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สาร
จากประธานกรรมการ

	 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 พกฉ.	

ได้ด�าเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการเผยแพร่ 

พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตร	และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ภูมิปัญญา	 นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต	 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย	 เพื่อจุดประกายความคิด	 และสร้างแรงบันดาลใจ	 ให้เกษตรกร	 เยาวชน	 และประชาชนได้น้อมน�า 

แนวพระราชด�าริ	 หลักการทรงงาน	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และความส�าคัญของการเกษตร 

ไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติเพือ่ประโยชน์แก่	ตนเอง	ครอบครวั	และสงัคมต่อไป	ถงึแม้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 

รัชกาลที่	๙	เสด็จสวรรคต	วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	พกฉ.	ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

	 ผลการด�าเนินงานของ	 พกฉ.	 ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม	 สู่สังคม

ไทย	 จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	 เครอืข่าย	 ภาคคีวามร่วมมอื	 และเจ้าหน้าทีท่กุท่านเป็นอย่างมาก

	 	 	 	 	 	 	 												(นายอภิสิทธิ์	วีระสกุลวงศ์)

	 	 	 	 	 	 	 	ประธานกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



สาร

จากผู้อ�านวยการ

	 การด�าเนนิงานของส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน)	

ช่ือย่อ	 พกฉ.	 ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ดิฉันได้รับ 

การสรรหาให้มาปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ�านวยการส�านักงาน	 ตั้งแต่วันที่	 ๒	 เมษายน	๒๕๕๓	นับเป็นเวลาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่แปด 

ที่ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานมาสองวาระ	 และในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบก�าหนดในวันที่	 ๑	

เมษายน	๒๕๖๑

	 ๘	 ปี	 ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้ด�าเนินการ

ปรบัปรงุ	พัฒนาพพิธิภณัฑ์	ในการเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	พระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 และพระบรมวงศานุวงศ์	 ด้านการเกษตร	 และถ่ายทอดองค์ความรู้	 ภูมิปัญญา	 นวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต	ที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้ผู้เข้าชมน�าไปประยุกต์ใช้

ในการด�าเนินชีวิต	ทั้งได้สร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	อาคารสถานที่	 เพื่อจัดกิจกรรม	และอ�านวยความสะดวก 

ผู้เข้าชม	 เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการมากยิ่งขึ้น	 ตลอดจนได้พัฒนากิจกรรม	 และหลักสูตรการเรียนรู้ให ้

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์	ท�าให้จ�านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกปี	

	 ความส�าเรจ็ในการด�าเนินการของ	พกฉ.	มาถงึปัจจบัุนนีไ้ด้เป็นทีย่อมรบัของสงัคม	ว่าเป็นพพิธิภณัฑ์แห่งการเรยีนรู ้

พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 และเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 

ด้วยความร่วมมอื	ร่วมใจของคณะกรรมการ	พกฉ.	คณะอนกุรรมการ	องค์กร	หน่วยงาน	เครือข่าย	ภาคคีวามร่วมมอื	รวมถงึ 

เจ้าหน้าที	่พกฉ.	ทกุคน	ทีไ่ด้ร่วมสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีาม	 เพ่ือสืบสาน	 รักษา	 ต่อยอด	พระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ในหลวงรชักาลท่ี	๙	ตลอดมา	จึงขอขอบพระคณุทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

	 	 	 	 	 	 	 											(นางจารุรัฐ	จงพุฒิศิริ)

	 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

	 	 	 	 	 	 						เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 	 	 	 	 	 	 	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	๑	เมษายน	๒๕๖๑



สาร

จากผู้อ�านวยการ

	 ๙	ปีแห่งการจัดตั้งส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	
หรอื	“พกฉ.”	ตามพระราชกฤษฎกีาการจดัตัง้ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ในปีพุทธศักราช	๒๕๕๒	พกฉ.	ได้ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ด้านการเกษตร	และน้อมน�าพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย	 
มาน�าเสนอผ่านสื่อการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์	 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต	 และ
กจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	ร่วมกบัเครอืข่าย	เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูภ้มูปัิญญาและนวตักรรมเกษตร	สร้างแรงบนัดาลใจให้
แก่ผูช้มทกุเพศวยั	ทกุระดบั	ได้น�าความรูสู้ก่ารปฏบิติัสามารถสร้างอาหาร	สร้างอาชพี	และพ่ึงพาตนเองได้อย่างมคีวามสขุ 
บนพื้นฐานความพอเพียง	ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
	 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์	 และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	พกฉ.	 จึงได้ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์	 ๕	 ด้านหลัก	 พร้อมกับน�า
แนวทางการน�าพิพิธภัณฑ์สู่สากลมาประยุกต์เพื่อพัฒนาในการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์การ	 ดังนี้	 ๑.	 จัดท�า 
และพฒันาปรับปรงุรปูแบบ	เนือ้หา	และสือ่การจัดแสดงให้ทนัสมยั	ด้วยการเพิม่ค�าบรรยายภาษาองักฤษ	เพิม่	QR	code	
ในป้ายค�าบรรยาย	และจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันส�าคัญต่างๆ	ของพิพิธภัณฑ์	เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเผย
แพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	๒.	สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ	(ICOM)	
สมาคมพพิธิภณัฑ์ไทย	และประสานความร่วมมอืกับพพิธิภณัฑ์ภาครฐัและเอกชนในการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามก้าวหน้า
ของกจิการพพิธิภณัฑ์ในประเทศ	และระหว่างประเทศ	๓.	ประสานความร่วมมอื	และแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกร	
สถาบันองค์กร	หน่วยงานและผู้สืบทอดเพื่อเผยแพร่ขยายผลเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	๔.	จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์	และ	Smart	Technology	๕.	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์	๖.	พัฒนา
บุคลากร	เพื่อเพิ่มทักษะในเรื่องพิพิธภัณฑ์	และภาษาอังกฤษในการน�าชม	
	 การด�าเนนิงานของ	พกฉ.	ในรอบปีทีผ่่านมาประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดีในวนันี	้ต้องขอขอบคณุ	คณะกรรมการ	
คณะอนุกรรมการ	หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 เครือข่าย	พกฉ.	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ	พกฉ.	 และผู้มีส่วนร่วมทุกคน	 
ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	รัชกาลท่ี	๙		และตัง้มัน่ในการสนองพระราชปณธิาน	สมเดจ็พระเจ้าอยูม่หาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร 
ตามแนวพระราชด�าริ	“สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	สร้างสุขปวงประชา”	 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือพัฒนาองค์การนี้ให้เป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร	และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อย่างยั่งยืน	ต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 										(นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ)

	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
	 	 	 	 	 	 	 							เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 	 	 	 	 	 	 	 						๑๘	เมษายน	๒๕๖๑	–	ปัจจุบัน
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ส่วนที่	๑
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร



9สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

ความเป็นมาขององค์กร

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้จดัตัง้พิพธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	โดย

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในมหามงคลสมยัที	่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ	๕๐	ปี	ในปีพุทธศักราช	๒๕๓๙	โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์	 เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๙	และ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	

	 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ด�าเนินการจัดตัง้ส�านกังานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อด�าเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา	 จัดตั้งส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยมผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัที	่๒๓	มถินุายน	

๒๕๕๒	ได้สรรหาและแต่งตั้งนางจารุรัฐ	จงพุฒิศิริ	 เป็นผู้อ�านวยการ	และปฏิบัติหน้าที่	ตั้งแต่วันที่	๒	 เมษายน	๒๕๕๓	

จนถึงวันที่	๒	เมษายน	๒๕๖๑	และได้สรรหาและแต่งตั้ง	นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ	เป็นผู้อ�านวยการคนปัจจุบัน	ตั้งแต่วันที่	

๑๘	เมษายน	๒๕๖๑	จนถึงปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ 
ของพระมหากษัตริย ์ ไทยกับความสัมพันธ ์ ในด ้าน 
การเกษตรตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั	รวมทัง้โครงการพระราชด�าริ 
พระราชกรณียกจิและโครงการพระราชพธิต่ีาง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง 
ในด้านการเกษตร
	 ๒.	 เป็นศนูย์กลางการขบัเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และ
เป็นแหล่งความรู้	 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด�าร	ิพระราชกรณยีกิจ	โครงการพระราชพิธต่ีาง	ๆ 
และให้บริการด้านค�าปรึกษาและด้านอื่นๆ	 ที่เก่ียวเนื่อง
แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	 รวมทัง้สถาบนัเกษตรกร	องค์กรชมุชน	และ
ประชาชนผูส้นใจ
	 ๓.	 จัดให้มีการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัยรวบรวมวัตถุ	
วัสดุอ้างอิง	 สิ่งประดิษฐ์	 จ�าแนกประเภทวัตถุ	 บันทึก 
หลกัฐานเกีย่วกบัความเป็นมา	การสงวนรกัษาผลงานเกีย่วกบั 
ววิฒันาการและการพฒันาด้านการเกษตรของประเทศไทย	
รวมถงึพนัธุส์ตัว์หายาก	ตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีเ่กีย่ว
เนื่องกับการเกษตร	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความ
ก้าวหน้าทางวชิาการ	และส�าหรับใช้ในกจิการของส�านกังาน

	 ๔.	 จัดแสดงกิจกรรม	 ผลงาน	 นิทรรศการ	 การ
ประชมุ	 สมัมนา	 การฝึกอบรม	 การแสดงสนิค้า	 และการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการพระราชด�าริ	
พระราชกรณยีกจิ	โครงการพระราชพิธต่ีาง	ๆ	แนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตร 
ทฤษฎใีหม่
	 ๕.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ประสานความร่วมมือ	
และให้ค�าปรึกษาแก่โครงการหลวง	 สถาบันการศึกษา	
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	 ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ข้อมูล	 และ 
เจ้าหน้าที่	 ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร	เพื่อน�ามาพัฒนาส�านักงาน
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส�านักงาน

•	อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

	 ๑.	ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	และทรัพยสิทธิต่างๆ

	 ๒.	ก่อตัง้สทิธ	ิหรอืท�านติกิรรมทกุประเภทผกูพนัทรัพย์สนิ	ตลอดจนท�านติกิรรมอืน่ใด	เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิ 

	 	 กิจการของส�านักงาน

	 ๓.	ท�าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ทั้งในประเทศและ 

	 	 ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

	 ๔.	จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา	วิจัย	และการด�าเนินงานของส�านักงาน

	 ๕.	เข้าร่วมทนุกบันติบุิคคลอืน่ในกจิการทีเ่กีย่วกับวตัถปุระสงค์ของส�านกังานตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด

	 ๖.	จ�าหน่ายสินค้า	หรือให้บริการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

	 ๗.	กูย้มืเงนิเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ของส�านกังานตามหลกัเกณฑ์	ทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด

	 ๘.	เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าตอบแทน	หรือค่าบริการในการด�าเนินกิจการต่างๆ	ตามวัตถุประสงค์ของ 

	 	 ส�านักงาน	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�าหนด

	 ๙.	การด�าเนินการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

•	การบริหารงานของส�านักงาน

	 ด�าเนนิการในรปูแบบคณะกรรมการ	และคณะกรรมการด�าเนนิการสรรหา	และแต่งต้ังผู้อ�านวยการส�านกังานเพือ่

บรหิารกจิการของส�านกังาน

วิสัยทัศน์

	 เป็นองค์การเพือ่สร้างสรรค์ภมูปัิญญาสงัคมเกษตรไทย	ให้พัฒนาอย่างยัง่ยนืบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

พันธกิจ

	 ๑.	เผยแพร่	พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

	 ๒.	เป็นศนูย์กลางการขบัเคล่ือน	ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงภาคการเกษตร

	 ๓.	เป็นสถาบันการเรียนรู้	ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร

	 ๔.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน
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แผนยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์การด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์เผยแพร่พระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

๑

ยุทธศาสตร์ขบัเคลือ่นเชือ่มโยงเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

๒

๓ ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ภมิูปัญญาและ

นวัตกรรมเกษตรไทย

๔
ยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจ

๕
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ ๑	 เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
	 กษัตริย์เกษตร
กลยุทธ์ที่ ๒	 สืบสานภูมิปัญญาของแผ่นดิน
กลยุทธ์ที่ ๓	 ต้นแบบนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๔	 เผยแพร่ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	

กลยุทธ์ที่ ๕	 การมีส่วนร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์	

กลยุทธ์ที่ ๖	 เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน

กลยุทธ์ที่ ๗	 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ ๘	 การประชาสัมพันธ์	

กลยุทธ์ที่ ๙	 การพัฒนาธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๑๑	 การบริหารจัดการที่ดี
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โครงสร้าง

การจัดแบ่งส่วนงาน

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	

รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	(ฝ่ายบริหาร)

รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	(ฝ่ายพัฒนา)

คณะกรรมการ

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ	

ผู้ตรวจสอบภายใน	

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๓. ฝ่ายแผนงานและติดตามผล 

๔. ฝ่ายการคลัง 

๕. ฝ่ายจัดการและบริการ 
 ทรัพยากร 

ส�านักอ�านวยการ

๑. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๒. ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

๓. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 

๔. ฝ่ายสารสนเทศ 

ส�านักสื่อสารสัมพันธ์

และเครือข่าย

๑. ฝ่ายศึกษาและพัฒนา
 นวัตกรรมเกษตร 

๒. ฝ่ายจัดแสดงต้นแบบ
 นวัตกรรมเกษตร 

๓. ฝ่ายเผยแพร่และ
 ถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตร

ส�านักนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	

๑. ฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ 

๒. ฝ่ายผลิตและประยุกต์ 
 พิพิธภัณฑ์ 

๓. ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ 

ส�านักพัฒนาพิพิธภัณฑ์

และองค์ความรู้

๑. ฝ่ายส่งเสริมกิจการ 

๒. ฝ่ายจัดการกิจการ 

๓. ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ส�านักพัฒนากิจการ	
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รายนามคณะกรรมการ

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 ๑.	นายอภิสิทธิ์	วีระสกุลวงศ์	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ๓.	เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ๔.	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ๕.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ๖.	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 ๗.	นายเฉลิมเกียรติ	แสนวิเศษ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ๘.	นายโชคดี	ปรโลกานนท์	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ๙.	ผู้อ�านวยการ	พกฉ.	 กรรมการและเลขานุการ

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

	 ๑.	นายวรเวทย์	ธ�ารงธัญลักษณ์	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

	 ๒.	นายอารักษ์	สังหิตกุล	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	

	 ๑.	นายอมร	ชุติมาวงศ์	 ประธานอนุกรรมการ

	 ๒.	นายจ�านงค์	แรกพินิจ	 อนุกรรมการ

	 ๓.	นายวิณะโรจน์	ทรัพย์ส่งสุข	 อนุกรรมการ

	 ๔.	นายโชคดี	ปรโลกานนท์	 อนุกรรมการ

	 ๕.	นายสรรเสริญ	อัจจุตมานัส	 อนุกรรมการ

	 ๖.	ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ	พกฉ.	 เลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

	 ๑.	นายปรีชา	อุยตระกูล	 ประธานอนุกรรมการ

	 ๒.	นายวีระชัย	นาควิบูลย์วงศ์	 อนุกรรมการ

	 ๓.	นายเธียรชัย	ณ	นคร	 อนุกรรมการ

	 ๔.	นายทวี	วัชระเกียรติศักดิ์	 อนุกรรมการ

	 ๕.	ผู้ตรวจสอบภายใน	พกฉ.	 เลขานุการ
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การด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ส่วนที่	๒
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๒.๑	รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ๒.๑.๑.	แผนบูรณาการเพื่อการปฏิรูปการเกษตร

 การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
	 จัดถ่ายทอดองค์ความรู้	ภูมิปัญญา	นวัตกรรมเกษตร	จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการลด 
ค่าใช้จ่าย	และสร้างรายได้	จ�านวนมากกว่า	๙๐	หลกัสตูร	ได้แก่	การปลกูแตงกวาลอยฟ้า	ความสขุในวถิธีรรมชาติ	สวนผกั 
๑	ไร่	สร้างสุข	สร้างรายได้	ชีววิถี	๑	ไร่	มีกิน	มีใช้	เกษตรผสมผสาน	วิถีพอเพียง	ผักออแกนิกสร้างสุข	การท�าเกษตร
ในหน้าแล้ง	การเพาะเห็ดเจ็ดช่ัวโคตร	ปุ๋ยชีวภาพเพื่อผักสุขภาพ	การสกัดฮอร์โมนจากพืช	ปลูกไผ่ได้มากกว่าหน่อไม ้
การเลี้ยงสัตว์แบบคนเมือง	การขยายพันธุ์ผักหวานป่า	โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า	เพ่ือการพ่ึงตนเอง	ป่าพ้ืนบ้านอาหาร 
ตามฤดูกาล	เกษตรสร้างสรรค์จากพอเพียงสู่สากล	 เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์	การเลี้ยงปลาช่อนในวงบ่อซีเมนต ์
เกษตรทฤษฎีใหม่สวนข้างบ้าน	เกษตรไร่นาสวนผสม	กังหันลมผลิตไฟฟ้า	พอเพียงตามค�าพ่อ	สลัดอินทรีย์ส่งออก 
หญ้าพระราชา	การผลติเหด็หลนิจอืและการแปรรูป	เทคนคิการผลิตพืชตระกลูแตง	ธนาคารน�า้ใต้ดินก้าวต่อตามรอยพ่อ 
เกษตรผสมสานพืช	๑๒	ชั้น	ปลดหนี้ด้วยเกษตรสรรพส่ิง	สร้างชีวิต	การปลูกผักสลัดอินทรีย์	และผักกินใบ	การปลูก
มันหวานญี่ปุ่น	เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์	สวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่	๑	ไร่	จุลินทรีย์	๑	เทพ	๘	เซียน	จุลินทรีย์
จาวปลวก	การเลี้ยงปูนา	สร้างอาชีพ	บัญชีฟาร์มเพ่ือการเกษตร	การก�าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ	การจัดการน�้าเพื่อ
การเกษตร	การท�าก้อนเช้ือเห็ดนานาชนิด	เกษตรสวนทางเพิ่มรายได้	การท�าบ้านดินพอเพียง	แบบมืออาชีพ	รุ่นที่	๑๐ 
ฯลฯ	มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	จ�านวน	๙,๘๖๕	ราย

	 ๒.๑.๒.	งานนโยบายที่ส�าคัญ

 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�าริ ให้บริการการเข้าชมและเรียนรู ้
พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ด้านการเกษตร	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 โครงการ 
พระราชด�าร	ิมผีูเ้ข้าชมและเรียนรู	้จ�านวน	๔๖๖,๓๔๓	ราย

	 ๒.๑.๓.	นโยบายการสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 ได้ประสานกบัโรงเรยีนต่างๆ	โดยจัดท�าหลกัสตูร	เรยีนรูพ้ระอัจฉรยิภาพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	สิ่งแวดล้อม	และ
ความส�าคัญของการเกษตร	 ให้สอดคล้องในห้องเรียน	 มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ	จ�านวน	๗๗,๘๗๔ ราย

	 ๒.๑.๔.	ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

	 พพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	
ได้รบัรางวลั	“Museum Thailand Popular Vote ๒๐๑๘”	ทีจ่ดัข้ึนเป็น
ครั้งที่	๒	โดยมีพลอากาศเอกประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	ประธาน
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	 เป็นประธาน
ในพิธีและมอบรางวัล	ณ	ห้องประชุม	 ชั้น	 ๕	 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 ในวันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ	(สพร.)	หรือ	มิวเซียมสยาม	ภายใต้งานบูรณาการด้าน
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู	้ซึง่พพิธิภัณฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เป็น	๑	ใน	๑๐	ของพพิธิภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	ทีไ่ด้รับ
ความนยิมจากประชาชนผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์	www.museumthailand.com
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๒.๒	ภาพรวมการด�าเนินการที่ส�าคัญ	พกฉ.	

	 ภาพรวมในการด�าเนินงานโดยทุกส�านักและหน่วยงานภายใน	พกฉ.	 ได้ร่วมกันด�าเนินการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ

ตามเป้าหมายตามพันธกิจ	การด�าเนินงานประกอบด้วย

	 ๒.๒.๑	การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ด้านการเกษตร	

	 ๒.๒.๒	การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

	 ๒.๒.๓	การเป็นสถาบันการเรียนรู้	และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	

	 ๒.๒.๑	การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ด้านการเกษตร

	 พกฉ.	จัดแสดงนิทรรศการ	สร้างต้นแบบ	ฐานการเรียนรู้	และจัดกระบวนการน�าชม	เพื่อเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ

และพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 ด้านการเกษตร	 เศรษฐกจิพอเพยีงภาคการเกษตรและนวตักรรม

เกษตรในพืน้ทีจ่ดัแสดงในอาคาร	 นอกอาคาร	 และนิทรรศการสัญจร	 มีผู้เข้าชมและเรียนรู้	 ต้ังแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 

ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	จ�านวน	๔๖๖,๓๔๓	ราย	โดยเปิดให้บริการเข้าชม	มีรายละเอียดการด�าเนินงาน	ดังนี้	

	 ๑)	กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในอาคาร	๖	พิพิธภัณฑ์	ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย

 • พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา	 จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ด้าน

การเกษตร	พระราชประวติั	หลกัการทรงงาน	เศรษฐกจิพอเพยีง	พระราชกรณยีกิจ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร	ิเกษตรทฤษฎใีหม่	การพฒันาด้านป่าไม้	ดิน	น�า้	ววิฒันาการเกษตรไทย	เกษตรโลก	วถิเีกษตรไทย	นวตักรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	สถาบันเกษตรไทย	ผู้น้อมน�าค�าพ่อสอน	น�าเสนอในรูปแบบทันสมัย	ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น	

๓	มิติ	ระบบโฮโลแกรม	เกม	ทัชสกรีน	ฯลฯ	ซึ่งภาพยนตร์	แอนิเมชั่น	๓	มิติ	เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้เข้าชม
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 • พิพธิภณัฑ์มหัศจรรย์พันธกุรรม	ตามรอยเจ้าฟ้านกั

อนรุกัษ์	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

“การรักทรัพยากร	 คือ	 การรักชาติ	 รักแผ่นดิน”	 เรียนรู้	

ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับหมื่นชนิด	 คุณค่า	

ความหมาย	 ความส�าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรม	 ด้วย

เทคโนโลยีแสง	สี	เสียง	ทันสมัย

 • พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร	 เรียนรู้ความส�าคัญ

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วน

มีหน้าที่ร่วมกัน	 เพื่อด�ารงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน	 การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

ทางการเกษตร	 ร่วมสร้างส�านึกรับผิดชอบการใช้และ

จัดการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดลุ	สนกุสนานกบัการ

เดินป่ากลางวันและป่ากลางคืน



20 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

 • พิพิธภัณฑ์วิถีน�้า เรียนรู้วิถีแห่งน�้า	 ที่เปรียบ

เสมือนแม่ผู้ให้และผู้สร้างชีวิต	สายน�้าที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต

และสรรพสิ่ง	ความยิ่งใหญ่และพลังของสายน�้า	พร้อมกับ

ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น	๔	มิติ	๒๗๐	องศา	

 • พิพิธภัณฑ์ดินดล	 เรียนรู้ดิน	 เป็นฐานก�าเนิด

ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์	เปรียบเสมือนแม่ผู้หล่อเลี้ยง

โลก	ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น	๓๖๐	องศา
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 • พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต	 เรียนรู้ความส�าคัญ

ของเกษตรกับการด�าเนนิชวีติของตนเอง	ครอบครวั	ชมุชน	

ประเทศไทยและสังคมโลก

	 ๒)	พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	

	 พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง	 เป็นพพิิธภณัฑ์ท่ีส่งเสรมิการ

เรยีนรูจ้ากทฤษฎสีูก่ารปฏิบัตท่ีิเหมาะสมและสอดคล้องกบั

ตนเอง	 เชื่อมโยงการจัดแสดงต้นแบบและฐานการเรียนรู้ 

ด้านนวัตรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และจัดการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติ	ตลอดจนจัดกิจกรรมเรียนรู้

วิถีเกษตรอย่างต่อเนื่อง	แบ่งออกเป็น	๒	พิพิธภัณฑ์

	 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 น�าชม 

นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 ๑	 ไร ่พอเพียง 

เกษตรพอเพยีงเมอืง	นวตักรรมท่ีอยูอ่าศยั	บ้านดนิบ้านฟาง 

นวัตกรรมพลังงานพ่ึงตนเอง	 และภูมิปัญญาเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง
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	 • พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ	 น�าชมเกษตร

ทฤษฎใีหม่ประยกุต์	ท�านา	๑	ไร่	ได้เงนิ	๑	แสน	ผกัคณุภาพ

ในโรงเรือน	เกษตรพื้นแข็ง	เทคนิคการขยายพันธุ์พืช	และ

ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 ๓)	พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร 

 พื้นที่	 MADO	 Pavilion	 ริมถนนพหลโยธิน	

เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อ	 ผ่านสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	

(Interactive)	 ซ่ึงมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา	 ใส่รองเท้า

ให้ตีนดอย	 และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์	 การ์ตูน 

แอนิเมช่ัน	 เรื่อง	 “๗๐	 ปี	 กษัตริย์	 เกษตร”	 เชื่อมโยง

ภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่	

สมัผสัคณุค่าวถิเีกษตรไทย	ทีร้่าน	“กนิ	อยู	่ด”ี	และ	MADO	

café	จ�าหน่ายอาหาร	 เครื่องดื่ม	สินค้าเพื่อสุขภาพ	และ

ผลผลิต	ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
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	 ๒.๒.๒	การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

	 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรนั้น	 พกฉ.	 ได้ด�าเนินการ “การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจ 

พอเพียง” เป็นตลาดนัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	ภูมิปัญญา	นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	การบริหาร

จดัการผลผลติ	การตลาด	การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้จากเครอืข่ายพพิธิภัณฑ์	เกษตรกร	ตลอดจนการจ�าหน่ายสนิค้า	ผลติภณัฑ์

และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่างๆ	

 วัตถุประสงค์การด�าเนินการ
	 ๑)	เครอืข่ายของ	พกฉ.	และภาคคีวามร่วมมอืได้มโีอกาสในการเผยแพร่องค์ความรูด้้านนวตักรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สาธารณะมากขึ้น

	 ๒)	พกฉ.	เปิดพืน้ทีใ่ห้เครอืข่ายได้จดัแสดงและพัฒนาศกัยภาพด้านการผลิต	การตลาด	นวตักรรมและการบรหิาร

จัดการทรัพยากรของตนเอง	ผ่านรูปแบบตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	และร่วมกันขับเคลื่อนเชื่อมโยง

งานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม	

	 ๓)	พกฉ.	ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	กิจการของพิพิธภัณฑ์ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

 ผลการด�าเนินการ

ครั้งที่ เดือน

จ�านวนผู้เข้าชม	(คน)

ตลาดนัด/มหกรรม

๑ “คิดถึงมิลืมเลือน”	 ๗	-	๘	ต.ค.	๒๕๖๐ ๑๔,๗๒๗	

๒ “อาสาสร้างสรรค์	สืบสานเกษตรไทย” ๔	-	๕	พ.ย.	๒๕๖๐ ๑๑,๖๙๗	

๓ “สืบสาน	รักษา	ต่อยอด”	 ๒	-	๕	ธ.ค.	๒๕๖๐ ๑๐๗,๔๕๔	

๔
“มหกรรมลูกหลานไทย	สืบสาน” 

“พระราชปณิธาน”
๑๓	ม.ค.	๒๕๖๑ ๗๖,๗๑๖	

๕ “สานต่อ	รักษ์พอเพียง”	 ๓	-	๔	ก.พ.	๒๕๖๑ ๑๓,๘๕๗	

๖ “สุขใจ	ในวิถีเกษตร”	 ๓	-	๔	มี.ค.	๒๕๖๑ ๑๓,๒๐๒	

๗ “ตามรอยพ่อ	ต่อยอดพันธุกรรม” ๖	-	๘	เม.ย.	๒๕๖๑ ๒๙,๙๒๕

๘ “Happy	Life	by	เกษตร”	 ๕	-	๖	พ.ค.	๒๕๖๑ ๑๒,๒๔๘	

๙
“Agri	Museum	Expo	รื่นเริง	เบิกบาน	

สืบสาน	เกษตรไทย”
๑	-	๓	มิ.ย.	๒๕๖๑ ๒๕,๐๖๒	

๑๐ “สนองพระราชปณิธาน	กษัตริย์	เกษตร” ๖	-	๘	ก.ค.	๒๕๖๑ ๒๐,๗๓๗	

๑๑ “เกษตรเพื่อแม่	เกษตรอิ่มอุ่น”	 ๔	-	๕	ส.ค.	๒๕๖๑ ๑๒,๗๒๖	

๑๒ “สีสัน	ลีลา	ภูมิปัญญาท้องทุ่ง”	 ๑	-	๒	ก.ย.	๒๕๖๑ ๑๐,๐๙๔	

รวม ๓๔๘,๔๔๕
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 ครั้งที่	๑	จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	“คิดถึงมิลืมเลือน”	เมื่อวันที่	๗	-	๘	ตุลาคม	๒๕๖๐	ผู้เข้าชม

งานตลาดนัดได้ร่วมชม	ชิม	ช้อป	สินค้าเกษตรปลอดภัย	พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ	ที่น�าผลผลิต	

ผลิตภัณฑ์	มาจ�าหน่าย	ร่วมชมภาพวาดจากศิลปิน	นิทรรศการ	“คิดถึงพ่อ	มิลืมเลือน”	ร่วมพิธีท�าบุญถวายภัตตาหาร

เพลพระสงฆ์	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลที่	 ๙	 เรียนรู้

ความหมายและความส�าคัญของไม้จันทน์หอม	 นอกจากนี้ได้ร่วมกันจัดท�าดอกดารารัตน์	 เพ่ือไปเป็นส่วนหนึ่งส�าหรับ

พิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

รัชกาลที่	๙	ในวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๐

บรรยากาศพธิที�าบญุถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙

นิทรรศการพิเศษ ทุกพื้นที่การทรงงาน (เจาะบากง)

นิทรรศการพิเศษ “คิดถึงพ่อ มิลืมเลือน”
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 ครั้งที่	๒	จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	“อาสาสร้างสรรค์ 

สบืสานเกษตรไทย”	ระหว่างวันท่ี	๔	-	๕	พฤศจกิายน	๒๕๖๐	ผูร่้วมงานได้เลอืก

ชม	ชิม	ช้อป	สินค้าเกษตรปลอดภัย	ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์ฯ	ที่น�าผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	มาจ�าหน่าย	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในงาน	 เรื่องมหัศจรรย์ธัญพืช	 เรียนรู้เกี่ยวกับ

เมล็ดพืชนานาชนิด	สรรพคุณและการน�าไปเป็นอาหาร	 เรื่องพันธุกรรมข้าวไร่	

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษา	 เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น	 การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า	

