไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดน้ันไวเพื่อใชจาย
ในการดําเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเม่ือหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการกับผูซื้อ 
 4.12 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 
  รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกหนวยงานภาครัฐรับรูเม่ือไดรับเงิน ยกเวนในกรณีท่ีมี
เงื่อนไขเปนขอจํากัด ท่ีตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพยท่ีใหประโยชน
แกหนวยงานเกินหน่ึงป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการน้ันเกิดขึ้น หรือเกณฑการคํานวณคา
เส่ือมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยน้ัน 

 

 

 

 



      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

      2558    2557  

 หมายเหตุที่ 5   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด      

   เงินสดในมือ            13,233.63             6,717.30  

   เงินฝากสถาบันการเงิน      46,341,827.85      43,010,999.33  

   เงินฝากประจําท่ีมีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน             6,741.88             6,668.66  

   รวมลูกหนี้ระยะส้ัน      46,361,803.36      43,024,385.29  

        

 หมายเหตุที่ 6   ลูกหนี้ระยะส้ัน      

   ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ        1,074,332.95          612,833.33  

   รวมลูกหนี้ระยะส้ัน        1,074,332.95          612,833.33  

        

 หมายเหตุที่ 7   เงินลงทุนระยะส้ัน      

   เงินฝากประจํา    134,885,173.72    122,969,453.94  
   รวมเงินลงทุนระยะส้ัน    134,885,173.72    122,969,453.94  

        

 หมายเหตุที่ 8   สินคาคงเหลือ      

   สินคาสําเร็จรูป        2,392,021.49        1,610,363.12  

  หัก คาเผือ่การปรับลดมูลคาสินคา 
                       -                         -   

   รวมสินคาคงเหลือ(สุทธ)ิ       2,392,021.49       1,610,363.12  

        
 หมายเหตุที่ 9   วัสดุคงเหลือ      

   วัสดุคงเหลือ          219,508.58          148,988.97  

  หัก คาเผื่อการปรับลดมูลคาวัสดุ                        -                         -   

   รวมวัสดุคงเหลือ(สุทธ)ิ          219,508.58          148,988.97  

        

 

 



      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

      2558    2557  

 หมายเหตุที่ 10   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      

   คาใชจายจายลวงหนา          233,139.78          236,380.94  

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น          206,509.10            14,939.50  

   รวมสินทรัพยหมุนวียนอื่น          439,648.88          251,320.44  

        

        

 หมายเหตุที่ 11   ที่ดิน อาคาร ละอุปกรณ      

   อาคารและสิ่งปลูกสราง    552,072,982.91    516,537,982.91  

  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง 

 (168,756,081.78)  (138,635,444.81) 

   อาคารและส่ิงปลูกสราง (สุทธิ)    383,316,901.13    377,902,538.10  

        

   ครุภัณฑ    172,220,632.28    139,176,513.79  

  หัก คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ (สุทธ)ิ   (57,478,805.83)   (39,802,352.45) 

   ครุภัณฑ (สุทธิ)    114,741,826.45      99,374,161.34  

        

   งานระหวางกอสราง      51,107,000.00      42,205,000.00  

   รวม อาคารและอุปกรณ -สุทธิ    549,165,727.58    519,481,699.44  

        

        

 หมายเหตุที่ 12   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน       

   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน      23,522,000.00      23,522,000.00  

   หัก คาเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน   (18,166,084.58)   (16,989,984.58) 

   รวม สินทรัพยโครงพื้นฐาน -สุทธิ        5,355,915.42        6,532,015.42  

        

 

 



      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

      2558    2557  

 หมายเหตุที่ 13   สินทรัพยไมมีตัวตน      

   โปรแกรมคอมพิวเตอร          240,000.00          180,000.00  

   หัก คาตัดจําหนายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร        (182,354.93)        (179,999.00) 

   รวม สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ           57,645.07                    1.00  

        

 หมายเหตุที่ 14    เจาหนี้ระยะส้ัน      

   เจาหนี้การคา          180,625.43          239,860.71  

   คาใชจายคางจาย      16,023,808.97      23,648,733.45  

   คาสาธารณูปโภคคางจาย                        -             24,434.74  

   รวม เจาหนี้ระยะส้ัน      16,204,434.40      23,913,028.90  

        

 หมายเหตุที่ 15   เจาหนี้โอนเงินและรายการอุดหนุนระยะส้ัน      

   เจาหนี้กรมสรรพกร            94,655.36            15,345.21  

   ภาษีหัก ณ ท่ีจาย รอนําสง          107,062.44          150,795.74  

   รวมเจาหนี้โอนเงินและรายการอุดหนุนระยะส้ัน         201,717.80          166,140.95  

        

 หมายเหตุที่ 16    เงินรับฝากระยะส้ัน      

   เงินประกันสัญญา        1,627,838.25        1,285,109.78  

   รวมเงินรับฝากระยะส้ัน        1,627,838.25        1,285,109.78  

        