แปลงเกษตรผสมผสาน	เรียนรู้การปลูกผักเมืองหนาว	รูปแบบการจัดการพื้นที่

ในการท�าการเกษตร

การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ โมเดลจ�าลองโครงการสวนจิตรลดา

ผู ้ร ่วมงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และชม ชิม ช้อป สินค้า
เกษตรปลอดภัย

บรรยากาศผู ้ร ่วมงานชมนิทรรศการพิเศษ  

พระเมรุมาศจ�าลอง



26 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

 ครัง้ท่ี	๓	จัดตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพียง	“สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

ระหว่างวนัท่ี	๒	–	๕	ธนัวาคม	๒๕๖๐	 ผู้ร่วมงานได้ชม	ชมิ	 ช้อป	 สินค้าเกษตร

ปลอดภัย	 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ	 ที่น�าผลผลิต	

ผลติภัณฑ์ต่างๆ	มาจ�าหน่าย	ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ชิาของแผ่นดนิ	จากผูน้้อมน�า

ค�าพ่อสอน

การจัดแสดงนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ “คิดถึง มิลืมเลือน ๙”

ผู้ร่วมงานเลอืกชม ชมิ ช้อป สนิค้าเกษตรปลอดภยั

การจัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ “ทรงกล้อง” และการจัด 
แสดงนทิรรศการพระราชประวัตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
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 ครั้งที่	 ๔ จัดงานมหกรรมลูกหลานไทย	 สืบสานพระราช

ปณธิาน	วนัที	่๑๓	มกราคม	๑๕๖๑	ผูเ้ข้าร่วมได้น้อมร�าลกึ	และสบืทอดพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ 

นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ	 ภายในงาน	 อาทิ	 นิทรรศการพิเศษ	 ก�าแพง 

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 เกี่ยวกับเด็ก	 และ

กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา	เป็นต้น

กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา

นิทรรศการพิเศษ ก�าแพงพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับเด็ก
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 ครั้งที่	 ๕ จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	“สานต่อ รักษ์พอ

เพียง”	ระหว่างวันที่	๓	–	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	ผู้ร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรยีนรูว้ชิาของแผ่นดนิ	จากบคุคลผูน้้อมน�าค�าพ่อสอน	ทัง้นีย้งัสามารถเลอืกชม	

ชมิ	ช้อป	สนิค้าเกษตรปลอดภยั	ร่วมพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรู้

กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ	ที่น�าผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	มาจ�าหน่าย	นอกจากนี้ 

ยงัได้ชมนทิรรศการและร่วมกจิกรรมต่างๆ	ได้แก่	นทิรรศการก�าแพงแห่งความรัก 

จุดถ่ายภาพเพื่อสร้างสีสันในงาน	เป็นต้น

นิทรรศการพิเศษ ก�าแพงแห่งความรัก

บรรยากาศจดุถ่ายภาพเพือ่สร้างสสีนัในงาน

ผูร่้วมงานเลอืกชม ชมิ ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย
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 ครั้งที่	๖ จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	“สุขใจ ในวิถีเกษตร” ระหว่างวันที่	๓	-	๔	มีนาคม	๒๕๖๑	 

ผูร่้วมงานได้ชม	ชมิ	ช้อป	สนิค้าเกษตรปลอดภยั	ของใช้คณุภาพกว่า	๑๐๐	ร้านค้า	ร่วมพูดคยุแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครอืข่าย 

พิพิธภัณฑ์ฯ	ที่น�าผลผลิต	ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	มาจ�าหน่าย	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน	จากผู้น้อมน�าค�าพ่อสอน 

สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง	 สนุกสนานในห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง	 และเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรกว่า	 ๑๐	 วิชา	 นอกจากนี้ยัง

มีนิทรรศการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าชมได้ตระหนัก	 น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้เห็นถึง 

ความส�าคัญของการเกษตร	ได้แก่	จัดแสดงก�าแพงสุขใจในวิถีเกษตร	จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน	๔	ภาค	เป็นต้น

การจัดแสดงก�าแพงสุขใจในวิถีเกษตร

ผูร่้วมงานเลอืกชม ชมิ ช้อป สนิค้าเกษตรปลอดภยัการจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ๔ ภาค
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 คร้ังท่ี	๗ จดัตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพยีง	“ตามรอยพ่อ ต่อยอด 

พนัธกุรรม”ระหว่างวนัที	่๖	-	๘	เมษายน	๒๕๖๑	ผูร่้วมงานได้ร่วมสบืสานประเพณี

วัฒนธรรมไทย	 สงกรานต์ปีใหม่ไทย	 สรงน�้าพระ	 ท�าบุญพระประจ�าวันเกิด 

ร่วมกจิกรรม	“วถิเีก๋ไก๋แต่งชดุไทยเทีย่วพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ”	พร้อมถ่ายภาพกับ

จุดถ่ายภาพย้อนยุค	นิทรรศการพิเศษ	พันธุกรรมไผ่นานาชนิด	ทั้งนี้ผู้ร่วมงาน

สามารถเลือกชมิอาหาร	๔	ภาค	และซ้ือสนิค้าเกษตรปลอดภยั	ตลอดจนเรยีนรู้ 

วิชาของแผ่นดินมากกว่า	๒๐	วิชา

บรรยากาศบริเวณจุดถ่ายภาพกับจุดถ่ายภาพ
ย้อนยุค

นิทรรศการพิเศษ พันธุกรรมไผ่นานาชนิด

ผู้ร่วมงานเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย
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 คร้ังท่ี	๘ จดังานตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพยีง	“Happy Life by เกษตร”ระหว่างวนัที	่๕	–	๖	พฤษภาคม	

๒๕๖๑	ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาไร้พรมแดน	“พอเพียงจากไทยสู่สากล”	ช่วงเวลาแห่งความสุข	

ปลูกรัก	ปลูกผัก	เรียนรู้การท�าเกษตรตามรอยพ่อ	ชมนิทรรศการ	วิถี	Slow	Life	ความสุขของคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง	

สขุจากการลงมือท�าด้วยตนเอง	และหลกัสตูรฝึกอบรมวชิาของแผ่นดนิ	อบรมเชิงปฏบิตักิาร	ทัง้นีผู้ร่้วมงานสามารถเลอืก

ชิม	ชม	ช้อป	สินค้า	ผลผลิต	ผักผลไม้ตามฤดูกาล	อาหารพื้นบ้าน	ต้นไม้	พันธุ์ไม้	Happy	Life	ชิลล์ชิลล์	กับวงดนตรี 

พื้นบ้าน	“ซุ้มข้าวแลง”	และเมนูพิเศษ	“ผัดไทย”	อาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก	จากร้านอาหารกิน	อยู่	ดี

นิทรรศการวิถี Slow Life ความสุขของคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง

นิทรรศการโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการไบโอดีเซล
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นิทรรศการหญ้าแฝก นิทรรศการกังหันน�้าชัยพัฒนา

นทิรรศการฝนหลวง นทิรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาไร้พรมแดน

ผู้ร่วมงานเลือกชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย และร่วมอบรม 

เชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ
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 ครั้งที่	 ๙ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจ

พอเพียง	 “Agri Museum Expo รื่นเริง เบิกบาน 

สืบสาน เกษตรไทย”ระหว่าง	วันที่	๑	–	๓	มิถุนายน	

๒๕๖๑	ผู้ร่วมงานได้ร่วมสืบสาน	ต�านานเกษตรไทยจาก

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กว่า	 ๓๐	 แห่ง	 การเสวนา 

พพิธิภัณฑ์	“เกษตรกรรมก่อนประวติัศาสตร์	บ้านโนนวดั” 

โดย	ผศ.ดร.วรชัย	วิริยารมภ์	ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมรื่นเริง

เบิกบาน	 สนุกสนานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม	 และ

ของเล่นพื้นบ้านวิถีเกษตรไทย	 ๔	 ภาค	 เลือกซื้อสินค้า

เกษตรปลอดภัย	ผัก	ผลไม้ตามฤดูกาลกว่า	๓๐๐	ร้านค้า 

การอบรมวิชาของแผ่นดินและหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ

การกว่า	๒๐	หลักสูตร

ภาพพิธีเปิดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๙ “Agri Museum Expo 

รื่นเริง เบิกบาน สืบสาน เกษตรไทย”

การเสวนาพิพิธภัณฑ์ “เกษตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์ บ้านโนนวัด”

การจัดแสดงนิทรรศการวิถีเกษตร ๔ ภาค
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 ครั้งท่ี	 ๑๐ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	 “สนอง 

พระราชปณิธาน กษัตริย์ เกษตร”ระหว่างวนัท่ี	๖	-	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ผูร่้วม

งานได้เรียนรู้เรื่องราว	“กษัตริย์	เกษตร	นักพัฒนา	:	ดิน	น�้า	ป่า	คน”	กิจกรรม

จิตอาสาสืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร	 เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน	 และ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	๓๐	หลักสูตร	ทั้งนี้ยังได้เลือกชม	ชิม	ช้อป	สินค้าเกษตร

คุณภาพ	ต้นไม้และพันธุ์ไม้กว่า	๓๐๐	ร้านค้า

ภาพบรรยากาศงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
ครั้งที่ ๑๐ “สนองพระราชปณิธาน กษัตริย์ 
เกษตร”

นิทรรศการบุคคลสร้างแรงบันดาลใจ

คลินิกเกษตร ให้ค�าปรึกษาด้านการเกษตร

การจัดแสดงนิทรรศการ กษัตริย์ เกษตร นักพัฒนานิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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	 ครั้งที่	 ๑๑ จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	“เกษตรเพื่อแม่ 

เกษตรอิ่มอุ่น”ระหว่าง	วันที่	๔	–	๕	สิงหาคม	๒๕๖๑	ผู้ร่วมงานได้ร่วมระลึกถึง

พระคุณของแม่ผู้ให้ก�าเนิด	แม่ผู้เลี้ยงดู	และแม่ของแผ่นดิน	เรียนรู้นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙ 

และนิทรรศการนวัตกรรมปลูกผักในพื้นที่จ�ากัด	 เปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน 

ด้านการเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงกว่า	๑๐	หลกัสตูร	ท้ังนีผู้้ร่วมงานได้เลือกช้อป	

ชิม	สินค้าเกษตรปลอดภัย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปลูกผักปลูกรักเพื่อแม่ 
และ กิจกรรมเขียนบอกรักแม่

ภาพบรรยากาศการจดัตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพยีง 
ครั้งที่ ๑๑ “เกษตรเพื่อแม่ เกษตรอิ่มอุ่น”
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 คร้ังท่ี	 ๑๒ จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง	 “สีสัน ลีลา 

ภูมิปัญญาท้องทุ่ง” ระหว่าง	 ๑	 -	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 ผู้ร่วมงานได้รับ 

กลิ่นอายบ้านนา	 สปาบ้านทุ่ง	 ได้เรียนรู้เร่ืององค์ความรู้และนวัตกรรม 

การจดัการน�า้เพือ่การเกษตร	เช่น	ระบบน�า้หยดส�าหรบัคนเมอืง	กงัหนัลมสบูน�า้ 

เป็นต้น	 การอบรมวิชาของแผ่นดิน	 และผู้ร่วมงานได้เลือกชม	 ชิม	 ช้อปสินค้า

เกษตรตามฤดูกาล

นิทรรศการเครื่องจักสาน

กิจกรรมครัวลั่นทุ่ง เพื่อสร้างสีสัน บรรยากาศงาน

ภาพบรรยากาศการจดัตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ครั้งที่ ๑๒ “สีสัน ลีลา ภูมิปัญญาท้องทุ่ง”

จุดถ่ายภาพเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งท้องทุ่ง
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	 ๒.๒.๓	การเป็นสถาบันการเรียนรู้	และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	

	 พกฉ.	เป็นสถาบนัการเรยีนรู	้ภมูปัิญญาและนวตักรรมการเกษตร	รวมถึงส่งเสริมการมส่ีวนร่วม	ของภาคคีวามร่วมมอื 

ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ในการนี้	พกฉ.	เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ	ได้ร่วมมือกัน 

จัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ	 การจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร	 ฐานเรียนรู้	 รวมถึงการฝึกอบรม 

เผยแพร่องค์ความรูต่้างๆ	ภายใต้ชือ่กิจกรรม	“งานมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ”	โดยด�าเนนิงานท้ังส้ิน	จ�านวน ๕ ครัง้ 

มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	๒๕๙,๘๙๔	คน	รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	 ชื่องานมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ ช่วงเวลาที่ด�าเนินงาน

จ�านวนผู้เข้าชม	(คน)

ตลาดนัด/มหกรรม

๑

จัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รัชกาลท่ี	๙	มหกรรมในหลวงรักเรา	“สืบสาน	

รักษา	ต่อยอด”	

๒	–	๕	ธ.ค.	๖๐ ๑๐๗,๔๕๔	

๒
จัดมหกรรมลูกหลานไทย	สืบสาน 

พระราชปณิธาน
๑๓	ม.ค.	๖๑ ๗๖,๗๑๖	

๓

จัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

รัชกาลที่	๙	มหกรรม	“ตามรอยพ่อ	ต่อยอด

พันธุกรรม”

๖	–	๘	เม.ย.	๖๑ ๒๙,๙๒๕

๔

จัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	ในหลวงรัชกาลที่	๙	มหกรรม	“Agri’	

Museum	Expo	รื่นเริง	เบิกบาน	สืบสาน

เกษตรไทย”	

๑	–	๓	มิ.ย.	๖๑ ๒๕,๐๖๒	

๕

จัดมหกรรมเกษตร	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหกรรม	

“กษัตริย์	เกษตร”	

๖	–	๘	ก.ค.	๖๑ ๒๐,๗๓๗	

รวม ๒๕๙,๘๙๔
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รายละเอียดการด�าเนินงาน
	 ๑)	 จัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลท่ี	 ๙	

มหกรรมในหลวงรักเรา	 “สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอด”	 ระหว่างวันท่ี	 ๒	 -	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุ	เพือ่เผยแพร่พระอจัฉรยิภาพและพระเกยีรติคุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

ในหลวงรชักาลที	่๙	เพือ่สร้างแรงพลงัในการสบืสานพระราชปณธิานและน้อมน�าค�าพ่อสอนไปปฏบิตั	ิภายในงานประกอบ

ด้วยกิจกรรมหลักๆ	ดังนี้

 ๑.๑) นิทรรศการชุด “คิดถึงมิลืมเลือน ๙” ประกอบด้วย 

	 	 -	พระราชประวัติ	พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	รชักาลที	่๙

	 	 -	นิทรรศการพระบรมสาทสิลกัษณ์	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	ในหลวงรชักาลที	่๙	 

	 	 	 กว่า	๘๐	รูป	จากฝีมือศิษย์เก่า	-	ปัจจุบันจาก	คณะจิตรกรรม	ประติมากรรม	และภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัย 

	 	 	 ศิลปากร	ที่ได้วาดขึ้นอย่างฉับพลัน	หลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งประวัติศาสตร์	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙

 ๑.๒) นิทรรศการเครือข่าย ๔ ภาค ดังนี้ 

	 	 -	ภาคเหนอื	“ขึน้ดอยตามรอยพ่อ”	ซึง่ประกอบด้วย	ฐานการเรียนรู้การเพาะเหด็พ่ึงตนเอง	พันธกุรรมป่าต้นน�า้	 

	 	 	 วัฒนธรรมประเพณีกับวิถีชีวิตเกษตร	 ยอดเขา	 ป่าต้นน�้า	 การดูแลสุขภาพ	 หมอยาพ้ืนบ้าน	 และป่าไม้ 

	 	 	 เศรษฐกิจ

	 	 -	ภาคอีสาน	“ลูกอีสานในบ้านพ่อ”	ประกอบด้วย	พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

	 	 	 ภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	กับการแก้ปัญหาความแห้งแล้งภาคอีสาน	การดูแลสุขภาพกายใจ	 

	 	 	 ผักหลากหลายมากมายคุณประโยชน์	สมุนไพรเป็นยา	

	 	 -	 ภาคกลาง	 “ชีวิตไม่หลงทางเพียงพอ	 พ่อให้	 (ธรรม)	 ท�า”	 ประกอบด้วย	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่วิถีเกษตร 

	 	 	 ภาคกลาง	 ป่า	 ๓	 อย่างประโยชน์	 ๔	 อย่าง	 เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์	 เศรษฐกิจพอเพียง	 วิถีบ้านเรา	 

	 	 	 พันธุกรรมชาวไร่	ชาวนา

	 	 -	 ภาคใต้	 “ล่องใต้สายใยพ่อ”	 ประกอบด้วย	 วิถีชีวิตลุ่มน�้าปากพนัง	 ป่าพรุ-แกล้งดิน	 แก้มลิงหนองใหญ	่ 

	 	 	 พันธุกรรมเด่นภาคใต้	

 ๑.๓) นิทรรศการพนัธกุรรมสตัว์	ประกอบด้วย	พนัธกุรรมแพะ	พนัธกุรรมไก่เหลอืงหางขาว	พนัธกุรรมกระต่าย	 

	 	 พันธุกรรมไก่สวยงาม	การท�าเครื่องหนัง	

 ๑.๔) นิทรรศการนวัตกรรมและพันธุกรรมพืช	 ประกอบด้วย	พลังงานโซล่าร์เซลล์มือถือ	 นวัตกรรมพลังงาน	 

	 	 มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น

ผลการด�าเนินงาน 
	 •	 ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้นิทรรศการภายในงานท่ีหลากหลาย	 โดยเฉพาะด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 สร้าง

ความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ตลอดการจัดงาน	๔	วัน

	 •	ฐานนิทรรศการมีกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย	เป็นนิทรรศการที่มีชีวิต	ประชาชนมาร่วมกิจกรรมสามารถ

พูดคุย	หาค�าตอบได้จากเครือข่ายเจ้าของฐานเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
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 ๒)	 จัดมหกรรมลูกหลานไทย	 สืบสานพระราชปณิธาน	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอด 
พระราชปณธิาน	และเพือ่เผยแพร่พระมหากรณุาธคิณุพระอจัฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ 
	ในหลวงรัชกาลที	่๙	รวมถึงให้ความรู้	ความเข้าใจ	ความสุขสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับเด็กๆ	เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป	เมื่อวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๖๑	ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพ่ึงตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 สร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน�าค�าพ่อสอนไปปฏิบัต	ิ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมและฐานการเรียนรู้	 จ�านวน	 ๒๔	 ฐาน	 เปิดให้เข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น	 
๓	มิติ	กิจกรรมการละเล่นและชิงรางวัล	ทั้งบริการอาหารและอาหารว่าง

ผลการด�าเนินงาน 

	 ผู้เข้าร่วมงาน	 มีความสุข	 สนุกสนาน	 ภายใต้การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ตลอดวัน
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	 ๓)	 จัดมหกรรมเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลท่ี	 ๙	

มหกรรม	“ตามรอยพ่อ	ต่อยอดพนัธกุรรม” ระหว่างวันที	่๖	–	๘	เมษายน	๒๕๖๑	เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	

เพือ่เผยแพร่พระอจัฉรยิภาพและพระเกยีรตคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรชักาลท่ี	๙	

เพือ่สร้างแรงพลงัในการสบืสานพระราชปณธิานและน้อมน�าค�าพ่อสอนไปปฏบิติัภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลกั	ๆ  

ดังนี้

 ๓.๑) นทิรรศการ ฐานการเรยีนรู ้ได้รบัความร่วมมอืจากเครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรฯ	จ�านวน	๑๘	นทิรรศการ	

 ๓.๒) นิทรรศการ และกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	จัดขึ้น	เพื่อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการท�าขนมไทย	 

	 	 จัดแสดงขนมโบราณ	และการให้เช่าชดุไทย	ให้มกีจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมความเป็นอยูผ่่านการแต่งกาย	 

	 	 รวมทั้งสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม

 ๓.๓) นิทรรศการพันธุ์ไผ่หลากหลายพันธุกรรม

ผลการด�าเนินงาน
	 ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการท�าขนมไทย	 จัดแสดงขนมไทยโบราณ	 และการให้เช่าชุดเพื่อถ่ายรูป	 กับ

จุดถ่ายภาพ	 ร่วมเรียนรู้พันธุ์ไผ่หลากหลายพันธุกรรม	 และเรียนรู้พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในหลวงรัชกาลที่	๙	 เพื่อสร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมน�า 

ค�าพ่อสอนไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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 ๔)	จดัมหกรรมเกษตรเพือ่เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	

มหกรรม	“Agri’	Museum	Expo	รื่นเริง	เบิกบาน	สืบสานเกษตรไทย”	ระหว่างวันที่	๑	–	๓	มิถุนายน	๒๕๖๑	เพื่อน้อม

ร�าลกึในพระมหากรณุาธคุิณ	เพือ่เผยแพร่พระอจัฉริยภาพและพระเกียรติคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดชฯ	ในหลวงรชักาลท่ี	๙	เพือ่สร้างแรงพลงัในการสบืสานพระราชปณธิานและน้อมน�าค�าพ่อสอนไปปฏบิติั	ภายใน

งานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ	ดังนี้

 ๔.๑) นทิรรศการ ฐานการเรยีนรู ้ได้รบัความร่วมมอืจากเครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรฯ	จ�านวน	๒๓	นทิรรศการ	

 ๔.๒) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	๑๑	นิทรรศการ	ดังนี้

	 	 ๔.๒.๑)	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กาญจนาภิเษก

	 	 ๔.๒.๒)	ส�านักศิลปากรที่	๑๐	นครราชสีมา

	 	 ๔.๒.๓)	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	เจ้าสามพระยา

	 	 ๔.๒.๔)	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	สุพรรณบุรี

	 	 ๔.๒.๕)	ศูนย์ศิลปาชีพ	บางไทร	ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

	 	 ๔.๒.๖)	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

	 	 ๔.๒.๗)	มิวเซียมสยาม

	 	 ๔.๒.๘)	พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ

	 	 ๔.๒.๙)	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้	(ท้องฟ้าจ�าลอง)

	 	 ๔.๒.๑๐)	อนุสรณ์สถานแห่งชาติ	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	(อนุสรณ์สถาน)

	 	 ๔.๒.๑๑)	ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	(โมบายมิวเซียม)

ผลการด�าเนินงาน
	 ผู้ร่วมงานได้ชมนิทรรศการ	ฐานการเรียนรู้ต่างๆ	ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ได้เรียนรู้และชมนิทรรศการ

จากหน่วยงานและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	 และซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย	 และร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	และน้อมน�าค�าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันต่อไป
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 ๕)	จดัมหกรรมเกษตร	เพือ่เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหกรรม	“กษัตรย์ิ	เกษตร”	ระหว่าง

วันที่	๖	–	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในหลวงรัชกาลที่	๙	 เพื่อสร้างแรงพลังในการสืบสานพระราช

ปณิธานและน้อมน�าค�าพ่อสอนไปปฏิบัต ิภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ	ดังนี้

 ๕.๑) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ จากผู้น้อมน�าโดยศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ	ใน

เรื่องของพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดิน	น�้า	ป่า	และการพัฒนาคน จิตอาสา	คลินิกเกษตร	เศรษฐกิจพอเพียง

 ๕.๒) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ดินสร้างชีวิต	จัดแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาดินที่เป็นองค์ความรู้ของเครือข่าย	

พกฉ.	 เช่น	 การพัฒนาดินโดยใช้จุลินทรีย์ดินหอม	จุลินทรีย์เบญจคุณและอื่นๆ	การพัฒนาดินโดยใช้จุลินทรีย์	 สรรพสิ่ง

อะตอมมิคนาโน	 และการปกปักรักษาหน้าดินด้วยการใช้หญ้าแฝก	 จากแฝกรักษาดินไปสู่การสร้างอาชีพท่ีหลากหลาย

จากแฝก	

 ๕.๓) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ สีสันแห่งสายน�้า	จัดแสดงเกี่ยวกับ	การจัดการน�้า	การสร้างแพลงตอนเขียว

ในน�้า	ฝายต้นน�้า	ประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องของผีขุนน�้า	ธนาคารน�้าใต้ดิน	และการท�าเครื่องกรองน�้าไว้ใช้เองที่บ้านด้วย

วิธีง่ายๆ	และการสร้างฝายชะลอน�้า	

 ๕.๔) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ เพาะป่า เพาะชีวิต	จัดแสดงเกี่ยวกับ	การจัดการป่า	การอนุรักษ์ป่าและการ

เพาะปลูกป่า	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูก	และรักษาให้คงอยู่คู่ผืนป่าของไทยตลอดไป

 ๕.๕) นิทรรศการ ฐานการเรยีนรู ้การพฒันาคน (ผูส้บืทอด และเยาวชนรกัเกษตร)	จดัแสดงเกีย่วกับเร่ืองราว 

ของเยาวชน	คนรุ่นใหม่ที่น้อมน�า	หลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙ 

น�าไปประยุกต์และปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	ในเรื่องของการพอประมาณ	และการต่อยอดให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 ๕.๖) นทิรรศการ ฐานการเรยีนรู ้จติอาสา สบืสานเกษตรไทย	จดัแสดงเกีย่วกบัเรือ่งราวของการเป็นจติอาสา

ในการร่วมกันสร้างและรักษา	ให้ความส�าคัญของการเกษตรกับสังคมไทยในปัจจุบัน	และการสืบสาน	พระราชปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙

 ๕.๗) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ คลินิกเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของคลินิกที่ให้

ความรู้	และให้ค�าปรึกษา	ในเรื่องของการเกษตร	การเพาะปลูกพืช	การแปรรูป	และการดูแลสัตว์

 ๕.๘) นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ การท�านาลดต้นทุน	 จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของการท�านาลดต้นทุน	 

การปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆ	การเลี้ยงแหนแดง	

 ๕.๙) นทิรรศการพระราชประวตั ิและพระราชกรณยีกจิสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑๐	จัดแสดง	พระราชประวตั	ิ 

และพระราชกรณียกิจ	ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐	ด้านการเกษตรและด้านต่างๆ	

 ๕.๑๐) ห้องแรงบันดาลใจ จัดแสดงเรื่องราวบุคคลน้อมน�า เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	 ผู้ที่น้อมน�าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ไปประยุกต์ใช้	

จนเกิดผลต่อชุมชน	สังคม	

 ๕.๑๑) กิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน
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ผลการด�าเนินงาน 
	 ผูร่้วมงานได้ชมนทิรรศการ	ฐานการเรยีนรูต่้างๆ	ของเครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรฯ ชมนทิรรศการ	พระราชประวัต	ิและ 

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 ร่วมสนุกกับกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นพ้ืนบ้าน	 และร่วมสืบสาน

พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	และน้อมน�าค�าสอนไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจ�าวันต่อไป

	 ๒.๓	ส�านักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้

 หน้าที่
	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร	 นิทรรศการเฉพาะกิจ	 นิทรรศการเคล่ือนท่ี	 การจัด 
กิจกรรมพิเศษ	 รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้โครงการพระราชด�าริด้านการเกษตร	 องค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง	องค์ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	
 ประกอบด้วย
	 •	ฝ่ายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์	
	 •	ฝ่ายผลิตและประยุกต์พิพิธภัณฑ์	
	 •	ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้	

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
	 ส�านักพฒันาพิพธิภณัฑ์และองค์ความรู	้ได้ด�าเนนิงานภารกจิในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	เป็นไปตามแผนและบรรลุ
เป้าหมายด้านจัดแสดงนทิรรศการภายในอาคาร	นทิรรศการเฉพาะกจิ	นทิรรศการเคลือ่นที	่การจดักจิกรรมพเิศษ	รวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้โครงการพระราชด�าริด้านการเกษตร	องค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	องค์ความรู้ด้าน
การจัดการพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์	ดังนี้	

 ๒.๓.๑	 ด�าเนินการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร	 นิทรรศการเฉพาะกิจ	 นิทรรศการเคลื่อนที่	

การจัดกิจกรรมพิเศษ

ผลการด�าเนินงาน 
	 จัดแสดงนทิรรศการภายในอาคาร	 นทิรรศการเฉพาะกจิ	 นทิรรศการเคลือ่นที	่ การจัดกิจกรรมพิเศษตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง	และงานมหกรรม	จ�านวน ๑๒ ครั้ง
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ครั้งที่ ชื่อกิจกรรม
รายละเอียด	

การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงเวลา	

การจัดกิจกรรม

๑ “คิดถึงมิลืมเลือน”	

-	นิทรรศการพิเศษ	“คิดถึงพ่อ	มิลืมเลือน”

-	นิทรรศการพิเศษ	ทุกพื้นที่การทรงงาน	 

	(เจาะบากง)

-	นิทรรศการภาพวาดจากศิลปิน	๘๐	ภาพ

๗	-	๘	ต.ค.	๒๕๖๐

๒
“อาสาสร้างสรรค์	สืบสาน

เกษตรไทย”

-	นิทรรศการพิเศษ	โมเดลจ�าลองโครงการ 

	สวนจิตรลดา

-	นิทรรศการพิเศษ	พระเมรุมาศจ�าลอง

๔	-	๕	พ.ย.	๒๕๖๐

๓ “สืบสาน	รักษา	ต่อยอด”	

-	นิทรรศการพิเศษ	พระบรมสาทิสลักษณ์	 

	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	 

	“คิดถึง	มิลืมเลือน	๙”

-	จัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ 

	พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	“ทรงกล้อง”

๒	-	๕	ธ.ค.	๒๕๖๐

๔
มหกรรมลูกหลานไทย	สืบสาน 

พระราชปณิธาน	

-	นิทรรศการพิเศษ	ก�าแพงพระราชด�ารัส 

	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	 

	เกี่ยวกับเด็ก	

-	กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา

๑๓	ม.ค.	๒๕๖๑

๕ “สานต่อ	รักษ์พอเพียง”	

-	นิทรรศการพิเศษ	ก�าแพงแห่งความรัก

-	จุดถ่ายภาพเพื่อสร้างสีสันในงาน ๓	-	๔	ก.พ.	๒๕๖๑

๖ “สุขใจ	ในวิถีเกษตร”	
-	การจัดแสดงก�าแพงสุขใจในวิถีเกษตร

-	การจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน	๔	ภาค
๓	-	๔	มี.ค.	๒๕๖๑

๗
“ตามรอยพ่อ	ต่อยอด

พันธุกรรม”

-	กิจกรรม	“วิถีเก๋ไก๋แต่งชุดไทยเที่ยว 

	พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ”	

-	จุดถ่ายภาพย้อนยุค	

-	นิทรรศการพิเศษ	พันธุกรรมไผ่นานาชนิด	

๖	-	๘	เม.ย.	๒๕๖๑
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ครั้งที่ ชื่อกิจกรรม
รายละเอียด	

การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงเวลา	

การจัดกิจกรรม

๘ “Happy	Life	by	เกษตร”	

-	นิทรรศการวิถี	Slow	Life	ความสุขของ

	คนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง

-	นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร	 

	(ประกอบด้วยนิทรรศการโมเดลเศรษฐกิจ 

	พอเพียง	นิทรรศการไบโอดีเซล	 

	นิทรรศการหญ้าแฝก	นิทรรศการกังหันน้�า 

	ชัยพัฒนา	นิทรรศการฝนหลวง)	

-	นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 

	ไร้พรมแดน

๕	-	๖	พ.ค.	๒๕๖๑

๙
“Agri	Museum	Expo	รื่นเริง	

เบิกบาน	สืบสาน	เกษตรไทย”

-	การเสวนาพิพิธภัณฑ์	“เกษตรกรรมก่อน 

	ประวัติศาสตร์	บ้านโนนวัด”	

-	นิทรรศการของเล่นพ้ืนบ้านวิถีเกษตรไทย	๔	ภาค

-	นิทรรศการวิถีเกษตร	๔	ภาค

๑	-	๓	มิ.ย.	๒๕๖๑

๑๐
“สนองพระราชปณิธาน	

กษัตริย์	เกษตร”

-	นิทรรศการ	กษัตริย์	เกษตร	นักพัฒนา

-	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

	พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทร 

	เทพยวรางกูร

-	นิทรรศการบุคคลสร้างแรงบันดาลใจ

๖	-	๘	ก.ค.	๒๕๖๑

๑๑ “เกษตรเพื่อแม่	เกษตรอิ่มอุ่น”	

-	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

	พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 

	ในรัชกาลที่	๙

-	กิจกรรมปลูกผักปลูกรักเพื่อแม่	

-	กิจกรรมเขียนบอกรักแม่

๔	-	๕	ส.ค.	๒๕๖๑

๑๒ “สีสัน	ลีลา	ภูมิปัญญาท้องทุ่ง”	
-	นิทรรศการเครื่องจักสาน

-	จุดถ่ายภาพเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งท้องทุ่ง
๑	-	๒	ก.ย.	๒๕๖๑
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	 ๒.๓.๒	การด�าเนินงานภายใต้โครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชื	โดยด�าเนินการจดัโครงการสร้างจติส�านึก

ในการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชื	จ�านวน	๘	ครั้ง	

	 	 การด�าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 โดยด�าเนินการจัดโครงการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	 ได้รับความร่วมมือจากส�านักต่างๆ	 ภายในส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	พกฉ.