 หมายเหตุที่ 17   เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว      

   เจาหนี้รายการหนุนระยะยาว        1,250,780.83        1,455,780.83  

   รวม เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว        1,250,780.83        1,455,780.83  

 

 



      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

      2558    2557  

 หมายเหตุที่ 18    รายไดจากงบประมาณ      

   รายไดจากงบอุดหนุน    213,455,800.00    194,835,200.00  

   รวม รายไดจากงบปนะมาณ    213,455,800.00    194,835,200.00  

        

        

 หมายเหตุที่ 19   รายไดจากการขายสินคาและบริการ      

   รายไดคาขายสินคา       8,329,974.87       6,739,343.64  

   รายไดคาบริการ      11,537,273.58       9,215,811.01  

   รายไดคาเชา           10,000.00          562,500.00  

   รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ      19,877,248.45      16,517,654.65  

        

        

 หมายเหตุที่ 20   รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค      

   รายไดจากการบริจาค          738,267.75       1,111,458.75  

   รวมรายไดจากการอุดหนุนและบริจาค          738,267.75       1,111,458.75  

        

        

 หมายเหตุที่ 21   รายไดอื่น      

   รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน       3,865,140.14       4,168,875.74  

   รายไดอื่น       1,855,479.38       1,871,233.75  

   รวมรายไดอื่น       5,720,619.52       6,040,109.49  

        

 

 

 



      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

      2558    2557  

 หมายเหตุที่ 22   คาใชจายบุคลากร      

   เงินเดือนและคาตอบแทน      30,951,797.67      27,655,820.09  

   คาลวงเวลา          529,780.00          424,060.00  

   คารักษาพยาบาล           84,896.00          121,442.00  

   เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ          450,183.68          435,091.47  

   คาใชจายบุคลากรอื่น           32,941.31           33,680.26  

   รวม คาใชจายบุคลากร      32,049,598.66      28,670,093.82  

        

        

 หมายเหตุที่ 23    คาใชสอย      

   คาใชจายในการฝกอบรม       3,638,170.05       2,930,917.55  

   คาใชจายเดินทาง          836,051.28          906,206.91  

   คาซอมแซมและบํารุงรักษา      60,421,189.99      58,825,091.97  

   คาจางเหมาบริการ       9,918,948.58      12,261,251.05  

   คาธรรมเนียมและอากร             8,474.00             7,624.00  

   คาใชจายในการประชุม       1,105,888.00       1,091,323.00  

   คาเชา           71,734.00           89,747.50  

   คาประชาสัมพันธ       3,825,528.32       3,052,911.79  

   คาใชสอยอ่ืน       1,808,343.07       2,761,945.26  

   รวม คาใชสอย      81,634,327.29      81,927,019.03  

        

        

 หมายเหตุที่ 24   คาวัสดุ      

   ตนทุนขาย       5,448,371.42       4,921,858.94  

   คาวัสดุ        9,568,646.38       6,263,589.61  

   รวม คาวัสดุ      15,017,017.80      11,185,448.55  



      (หนวย : บาท)    (หนวย : บาท)  

 หมายเหตุที่ 25   คาสาธารณูปโภค    2558    2557  

   คาไฟฟา       7,980,729.62       6,751,955.63  

   คาน้ําประปา          765,270.32       1,747,376.71  

   คาโทรศัพท          532,700.47          354,178.05  

   รวมคาสาธารณูปโภค       9,278,700.41       8,853,510.39  

        

        

 หมายเหตุที่ 26    คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย      

   อาคารและสิ่งปลูกสราง      30,120,636.97      20,808,024.35  

   ครุภัณฑ      17,676,310.91      13,842,564.91  

   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน       1,176,100.00       1,176,100.00  

   สินทรัพยไมมีตัวตน             2,355.93          163,243.88  

   รวมคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย      48,975,403.81      35,989,933.14  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

      

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/ เบิกจาย คงเหลือ 

สัญญา 

แผนงาน : สงเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตและสราง
มูลคาภาคการเกษตร 

          

     งบบุคลากร      34,547,500.00                  -      1,988,219.02    25,950,243.16    6,609,037.82  

     งบดําเนินงาน      85,148,700.00                  -    13,494,204.50    65,581,712.47    6,072,783.03  

     งบลงทุน      93,759,600.00                  -    14,151,986.00    79,607,614.00                    -   

     งบเงินอุดหนุน                     -                   -                    -                       -   

     งบรายจายอื่น                      -                    -                     -                        -   

รวม   213,455,800.00                 -    29,634,409.52  171,139,569.63  12,681,820.85  

      

 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกนัไว้เบิกจ่ายเหลื�อมปี ก่อนประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

รายการ เงินกนัไวเ้บิกเหลื�มปี เบิกจ่าย คงเหลือ   

(สุทธิ)   

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค

การเกษตร 

        

     งบบุคลากร                               -                        -                     -     

     งบดาํเนินงาน           10,997,566.65  10,997,566.65                   -     

     งบลงทุน           32,535,000.00  32,535,000.00                   -     

รวม           43,532,566.65  43,532,566.65                   -    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