 ครั้งที่	๑ 

 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากล้นมใีห้เหน็”	ระหว่างวนัท่ี	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ถึงวนัท่ี	๔	ธนัวาคม	๒๕๖๐	ณ	ศนูย์เครอืข่าย 

เพื่อการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	และการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย	หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษาต่างๆ	ที่ร่วมสนองโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อเป็น 

การเทิดพระเกียรติ	และเพื่อให้เยาวชน	ประชาชน	นักวิชาการ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายแห่ง

ศักยภาพของทรัพยากรไทย	เรียนรู้ธรรมชาติ	และสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน	การอนุรักษ์และการพัฒนา 

ผลการด�าเนินงาน 
	 ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ	

ในหลวงรชักาลที	่๙	ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	และการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	เรยีนรูถ้งึความหลากหลายแห่งศักยภาพ

ของทรัพยากรไทย	เรียนรู้ธรรมชาติ	และสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน	การอนุรักษ์และการพัฒนา	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวันต่อไป
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 ครั้งที่	๒ 

 ค่ายสร้างจติส�านกึฯ ให้เดก็และเยาวชน ๑ คร้ัง ระหว่างวนัที	่๒๖	-	๒๗	ธนัวาคม	๒๕๖๐	เพือ่ให้เกดิกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชด�าริโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	และสร้างเครือข่ายครู	นักเรียน	ในการร่วมคิด	ร่วมท�าในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์

พนัธกุรรมพชื	ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัเรียน	เยาวชนมีความรักและหวงแหนในการดูแลและรักษาพันธกุรรม

ที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของสังคมไทย	

ผลการด�าเนินงาน
	 -	การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๖	โรงเรียน	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	๗๙	คน	

	 -	นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเร่ืองการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการควบแน่น	 และ 

	 	 ได้เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมพืชในพื้นที่ของ	พกฉ.	อย่างน้อย	๗	ชนิด	

	 -	นกัเรยีนได้เรยีนรูพ้ระอัจฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	ในหลวงรชักาลที	่๙ 

	 	 ผ่านนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา	และชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น	๓	มิติ	เรื่องทรัพย์ดินสินน�้า	 

	 	 และเรื่องเมล็ดสุดท้าย

	 -	 นักเรียนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ด้านการอนุรักษ์ 

	 	 พนัธกุรรมพชืและทรพัยากรของประเทศ	ผ่านการชมนทิรรศการในพพิธิภัณฑ์มหศัจรรย์พนัธกุรรม	ทกุโรงเรยีน 

	 	 ที่มาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ระหว่างกันเพราะในโรงเรียนมีกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมที่แตกต่างกัน	 เช่น	 

	 	 โรงเรียนที่มีงานสวนพฤกษศาสตร์	ได้แก่	โรงเรียนแก่งคอย	โรงเรียนวัดแสงสวรรค์	โรงเรียนวัดเขียนเขต	และ 

	 	 โรงเรียนอีกจ�านวน	 ๑๐	 แห่ง	 นั้น	 เน้นท่ีจัดกิจกรรมในลักษณะฐานเรียนรู้ด้านพันธุกรรมเป็นพืชสมุนไพร 

	 	 พืชเศรษฐกิจ	พืชท้องถิ่น	พืชไม้ดอกไม้ประดับ	พืชผักสวนครัว	ฐานการท�าปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยชีวภาพ	และอื่นๆ
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 ครั้งที่	๓	

 จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑	 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานประจ�าปี 

งบประมาณ	๒๕๖๑	ในวันพฤหัสบดีที่	๒๖	เมษายน	๒๕๖๑	ณ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

	 ครั้งที่	๔	

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อพ.สธ. - พกฉ.)	ได้เข้าร่วมโครงการจัด

นิทรรศการ	กิจกรรมแหล่งเรียนรู้	แปลงปลูก	รักษา	พรรณไม้/ดอกไม้	ส�าคัญและหายาก	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑ 

ณ	โรงเรียนแม่ตะมาน	หมู่ที่	๒	ต�าบลกื๊ดช้าง	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๑	พกฉ.	ได้ร่วมจัด

นทิรรศการ	กิจกรรมอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	จดัแสดงงานหตัถกรรมจักสาน	พนัธกุรรมกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตร	ปุย๋มลูช้าง 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ	พกฉ.	 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน	 เรียนรู้คุณค่ามรดกของแผ่นดิน 

และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีเกษตร	และการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช

ผลการด�าเนินงาน 

 เด็ก	เยาวชนและผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้คุณค่ามรดกของแผ่นดิน	และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิถีเกษตร	และการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช
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 ครั้งที่	๕ 

 จัดโครงการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ. - พกฉ.)	ระหว่างวันที่	๑๗	–	๒๐	กรกฎาคม	

๒๕๖๑	โดยได้เชิญคณะครู	และนักเรียน	จากโรงเรียนที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พนัธกุรรมพชื	ณ	พพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวดัปทมุธานี

ผลการด�าเนินงาน
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา

กระบวนการการท�างานอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื	การจดัการการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือย่างเหมาะสม	สอดคล้องกบัศกัยภาพ

และบรกิารชุมชน	และเกดิเครือข่ายอนรุกัษ์พนัธกุรรมพืชฯ	ในการขับเคล่ือนงานร่วมกนัระหว่างส�านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติฯ	และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
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 ครั้งที่	๖ 

 จัดโครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อพัฒนา คน น�้า ป่า และพันธุกรรมพืช	 ระหว่างวันที่	

๒๐	–	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑	ณ	ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	

ศูนย์อินแปง	 ต�าบลกุดบาก	 อ�าเภอกุดบาก	 จังหวัดสกลนคร	 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย

ของพันธุกรรมพืช	 ความสมดุลของพื้นที่	 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและระบบนิเวศ	 รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ	

ความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่	 ได้ช่วยกันอนุรักษ์	 และเป็นการสร้างเครือข่ายที่ก่อให้

เกิดกิจกรรมอันจะน�าไปสู่กระบวนการร่วมคิด	ร่วมปฏิบัติที่น�าผลประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

ผลการด�าเนินงาน
	 มผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	๘๐	คน	ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	ได้เรียนรู้คณุค่ามรดกของแผ่นดิน	วถิเีกษตร	และการอนรุกัษ์

ความหลากหลายของพันธกุรรมพชื	และสร้างจติส�านกึการรกัทรพัยากร	รักท้องถิน่	ให้กบัเดก็และเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ
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 ครั้งที่	๗ 

 จดัโครงการพเิศษสนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากร สูก่ารอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	ณ	ศนูย์เครอืข่าย 

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ภาคกลาง	กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมบ้านไร่	ต�าบลบ้านไร่	อ�าเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี	ระหว่างวันที่	

๖	–	๙	สิงหาคม	๒๕๖๑	

ผลการด�าเนินงาน
 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	๘๔	คน	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการน�าพันธุกรรม	ไปใช้ประโยชน์	 

มจีติส�านึกในการอนรุกัษ์	รกัษาและใช้ประโยชน์พนัธกุรรมพชือย่างรู้คณุค่า	และเกดิเครอืข่ายเดก็และเยาวชนพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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 ครั้งที่	๘ 

 โครงการพิเศษสนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากร	ณ	ศนูย์เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว	 ภาคเหนือตอนบน	 “ไร่อ้อมกอดภูเขา”	 ต�าบลบ้านช้าง	 อ�าเภอแม่แตง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และติดตาม 

ผลการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ระหว่างวันที่	๒๐	–	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๑

ผลการด�าเนินงาน 

 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	๑๐๕	คน	เครือข่ายผู้สืบทอด	ด�าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่าง

ต่อเนื่อง	เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการน�าพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์	มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์	รักษา	และ

ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชอย่างรู้คุณค่า	 และเกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชน	 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 

ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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๒.๓.๓	การด�าเนินเผยแพร่องค์ความรู้การเกษตร

	 ส�านกัพฒันาพพิธิภณัฑ์และองค์ความรู	้ได้ด�าเนนิงานจัดท�าหนงัสือองค์ความรู้	เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้การเกษตร	

อาท	ิหนังสอืคู่มือดอกไม้กนิได้	หนงัสอืคูม่อืผกัจิว๋แต่แจ๋ว	หนงัสอืคูม่อืผกัอายสุัน้สารพนัประโยชน์	หนงัสอืคูม่อืเมลด็พนัธุ์

เพ่ือชีวิต	 หนังสือคู่มือผักพื้นบ้านอาหารธรรมชาต	ิ หนังสือคู่มือการปลูกผักคุณภาพในโรงเรียน	 หนังสือคู่มือสมุนไพร 

ไล่แมลง	เป็นต้น
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๒.๔	ส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 หน้าที่

	 ปฏิบติังานเกีย่วกับการจดัแสดงฐานนวัตกรรมเกษตรภายนอกอาคาร	พฒันาองค์ความรูน้วตักรรม	จดักระบวนการ 

เรยีนรูน้วตักรรมเกษตรในรปูแบบต่างๆ	

 ประกอบด้วย

	 •	ฝ่ายศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตร	

	 •	ฝ่ายจัดแสดงต้นแบบนวัตกรรมเกษตร	

	 •	ฝ่ายเผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตร	

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
	 ด้วยพพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	(องค์การมหาชน)	พกฉ.	ทีเ่ป็นสถาบัน

การเรียนรู้	 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร	ทั้งนี้ส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 จึงได้ด�าเนินงานภารกิจ 

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	เป็นไปตามพนัธกิจของส�านกังาน	ตลอดจนเพือ่บรรลเุป้าหมายตามแผนด�าเนนิงาน	จงึได้ด�าเนนิงาน 

ในส่วนเกี่ยวกับการจัดแสดงฐานนวัตกรรมเกษตรภายนอกอาคาร	 พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม	 จัดกระบวนการเรียนรู้

นวัตกรรมเกษตรในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้	

	 ๒.๔.๑	การสร้างฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 ส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ด�าเนินงานสร้างฐานเรียนรู้ขึ้นใหม่	 ท่ีมี

ลักษณะเป็นฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง	ในรูปแบบของนิทรรศการกลางแจ้ง	โดยส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ด�าเนินการปลูกพืชต่างๆ	 พร้อมทั้งจัดท�าเนื้อหาองค์ความรู้ในรูปแบบแผ่นป้ายค�าบรรยาย	 และการจัดแสดงเนื้อหา 

องค์ความรูใ้นรปูแบบ	QR	Code	จ�านวน	๒	ฐานเรียนรู้	คอื	“ฐานเรียนรู้เกษตรบนดาดฟ้า”	และ	“ฐานเรียนรู้ไม้ใบในร่ม” 

ผลการด�าเนินการสร้างฐานเรียนรู้เกษตรบนดาดฟ้า ผลการด�าเนินการสร้างฐานเรียนรู้ไม้ใบในร่ม
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	 ๒.๔.๒	การปรับปรุงชิ้นงานจัดแสดง	

	 ส�านักนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงได้ด�าเนนิงานจดัท�า	ปรบัปรงุ	และพฒันาฐานเรยีนรูต้้นแบบท่ีมอียูเ่ดมิ	

โดยได้ด�าเนินงานในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	จ�านวน	๑๒	ชิ้นงาน

ชื่อชิ้นจัดแสดงที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุงชิ้นงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.	ระบบสวนครัวน�้าหยด
จัดแสดงการให้น�้าพืชอย่างวิธีการที่ประหยัดน�้าและ

ประหยัดเวลา	

-	เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 

	สามารถปลูกพืชผักสวนครัว	 

	บริโภคภายในครัวเรือน	 

	ลดรายจ่ายสร้างรายได้	 

	เกิดการพึ่งพาตนเองและ 

	มีความมั่นคงทางอาหาร

๒.	การปลูกพืชไม้น�้า
จัดแสดงการปลูกพืชไม้น�้า	ชนิดต่างๆ	ทั้งพืชผัก	และ

พืชสมุนไพร	พืชในอดีตที่ถูกลืม	

-	เพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยได้ร�าลึกถึง 

	และคนยุคใหม่ได้รู้จักการใช้ 

	ประโยชน์

๓.	การเพาะเมล็ดงอก จัดแสดงการปลูกพืชระยะสั้น	๗	วันทันกิน	
-	เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้าน 

	อาหาร	และเพื่อสุขภาพที่ดี

๔.	การปลูกผักแนวตั้งข้างก�าแพง
จัดแสดงรูปแบบการปลูกผักแนวตั้ง	ข้างก�าแพง	

เป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

-	เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย	 

	และการพึ่งพาตนเองทางด้าน 

	อาหาร

๕.	การปลูกผักไมโครกรีน จัดแสดงการปลูกพืชระยะสั้น	

-	เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้าน 

	อาหาร	และเพื่อสุขภาพที่ดี	 

	ปลอดภัยต่อสารเคมี

๖.	การเพาะเห็ดหูหนูในขอนไม้ จัดแสดงรูปแบบการเพาะเห็ดในขอนไม้	

-	เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา 

	เรียนรู้ถึงกระบวนการ	วิธีการ	 

	ขั้นตอนต่างๆ	และสามารถพึ่งพา 

	ตนเองทางด้านอาหาร	และ 

	ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๗.	การเลี้ยงปลากัด จัดแสดงการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม	

-	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ 

	พันธุ์ปลากัด	วิธีการผสมพันธุ์	 

	การท�าอาหารปลากัด	

-	เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้
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ชื่อชิ้นจัดแสดงที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุงชิ้นงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.	การปลูกมะนาวลอยน�้า

จัดแสดงการปลูกมะนาวลอยน�้า	หรือพืชชนิดอื่นบน

พื้นผิวน�้า	เช่น	ในสระน�้า	คลอง	แม่น�้า	พื้นที่เกิด 

น�้าท่วมเป็นประจ�า	

-	เพื่อผู้ชมสามารถน�าเทคนิคการ 

	ปลูกพืชลอยน�้าไปใช้ได้และ 

	เหมาะส�าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ 

	จ�ากัดหรือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น 

	แหล่งน�้า	สามารถประยุกต์ 

	ปลูกพืชได้ตามต้องการ

๙.	การปลูกผัก	๑	ตารางเมตร

จัดแสดงการปลูกผัก	๑	ตารางเมตร	คือ	การปลูกผัก

สวนครัว	ผักพื้นบ้าน	พืชสมุนไพร	ไม้ผล	ไม้ยืนต้น

รวมกัน	

-	เพื่อให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้ 

	องค์ความรู้ในเรื่องการบริหาร 

	จัดการพื้นที่ส�าหรับการปลูกพืช 

	ที่มีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่	

๑๐.	การเผาถ่านถงัน�า้มนั	๒๐๐	ลติร
จัดแสดงเตาเผาถ่านถังน�้ามัน	๒๐๐	ลิตร	แบบ 

แนวตั้ง	

-	เพื่อให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้

	นวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู้ 

	การเผาถ่านในถังน�้ามัน	ซึ่งจะได้ 

	ถ่านที่มีคุณภาพ	รวมทั้ง 

	ประหยัดเวลาและแรงงาน

๑๑.	การเลีย้งหนอนแมลงวนัทหารด�า จัดแสดงการเลี้ยงหนอนแมลงวันทหารด�า

-	เพื่อช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยง 

	สัตว์	ทั้งนี้เกษตรกรสามารถ 

	น�าไปประยุกต์ใช้ได้

๑๒.	กังหันลมขนาดเล็ก จัดแสดงกังหันลมขนาดเล็ก	

-	เพื่อให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้

	นวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู้ 

	การจัดท�ากังหันลมขนาดเล็ก

	 ๒.๔.๓	การจดักระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ภมิูปัญญา	นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง	

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 ส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ด�าเนินงานการจัดกระบวนการถ่ายทอด

องค์ความรู	้ภูมปัิญญา	นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง	เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้วชิาของแผ่นดินจากวทิยากร

ผู้ปฏิบัติจริง	 และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพึ่งตนเอง	 ลดรายจ่าย	 สร้างรายได้	 โดยจัดท�าเป็นหลักสูตรวิชาต่างๆ	

จ�านวน	๒๐	ครั้ง	อาทิ	 เรื่องก�าจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชาติ	การเลี้ยงปูนาสร้างอาชีพ	เรื่องนวัตกรรมการดึงน�้าใต้ดินมา

ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร	เรื่อง	การเกษตรแบบพึ่งตนเอง	การอยู่ที่พอเพียง	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเข้มข้น	อย่างหลักสูตรเข้มข้น	เกษตรสวนทางเพิ่มรายได้	หลักสูตรเข้มข้น	การท�าบ้าน

ดินพอเพียง	แบบมืออาชีพ	รุ่นที่	๑๐	หลักสูตรเข้มข้น	การเพาะเห็ดฟางนานารูปแบบ	หลักสูตรเข้มข้น	เทคนิคการปลูก

ไม้ผลนอกฤดู	แบบมืออาชีพ	ฯลฯ
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ผลการด�าเนินงาน 

	 ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้	 เป็นการพ่ึงตนเอง	ลดรายจ่าย	

สร้างรายได้

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรวิชาของแผ่นดิน



58 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

๒.๕	ส�านักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย

 หน้าที่

 ปฏิบตังิานเกีย่วกบัการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์	กจิการสมัพนัธ์และกจิกรรมการประสานความร่วมมอื	กบับคุคล	

กลุม่	หน่วยงาน	และสถาบันต่างๆ	และการพฒันาสือ่ต่างๆ	เพือ่การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ส�านกังานให้มปีระสทิธภิาพ	

ประสทิธผิล	กจิกรรมน�าชมพพิธิภณัฑ์ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร	และกจิกรรมการเรียนรู้	การประสานงานและพฒันา

เครือข่าย	ตลอดจนการจัดการด้านสารสนเทศของส�านักงานฯ	

 ประกอบด้วย

	 •	ฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 •	ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

	 •	ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

	 •	ฝ่ายสารสนเทศ	

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

	 ๒.๕.๑	การประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ	

	 •	 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์กร	 หน่วยงาน	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ	 และร่วมสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	และพัฒนายกระดับ	ขยายผลเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมี
ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 ๑)	ร่วมกับบริษัทเกษตรสนองแผ่นดิน	จ�ากัด	และบริษัท	ออร์กานิค	เวิร์ล	จ�ากัด	จัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์	จ�านวน	๒	รุ่น	เพื่อจัดการเรียนรู้	และปฏิบัติจริงในการท�าการเกษตรในพื้นที่	๑	ไร่	ระยะเวลา	๕	เดือน	ผู้ร่วม
โครงการ	๑๔	คน
	 ๒)	 ร่วมกับ	 ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง	 จ�ากัด	 (อาจารย์อดิศร	 พวงชมภู	 อาจารย์
เสถียร	ทองสวัสดิ์)	จัดอบรมหลักสูตร	“การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกรภูมิปัญญาไทย	นา	๑	ไร่	ได้เงิน	 
๑	แสนบาท”	หลักสูตรอบรม	๒	คืน	๓	วัน	จ�านวน	๓	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม	๔๖	คน
	 ๓)	 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอืกบั	พกฉ.	มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู	้อาท	ินางขวญัใจ	เนตรหาญ	พัฒนายกระดับขยายผลเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง	จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	จังหวัดสระบุรี	“เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์”	ณ	กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์	ต�าบลหนองแก	อ�าเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	ระหว่างวันที่	๔	-	๕	มีนาคม	๒๕๖๑
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	 •	 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ร่วมสบืทอดพระราชปณธิาน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	
ในหลวงรัชกาลที่	๙	และพัฒนายกระดับ	ขยายผลเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง	อาทิ	

	 -	 นายชาติตระกาน	 พลชื่น	 ร่วมกับ	 พกฉ.	 จัด
โครงการเผยแพร่ขยายผลนวตักรรมเกษตรฯ	“เทคนคิการ
ขยายพันธุ์พืช”	ณ	ศูนย์เครือข่าย	พกฉ.	จังหวัดกาฬสินธุ์	
“สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย	จ�ากัด”	ต�าบลนาจ�าปา	
อ�าเภอดอนจาน	จังหวัดกาฬสินธุ์	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๑	
ตุลาคม	๒๕๖๐
	 -	นายโชคด	ีปรโลกานนท์	ร่วมกบั	พกฉ.	จดัโครงการ
เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรฯ	 “การเพิ่มมูลค่าจาก
ไม้ไผ่”	ณ	ศนูย์เครอืข่าย	พกฉ.	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	
“มลูนธิเิกษตรเพือ่การพึง่ตนเองและสิง่แวดล้อมท้องถิน่” 
ต�าบลวังน�้าเขียว	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	
ระหว่างวนัที	่๘	-	๙	ธนัวาคม	๒๕๖๐
	 -	พระครสูภุทัรสนัตคิณุ	พฒันายกระดบัขยายผล
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่าย

พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	จงัหวัดอตุรดิตถ์	“กลุม่เกษตรธรรมเพือ่
ชวีติ”	ณ	กลุม่เกษตรธรรมเพือ่ชีวติ	ต�าบลนายาง	อ�าเภอพชัิย	
จงัหวัดอตุรดิตถ์	ระหว่างวนัที	่๑๕	-	๑๗	ธนัวาคม	๒๕๖๐
	 -	นายขวญัชยั	รกัษาพนัธ์	ร่วมกบั	พกฉ.	จดัโครงการ
เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
“การจัดการพ้ืนทีแ่ละพ่ึงตนเอง”	ณ	ศนูย์เรียนรู้เครอืข่าย
พิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	ภาคกลาง	ต�าบลเทพราช 
อ�าเภอบ้านโพธิ	์จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ระหว่างวนัที	่๑๑	-	๑๔	
พฤษภาคม	๒๕๖๑	เป็นต้น
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	 ๒.๕.๒	จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	

	 ส�านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	(พกฉ.)	โดยส�านกัสือ่สารสมัพนัธ์และ 

เครือข่าย	 ได้ด�าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม	 เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จ�านวน ๒๐ ครั้ง

ครั้ง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาการ

ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“เพื่อขับ

เคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการเกษตร”

ณ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

๗	ต.ค.	๒๕๖๐ -	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๕	คน

-	เครือข่ายฯ	ที่เข้าร่วมโครงการได้ทบทวน 

	 ทิศทางการด�าเนินงานของเครือข่ายใน 

	 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจ 

	 พอเพียงในระดับพื้นที่และเครือข่าย

๒ กิจกรรมจัดกระบวนการเผยแพร่ขยาย

ผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	

“เทคนิคการขยายพันธุ์พืช”

ณ	ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร	

จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๘	–	๒๒	 

ต.ค.	๒๕๖๐

-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๖๐	คน

-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นแนวทาง 

	 การด�าเนนิกจิกรรมขยายพนัธุพ์ชืท่ีเหมาะสม 

	 กับสภาพแวดล้อม	ภูมิสังคม	และภูมินิเวศ	 

	 ของพื้นที่	

-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การพึ่งตนเอง 

	 จากฐานทรัพยากร	และพัฒนาศักยภาพบน 

	 ฐานทรัพยากรของตนเอง

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

“เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร”

ณ	พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

๖	–	๗	

พ.ย.	๒๕๖๐

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๗๐	คน

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้วางแผนขับเคลื่อน 

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดงาน 

	 มหกรรมในหลวงรักเรา	“สืบสาน	รักษา	 

	 ต่อยอด”	โดยได้ก�าหนดแนวคิด	เนื้อหา	 

	 รูปแบบ	การจัดนิทรรศการที่สื่อสารเรื่องราว	 

	 การน้อมน�า	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	 ของแต่ละภาคในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต

๔ โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

๑๑	–	๑๒	 

พ.ย.	๒๕๖๐

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๕๖	คน	

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวคิดหลักการ 

	 ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	
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ครั้ง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาการ

ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

จ.นครปฐม	“กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์ 

พื้นเมือง	ต�าบลนิลเพชร”

ณ	กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 

ต.นิลเพชร	อ.บางเลน	จ.นครปฐม

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่า 

	 ผลผลิตผ่านกระบวนการแปรรูป	

๕ โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จ.ระยอง	

“กลุ่มเกษตรกรพัฒนา

เขาชะเมา”

ณ	กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเขาชะเมา	 

ต.ห้วยทับมอญ	อ.เขาชะเมา	จ.ระยอง

๒๔	–	๒๖	 

พ.ย.	๒๕๖๐

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๔๘	คน	

-	ผู้มาร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องของ 

	 พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 

	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 

	 รัชกาลที่	๙	ผ่านนิทรรศการของ	พกฉ.	

-	ได้เรียนรู้	และฝึกปฏิบัติการท�าปุ๋ยจุลินทรีย์	 

	 จากมูลช้าง	การท�าจุลินทรีย์หน่อกล้วย	และ 

	 ปุ๋ยยูเรียจากมะพร้าว	

๖ โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรฯ	“การเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่”

ณ	ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ต.วังน�้าเขียว	 

อ.วังน�้าเขียว	จ.นครราชสีมา

๘	–	๙	 

ธ.ค.	๒๕๖๐

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๘๗	คน	

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูน้วัตกรรมเกษตรฯ	 

	 ในเรื่องของการไม้ไผ่

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากการจัดแสดง 

	 นิทรรศการ	ข้าว	ไผ่	สมุนไพร	จากเครือข่าย	 

	 พกฉ.	และคนกล้าคืนถิ่น

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

“เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพ

เครือข่าย	ระดับประเทศ”

ณ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

๒	–	๔	 

ธ.ค.	๒๕๖๐

-	ผู้ร่วมโครงการ	จ�านวน	๑๑๔	คน	

-	ผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเพื่อทบทวน 

	 แผนงานปี	๒๕๖๐	ถอดบทเรียนจาก	 

	 ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานตามหลัก 

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และร่วมกัน 

	 ก�าหนดแผนงานปี	๒๕๖๑

๘ โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว	“กลุ่มเกษตรธรรมเพื่อ

ชีวิต”	ณ	ต.นายาง	อ.พิชัย	อ.อุตรดิตถ์

๑๕	–	๑๗	 

ธ.ค.	๒๕๖๐

-	ผู้ร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๐	คน	
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ครั้ง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาการ

ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

-	ผู้ร่วมโครงการสามารถเชื่อมโยงการท�างาน 

	 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร	ธรรมชาติป่า 

	 ต้นน�้า	โดยการสร้างฝายชะลอความชื้นสู่ 

	 พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นศูนย์ 

	 การเรยีนรูพ้ฒันาเรือ่งการท�าเกษตร

	 ผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	

๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	“เพื่อการ

พัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ	ด้านการตลาด”

ณ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

๑๐	–	๑๒	

ม.ค.	๒๕๖๑

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๕๖	คน	

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 

	 สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับ 

	 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	การตลาด	และ 

	 น�าไปประยุกต์ใช้	

๑๐ โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

“เพ่ือเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง”

ณ	ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	

อ.กุดบาก	จ.สกลนคร

๑๗	–	๒๑	 

ม.ค.	๒๕๖๑

-	ผู้ร่วมโครงการ	จ�านวน	๑๓๓	คน	

-	พกฉ.	ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณ	และ 

	 พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ 

	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 

	 รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตร	และถ่ายทอด 

	 องค์ความรู้	เรื่องสมุนไพร	การกลั่นสมุนไพร	 

	 บนพื้นฐานความพอเพียง	

-	ผูเ้ข้าร่วมได้ก�าหนดทิศทางการขับเคลือ่นงาน 

	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

	 ร่วมกันของ	พกฉ.	กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 

	 เกษตรฯ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใน 

	 ทิศทางเดียวกัน

๑๑ โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	“การเพ่ิมมูลค่า

ข้าวไร่	๔	ภาค”ณ	ศูนย์เครือข่าย 

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ภาคใต้	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒๕	–	๒๖	 

ม.ค.	๒๕๖๑

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๔๐	คน	

-	พกฉ.	ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณ	และ 

	 พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ 

	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 

	 รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตร
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ครั้ง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาการ

ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

-	พกฉ.	และเครือข่าย	พกฉ.	ได้แลกเปลี่ยน	 

	 ความรู้	ประสบการณ์	พัฒนาและยกระดับ 

	 สายพันธุข้์าวไร่	พฒันาประสทิธภิาพการผลิต 

	 และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและนวัตกรรม 

	 เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ	

	 ร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่ท้องถิ่นสู่ 

	 ความมั่นคงทางอาหารและพึ่งตนเองบน 

	 พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒ โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ภาคใต้	และเปิดศูนย์การ

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

ณ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง	

อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๗๓	คน	

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสืบทอด 

	 พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 

	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 

	 รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตรเศรษฐกิจ 

	 พอเพียง	และประสานความร่วมมือ	

-	ผู้ร่วมโครงการได้ก�าหนดแผนงานและ 

	 ทิศทางการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญา 

	 ของเศรษฐกจิพอเพยีงร่วมกนั	ของ	พกฉ.	กับ 

	 เครือข่าย	พกฉ.	ภาคใต้

๑๓ โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จังหวัด

สระบุรี	“เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์”	 

ณ	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์	 

ต.หนองแก	อ.พระพุทธบาท	จ.สระบุรี	

๔	–	๕	 

มี.ค.	๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๐	คน	

-	พกฉ.	ได้ถ่ายทอดองค์ความรูก้ารเพิม่มูลค่าใน 

	 พืน้ที	่การท�าน�า้อ้อย	การแปรรปูข้าว	และการ 

	 ท�าอาหารสตัว์ต้นทนุต�า่	เพือ่เช่ือมโยง	 

	 การขับเคลือ่นงาน	การสร้างแปลงต้นแบบ 

	 เกษตรทฤษฎใีหม่ประยุกต์	๑	ไร่	๑	แสน	

-	ได้จดัตัง้ศนูย์การเรียนรูพ้พิธิภณัฑ์เกษตร

	 เฉลมิพระเกยีรตฯิ	จงัหวดัสระบรีุ	

	 “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์”

๑๔ โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

๘	–	๙	 

มี.ค.	๒๕๖๑

-	ผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๐	คน	
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ครั้ง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาการ

ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

“การลดพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่	และการสร้าง

ฝายชะลอความช้ืน”	ณ	ศูนย์เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ภาคเหนือตอนล่าง

ต.วังนกแอ่น	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูก้ระบวนการจดั 

	 พืน้ท่ี	และการขยายพนัธุพื์ชเพือ่สร้างรายได้	 

	 ผลจากการสร้างฝายชะลอความชืน้	เพือ่เครอืข่าย 

	 พกฉ.	ที่ปลูกไม้ผลสามารถมีน�้าใช้ตลอดทัง้ปี	 

	 รวมถงึการสร้างแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร	 

	 และสร้างโฮมสเตย์เพือ่รองรบันกัท่องเท่ียว

๑๕ โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ภาคเหนือ	“เพ่ือเผยแพร่

ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง”	ณ	ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์	

เกษตรฯ	ภาคเหนือตอนบน

“ไร่อ้อมกอดภูเขา”	ต.ก๊ึดช้าง

อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่	

๑๒	–	๑๔

มี.ค.	๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑๒๐	คน	

-	พกฉ.	ได้ขยายผลการด�าเนนิงานของ 

	 เครือข่าย	พกฉ.	ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ 

	 พอเพยีง	ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กับชมุชน 

	 บ้านช้าง	และนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านช้าง	 

-	พกฉ.	ได้ถ่ายทอดองค์ความรูเ้รือ่งการสร้าง 

	 ฝายชะลอความช้ืน	เพือ่พัฒนาพืน้ทีเ่ป็นแหล่ง 

	 เรยีนรูข้องศนูย์เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	

๑๖ โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จังหวัด

หนองคาย	“กลุ่มเกษตรกรคนนอนนา”	

ณ	กลุ่มเกษตรกรคนนอนนา	ต.เชิม	

อ.โพนพิสัย	จ.หนองคาย	

๑๗	–	๑๘	 

มี.ค.	๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๕	คน	

-	พกฉ.	ได้สร้างกระบวนการพึง่ตนเอง	ด้วยการ 

	 ถ่ายทอดองค์ความรู	้เร่ืองการแปรรปูข้าวและ 

	 ผกัสวนครวั	โดยเชือ่มโยงกระบวนการการ 

	 จดัการทรพัยากรสร้างป่าครอบครัว	เพือ่สร้าง 

	 ต้นทนุทางอาหาร	การดแูลสขุภาพด้วยสมนุไพร	

-	พกฉ.	ได้จัดตัง้ศนูย์การเรยีนรู้เครอืข่าย 

	 พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	จงัหวดัหนองคาย	 

	 “กลุม่เกษตรกร	คนนอนนา”

๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

“เพ่ือขับเคล่ือนงานพัฒนาศักยภาพ 

เครือข่ายระดับประเทศ”	ณ	พิพิธภัณฑ์ 

การเกษตรฯ

๒๑	–	๒๔ 

มี.ค.	๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๑๒๐	คน	

-	ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปล่ียนแนวคดิและ 

	 ร่วมสรปุการด�าเนนิงานของเครอืข่ายฯ	 

	 แต่ละพ้ืนที	่เพ่ือเรยีนรู้กระบวนการพึง่ตนเอง

	 และเป็นแรงบนัดาลใจกบัผู้ทีท่�าเกษตร 

	 เศรษฐกจิพอเพยีง	ตลอดจนสร้าง 

	 กระบวนการมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นงาน 

	 ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
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ครั้ง

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลาการ

ด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

๑๘ โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเผยแพร่

ขยายผลนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพยีง	“ระบบเปิด-ปิดน�า้สัง่งาน

ด้วยสมาร์ทโฟน”	

ณ	พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ	

๕	พ.ค.	

๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๓๔	คน	

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรยีนรู	้พฒันาศกัยภาพ 

	 ด้านเทคโนโลยนีวตักรรมด้านการเกษตรไป 

	 ปรบัประยกุต์ใช้	เพือ่ลดเวลา	ลดต้นทนุ	

	 จดุประกายความคดิและสร้างแรงบนัดาลใจ

	 ให้กับเครอืข่าย	พกฉ.

๑๙ โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	“การจัดการ

พ้ืนท่ีและพ่ึงตนเอง”

ณ	ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

ภาคกลาง	ต.เทพราช	อ.บ้านโพธ์ิ	 

จ.ฉะเชิงเทรา

๑๑	–	๑๔	

พ.ค.

	๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๕๗๑	คน	

-	พกฉ.	ได้เพ่ือเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	และ 

	 พระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

	 มหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	รชักาลที	่๙

	 ด้านการเกษตร	

-	ศนูย์การเรยีนฯ	ได้พัฒนาและยกระดับ 

	 การเรยีนรูข้องเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	 

	 ด้านนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงจาก 

	 ภาคปฏบิตั	ิและสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ 

	 นวตักรรมเกษตร	ขยายผลเครอืข่ายวถิเีกษตร 

	 บนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงน�าไปปรบั 

	 ประยกุต์ใช้กบัตนเองและครอบครัว

๒๐ โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	“การจัดการ

ทรัพยากรป่าครอบครัว”	และศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร	ณ	ศูนย์เครือข่าย 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	

จังหวัดสกลนคร	“กลุ่มเกษตรกรนอนนา	

ท่างาม”	ต.ม่วง	อ.บ้านม่วง	จ.สกลนคร	

และจ.อุดรธานี

๒๓	–	๒๘	 

พ.ค.	๒๕๖๑

-	ผูเ้ข้าร่วมโครงการจ�านวน	๕๐	คน	

-	พกฉ.	ได้เผยแพร่พระเกยีรตคุิณและ 

	 พระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

	 มหาภมูพิลอดุลยเดชฯ	รัชกาลท่ี	๙	ด้านการเกษตร 

	 นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	

-	พกฉ.	ได้สร้างและประสานเครอืข่ายและ 

	 ภาคีความร่วมมืออย่างมส่ีวนร่วม	ตลอดจน 

	 การพัฒนายกระดับ	และขยายผลปรชัญา 

	 เศรษฐกจิพอเพยีงภาคการเกษตร	และ 

	แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การเกษตร” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรมจัดกระบวนการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “เทคนิคการขยายพันธุ์พืช” ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๐
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โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ระยอง “กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเขาชะเมา” 

ณ กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเขาชะเมา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐

โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.นครปฐม “กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 

ต�าบลนิลเพชร” ณ กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ต.นิลเพชร อ.บางเลน 

จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐

โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยูห่วั ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

“เพื่อเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

อ.กุดบาก จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 

๑๗ – ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑
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โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั ภาคเหนือ “เพ่ือเผยแพร่ 

ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพียง” ณ ศูนย์เครือข่ายพพิธิภัณฑ์ 

เกษตรฯ ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อม 

กอดภูเขา” ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง 

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.หนองคาย “กลุ่มเกษตรกรคนนอนนา”  

ณ กลุม่เกษตรกรคนนอนนา ต.เชมิ อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย เมือ่วนัที ่๑๗ – ๑๘ 

มี.ค. ๒๕๖๑

โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การจัดการ

ทรพัยากรป่าครอบครวั” และศกึษาดงูานเพือ่พฒันาบคุลากร ณ ศนูย์เครือข่าย 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรตฯิ จ.สกลนคร “กลุม่เกษตรกรนอนนา ท่างาม” 

ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร และจ.อดุรธาน ีเมือ่วนัที ่๒๓ – ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑
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	 ๒.๕.๓.	จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	

 ๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการนี้มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้	พระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตร	ผ่านนิทรรศการ

ในอาคาร	นิทรรศการกลางแจ้ง	และการลงมือปฏิบัติ	ให้กับนักเรียน	นักศึกษา	ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ	บุคลากร	

ของหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนรู้	โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง	จ�านวน	๙	หลักสูตร	หลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	จ�านวน	๔	หลักสูตร	หลักสูตรพิเศษ	จ�านวน	๒	หลักสูตร	

คือ	 หลักสูตรเรียนรู้พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๑๐	 ด้านการเกษตร	 และ

หลักสูตรเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ	ผ่านสื่อจัดแสดง	การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท�าให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้เรียนรู้และ

เข้าใจถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	รัชกาลที่	๙

ผลการด�าเนินงาน
	 ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 ถึงเดือน

กันยายน	๒๕๖๑	จ�านวน	๗๗,๘๗๔	คน
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 ๒) โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	โครงการนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรม	

อย่างมีความสุข	สนุกสนาน	และได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในหลวง

รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตร	ตลอดจนความส�าคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ	

ผลการด�าเนินงาน 
 เดอืนตลุาคม	๒๕๖๐	–	วนัท่ี	๓๐	กนัยายน	๒๕๖๑	ได้มกีารจดักจิกรรมภายใต้โครงการ	จ�านวน	๔๗	ครัง้	ผูเ้ข้าร่วม 

กิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี	 โดยเฉพาะการให้ลงมือปฏิบัติ	ได้ลงมือท�าจริง	คนมาเรียน

ได้สัมผัสของจริง	และผู้เข้าเรียนรู้ได้แนะน�าครอบครัวอื่นๆ	เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

	 ๒.๕.๔	นิทรรศการสัญจร	

	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ในหลวง

รชักาลที	่๙	ด้านการเกษตร		ถ่ายทอดองค์ความรู	้นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	และประชาสมัพนัธ์กจิกรรม	กจิการต่างๆ 

ของ	พกฉ.	จ�านวน ๑๓ ครั้ง	ดังนี้	

	 ๑)	จัดนิทรรศการสญัจรในงาน	“นทิรรศการศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคดิ “เรยีนรู ้เข้าใจปรชัญา หลักการ 

และเศรษฐกจิพอเพยีง”	ณ	บรษิทั	เอน็เอม็บ	ี-	มนิแีบ	ไทย	จ�ากดั	(โรงงานบางปะอิน)	ต�าบลเชยีงรากน้อย	อ�าเภอบางปะอิน	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ระหว่างวันที่	 ๕	 -	๖	ตุลาคม	๒๕๖๐	 เพื่อให้พนักงานของของบริษัท	 จ�านวน	๒,๐๐๐	คน 

ได้เรยีนรูพ้ระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที	่๙ 

ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 หลักทรงงาน	 นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตร 

เฉลมิพระเกยีรตฯิ	ผ่านนทิรรศการสญัจร	และเพิม่จ�านวนผูเ้ข้ามาเรียนรูเ้พิม่เตมิในพืน้ทีข่องพพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรตฯิ
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	 ๒)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	“ไทยเที่ยวไทย

ครั้งท่ี ๔๕”	 ระหว่างวันที่	 ๒	 -	 ๕	 พฤศจิกายน	๒๕๖๐	 

เวลา	๑๐.๐๐	 -	๒๑.๐๐	น.	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค	 

เมอืงทองธาน	ีกลุม่เป้าหมายเป็นประชาชนท่ัวไป	ครอบครวั	 

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชนท่ีเข้าไปจัดงานและเข้าไป

ร่วมกิจกรรมในงาน	 ท�าให้มีประชาชนทราบข่าวการจัด

กิจกรรมในพื้นที่ของ	 พกฉ.	 และเข้ามาร่วมงานตลาดนัด

เศรษฐกิจพอเพียงในเดือนพฤศจิกายน	

	 ๓)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	 “วันวิชาการประจ�าปี ๒๕๖๐”	 วันท่ี	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 เวลา	 

๐๙.๐๐	-	๑๕.๓๐	น.	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร	ีเขตบางแค	กรงุเทพมหานคร	มโีรงเรยีนมาร่วมกจิกรรมแข่งขนัวชิาการ	

จ�านวน	๓๐	โรงเรยีน	ได้เรยีนรูพ้ระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรชักาลที	่๙ 

และรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	เพิ่มขึ้น	
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	 ๔)	จดันทิรรศการสญัจรในงาน	“วนัรกัการอ่าน รกัการออม ประจ�าปี ๒๕๖๐”	ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๑	ธนัวาคม	

๒๕๖๐	เวลา	๐๘.๐๐	-	๑๗.๐๐	น.	ณ	บริษัท	ฟาบริเนท	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	ท�าให้ได้ประชาสัมพันธ์ข่าว

การจัดกิจกรรมของ	พกฉ.	และกลุ่มเป้าหมายรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	เพิ่มขึ้น

	 ๕)	จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	“Gateway to 
SCC Academic Days”	 ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนวพระราชด�าริและหลักการ
ทรงงาน	ระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๐	เวลา	
๐๙.๐๐	 -	 ๑๕.๐๐	 น.ณ	 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท	์
แขวงวัดกัลยาณ์	 เขตธนบุรี	 กรุงเทพมหานคร	มีโรงเรียน
มาร่วมกิจกรรม	 ๕	 โรงเรียน	 ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 และรู ้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ	เพิ่มขึ้น
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	 ๖)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	 “วันวิชาการ

ประจ�าปี ๒๕๖๑”	 วันที่	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๖๑	 เวลา	

๐๘.๓๐	-	๑๕.๐๐	น.	ณ	โรงเรยีนพระหฤทัยนนทบุร	ีอ�าเภอ

ปากเกรด็	จงัหวัดนนทบุร	ีได้แนะน�าหลกัสตูรการเรยีนรูใ้ห้

กบัคณะอาจารย์ทีม่าร่วมงาน	และเป็นการสานสมัพันธ์ทีด่ี

ระหว่างหน่วยงาน	และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ	พกฉ.

	 ๗)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	 “วันเกษตร

แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑”	 ภายใต้แนวคิด	 “ศาสตร์

พระราชา	 พัฒนาเกษตรไทย	 ๔.๐”	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	

มกราคม	-	๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๘.๐๐	น.	 

ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร	เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ	พกฉ.	

	 ๘)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	 “Academic 

Walk Rally ๒๐๑๗”	 วันที่	 ๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๑ 

ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	 สีลม	 แขวงสีลม	 เขต

บางรัก	กรุงเทพมหานคร	เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของ	 พกฉ.	 และแนะน�าหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับคณะ

อาจารย์	เพื่อเชื่อมโยงการมาทัศนศึกษาที่	พกฉ.

	 ๙)	จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	มหกรรมคืนชีวิต

ให้แผ่นดนิ	ครัง้ที	่๑๒	“สืบสานศาสตร์พระราชา วชิาของ

แผ่นดิน”	ระหว่างวันที่	๑๖	-	๑๘	มีนาคม	๒๕๖๑	ณ	ศูนย์

กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง	ต�าบลหนองบอนแดง	อ�าเภอ

บ้านบึง	จังหวัดชลบุรี
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	 ๑๐)	จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	“รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานที่พ่อสร้าง”	ระหว่างวันที่	๒	–	๘	 เมษายน	

๒๕๖๑	ณ	ฟาร์มโคนมไทย	–	เดนมาร์ค	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	

เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	และพระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดชฯ	ในหลวงรัชกาลที	่๙	 

ด้านการเกษตร	ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของ	พกฉ.

	 ๑๑)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	 “รักชาติ 

เฟสติวลั ประจ�าปี ๒๕๖๑”	ระหว่างวนัที	่๖	–	๑๐	มถินุายน	

๒๕๖๑	ณ	 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ	 ต�าบลคูคต	 อ�าเภอ

ล�าลกูกา	จงัหวัดปทมุธานี	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรติคณุ	และ 

พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดชฯ	ในหลวงรชักาลที	่๙	ด้านการเกษตร	ถ่ายทอด

องค์ความรูน้วตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
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	 ๑๒)	 จัดนิทรรศการสัญจรในงาน	 “มหกรรมพาลูกเท่ียวดะ คร้ังที่ ๒ The Family Trip Expo ๒๐๑๘ 

ตอน โลกนี้คือห้องเรียน”	ระหว่างวันที่	๑๓	–	๑๕	กรกฎาคม	๑๕๖๑	ณ	รอยัล	พารากอนฮอลล์	ชั้น	๕	สยามพารากอน	

	 ๑๓)	จดันทิรรศการสัญจร

ในงาน	“กจิกรรม Muse Pass on 

tour to school”	 	ระหว่างวนัท่ี	 

๓	-	๔	กนัยายน	๒๕๖๑	ณ	โรงเรียน 

อสัสัมชญั	แผนกประถม	เลขที	่๑๖๔	

ซอยสาทร	 ๑๑	 แขวงยานนาวา 

เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	๑๐๒๑๐

ผลการด�าเนินงาน
	 ได้เผยแพร่พระเกยีรตคุิณ

และพระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ	

ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 และความ

ส�าคัญของการเกษตร	 ได้เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆ	ของ	

พกฉ.	ท�าให้	พกฉ.	 เป็นท่ีรูจ้กักว้าง

ขวางขึน้	และมผู้ีเข้าชมมากยิง่ขึน้
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๒.๖	ส�านักอ�านวยการ	

 หน้าที่
	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	 งานอ�านวยการและบริหาร
จัดการส�านักงาน	 อาคารสถานที่	 เป็นภารกิจสนับสนุน
ให้ภารกิจหลักด�าเนินและขับเคลื่อนไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อย	
 ประกอบด้วย
	 •	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 •	ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 •	ฝ่ายแผนงานและติดตามผล	
	 •	ฝ่ายการคลัง	
	 	 -	การเงินและบริหารงบประมาณ	
	 	 -	การบัญชี	
	 	 -	การพัสดุ
	 •	ฝ่ายจัดการและบริการทรัพยากร	

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ๒.๖.๑	 การก่อสร้างอาคาร	 อ�านวยการ

พิพิธภัณฑ์	พื้นที่ใช้สอย	๕,๙๐๐	ตร.ม.	จ�านวน	๔	ชั้น	
๑	อาคาร	(ปี	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑)

สภาพพื้นที่ก่อนการก่อสร้างอาคารอ�านวยการพิพิธภัณฑ์

การด�าเนินงานก่อสร้าง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การด�าเนินงานก่อสร้าง ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

การด�าเนินงานก่อสร้าง ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สภาพการด�าเนินงานแล้วเสร็จ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑การด�าเนินงานก่อสร้าง ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
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	 ๒.๖.๒	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	

	 ๑)	จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์	

	 การด�าเนิน	จ�านวน ๘ ครั้ง	ดังนี้

 ครัง้ที ่๑	จดัโครงการศกึษาดงูาน	ด้านการเกษตร	และวฒัธรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ณ	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีและ 
จงัหวดันครราชสมีา	ระหว่างวนัที	่๑๘	–	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	โดยศกึษาดูงานท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ	อบุลราชธาน ี
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลที่	 ๙	 ที่ศูนย์เครือข่าย 
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	อุทยานแห่งชาติผาแต้ม	จังหวัดอุบลราชธานี	และศูนย์ฝึกอบรม
และวิจัยทางการเกษตร	(๑๐๐	ไร่)	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

 ผลการด�าเนินงาน	 เจ้าหน้าที่	 พกฉ.	 ได้เรียนรู้การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์	 กระบวนการน�าชม	 การถ่ายทอด	 
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์และวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
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 ครั้งที่ ๒	 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการท�างานยุคดิจิทัล	 ณ	 อาคาร
ปฏิบัติการ	 บมจ.	 อสมท.	 และหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์	 ทักษะ	 
การท�างานของบุคลากรในยุคดิจิทัล	

 ผลการด�าเนินงาน	 เจ้าหน้าที่	 พกฉ.	 ได้เรียนรู ้
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้	 การใช้สถานที่ใน
การจัดกิจกรรม	 การประชาสัมพันธ์	 การบริการและการ
ต้อนรบั	สามารถน�ามาปรบัใช้กบักจิกรรมต่างๆ	ของ	พกฉ.	
ได้	 เช่น	 การใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์ส�าหรับการรับคณะ	
การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มาเข้าชม	 
หรือมาใช้บริการ	 เพื่อให้เกิดความสนุกสนานระหว่าง 
การเข้าชม	เป็นต้น

 ครั้งที่ ๓	 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการน�าชม	 ณ	 ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป	์
จังหวัดสระบุรี	เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๐	เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการน�าชม
และรูปแบบการจัดกระบวนการ

 ผลการด�าเนินงาน เจ้าหน้าที่	 พกฉ.	 ได้เรียนรู้
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์	กระบวนการน�าชม	การถ่ายทอด
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
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 ครัง้ที ่ ๔	 โครงการทศันศกึษาแก่คณะกรรมการ	 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	พกฉ.	และเจ้าหน้าที	่พกฉ.	 
ณ	จงัหวดัอดุรธาน	ีและจงัหวดัสกลนคร	ระหว่างวนัที	่๒๕	–	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑	โดยศกึษาดงูานทีอ่ทุยานประวติัศาสตร์
ภพูระบาท	อ�าเภอบ้านผอื	จงัหวัดอุดรธานี	เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	อาจารย์ประภาส	สขุเขียว	ต�าบลม่วง	อ�าเภอบ้านม่วง	
จงัหวดัสกลนคร	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตบ้ิานเชยีง	 อ�าเภอหนองหาน	 จงัหวดัอดุรธาน	ี พพิธิภณัฑ์อฐับรขิาร	 หลวงตา 
พระมหาบวั	ญาณสมัปันโน	วดัป่าบ้านตาด	อ�าเภอเมอืงอดุรธาน	ีพิพิธภณัฑ์เมอืงอุดรธาน	ีอ�าเภอเมอืง	จังหวดัอดุรธานี

 ผลการด�าเนินงาน	 คณะกรรมการได้รับความรู้ประสบการณ์	 การบริหารจัดการ	 การจัดแสดงนิทรรศการ	 
การจดักระบวนการน�าชม	ตลอดจนจดักจิกรรมต่างๆ	ของพพิธิภณัฑ์ท่ีได้ศกึษาดูงาน	และศูนย์เครอืข่ายพิพธิภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	ต่อไป

 ครั้งที่ ๕	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดการพิพิธภัณฑ์	มีการบรรยาย	เรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์	โดย	ผอ.พกฉ.	และศึกษาดูงาน	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป	 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 และวัดพระศรรัีตนศาสดาราม	 ในวนัศกุร์ที	่ ๑๘	
พฤษภาคม	๒๕๖๑

 ผลการด�าเนนิงาน	เจ้าหน้าท่ี	พกฉ.	ได้ข้อมลูและความรูจ้ากการฟังบรรยาย	เพือ่เพิม่พนูในงานด้านการจดัการดแูล
พพิธิภณัฑ์	 สามารถน�ามาพฒันากระบวนการจดัการองค์ความรูข้อง	พกฉ.	 เพือ่เตรยีมความพร้อมสูม่าตรฐานสากล	 เรยีนรู้
การจดัแสดงนทิรรศการ	ข้อมลูการจดัแสดง	ระเบยีบข้อปฏบิติั	การดูแลรักษาความสะอาด	การรักษาความปลอดภยั	การน�า
ชมนทิรรศการ	และเทคโนโลยกีารเข้าถงึ	ระบบการจองการเข้าชมแบบออนไลน์	สามารถมาปรับใช้ในการพัฒนาพิพิธภณัฑ์
การเกษตรเฉลมิพระเกียรตฯิ	ต่อไป
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 ครั้งที่ ๖	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดง	 เมื่อวันท่ี	 ๖	 –	 ๗	

มถินุายน	๒๕๖๑	ณ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิมิาย	พพิธิภณัฑ์ไม้กลายเป็นหนิ	และร่วมเปิดงานประกวดเส้นไหม	ผ้าไหม 

ตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์	ณ	ศูนย์การค้าเซนทรันพลาซ่า	จังหวัดนครราชสีมา

 ผลการด�าเนนิงาน	เจ้าหน้าที่	พกฉ.	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ	รูปแบบการน�าชม	เส้นทางการ

น�าชม	สามารถใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อเป็นการบอกเส้นทางส�าหรับชมนิทรรศการด้วยตนเอง	เรียนรู้ด้านการ

ตลาด	การบรกิาร	และการจ�าหน่ายสนิค้า	ของทีร่ะลึก	ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ	พกฉ.	และเลือกผลิตสินค้าทีม่ปีระโยชน์และ

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 ครัง้ท่ี ๗	โครงการศกึษาดงูานด้านการจัดแสดง	และการเกบ็รกัษาวตัถจุดัแสดง	เมือ่วนัที	่๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑	

ณ	กลุม่ทะเบยีนคลงัพิพธิภัณฑ์และสารสนเทศ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติกาญจนาภเิษก	ศกึษาวถิหีมูบ้่านไทยสยามนริมติ	

๔	 ภาค	 ชมการทอผ้า	 การท�าขนมไทย	 การแกะสลักหนังตะลุง	 การเลี้ยงไหม	 และชมการแสดงย้อนรอยล้านนานคร	 

การค้าขายชายแดนใต้	อสีานต�านานปราสาทหิน	และกรุงศรีอยธุยาฯ	ราชธานทีีรุ่่งโรจน์	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพบคุลากรให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการน�าชมและรูปแบบการจัดกระบวนการ

 ผลการด�าเนนิงาน	 เจ้าหน้าที่	 พกฉ.	 ได้เรียนรู้การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์	 กระบวนการน�าชม	 การเก็บรักษาวัตถุ	 

จัดแสดง	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานต่อไป
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 ครั้งที่ ๘	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร์	สปาคิวซีน	จังหวัดปราจีนบุรี	

และตลาดบ้านใหม่	 ๑๐๐	 ปี	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	๒๕๖๑	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

เกดิความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการตลาด	การบรหิารพัฒนาธรุกิจ	และกจิกรรมเสริมสร้างรายได้ต่างๆ	การบริการร้านค้า	

ห้องพัก	ห้องประชุม	อาหาร	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ให้แก่ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	

 ผลการด�าเนนิงาน	 เจ้าหน้าท่ี	 พกฉ.	 ได้เรียนรู้การจัดรูปแบบร้านค้า	 การบริการลูกค้า	 การคิดค้นเมนูอาหาร

ใหม่ๆ	การน�าของใช้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ใหม่	การน�าสมุนไพรมาสร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช้ส�าหรับ

บริการลูกค้า	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานต่อไป

	 ๒)	จัดอบรม

 ครั้งที่ ๑	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง	 และการบริหารพัสดุ	 จ�านวน	 ๓	 คร้ัง	ณ	 ห้องประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	๘	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	 พกฉ.	 ให้เข้าใจในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ศ.	๒๕๖๐	และน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ

 ครั้งที่ ๒	โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง	และอพยพหนีไฟ	ในวันอังคารที่	๑๑	กันยายน	๒๕๖๑	ณ	ห้องประชุม

ศาลาเพียงดิน	 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อการควบคุม	 ก�ากับ	 ดูแล	 และ

บริหารด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานแก่เจ้าหน้าที่	และอาคารทรัพย์สินของ	พกฉ.

 ครั้งที่ ๓ โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ	 เพื่อการน�าชมพิพิธภัณฑ์	 ในวันพุธที่	 ๑๒	 กันยายน	

๒๕๖๑	เพือ่เป็นการพฒันาบคุลากรให้มศีกัยภาพน�าพาองค์กรสูค่วามเป็นสากล	เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมทีกัษะ	ความรู ้

ความสามารถทางด้านภาษา	และสามารถน�าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยภาษาอังกฤษได้
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	 ๒.๖.๓	รายงานด้านการเงิน

	 การเบิกจ่ายงบประมาณ	ตั้งแต่	เดือนตุลาคม	๒๕๖๐	ถึง	เดือนกันยายน	๒๕๖๑

รายการ จ�านวน คิดเป็นร้อยละ

เงินงบประมาณ	๒๕๖๑ ๒๒๖.๘๓๒๔	ล้านบาท ๑๐๐.๐๐

เบิกจ่ายและผูกพัน ๒๒๔.๒๕๐๑	ล้านบาท ๙๘.๘๖

คงเหลือ 				๒.๕๘๒๓	ล้านบาท ๑.๑๔

การเบิกจ่ายงบประมาณ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๐	–	กันยายน	๒๕๖๑	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้	

 ครั้งที่ ๔	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดนิทรรศการ	เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ใน
วันพุธที่	 ๑๙	 กันยายน	๒๕๖๑	ณ	 ห้องประชุมพระคุณพ่อ	 ๒	 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ	 และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	
รัชกาลที่	๙	ด้านการเกษตร	เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ภาคการเกษตร	ตลอดจนเป็นแหล่ง
เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร	 ในการด�าเนินงาน	 มีกิจกรรมที่หลากหลาย	 ทั้งการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร 
การสาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	และวันที่	๑๙	กันยายนของทุกปี	เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย	เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชทานพิพิธภัณฑสถานส�าหรับประชาชนเป็นครั้งแรก	 เพื่อน้อม
ร�าลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน	 และเพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยในวันพิพิธภัณฑ์
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	 ๒.๖.๔	เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด	

	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ส�านกังานพิพธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน) 
ได้ก�าหนดเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายการให้บริการ	ดังนี้

เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด	(ผล)* งบประมาณ	(ล้านบาท)

เกษตรกรและประชาชนได้รับ

การพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญา

และนวัตกรรมการเกษตรตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๒๒๖.๘๓๒๔

•	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	

	 (๓๕๐,๐๐๐	ราย)	(๔๖๖,๓๔๓ ราย)*

•	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	ชิ้นงานการจัดแสดงของ

	 พิพิธภัณฑ์	(๒๐	ชิ้น)	(๒๔ ชิ้น)*

•	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	:	สมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

	 (๑๑๐	ราย)	(๑๑๐ ราย)*

•	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

	 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ 

	 และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 (ร้อยละ	๖๐)	(ร้อยละ ๘๕.๓๐)*

•	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	:	ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

	 ได้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้	(ร้อยละ	๗๐)	(ร้อยละ ๗๙.๑๗)*

	 ๒.๖.๕	 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

(องค์การมหาชน)

	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ได้มอบหมายให้สถาบัน 
ส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีส�านกังาน	ก.พ.ร.	เป็นทีป่รกึษา	ได้ด�าเนนิโครงการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	 Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน	
เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงพฒันาคณุธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครฐัทีร่บัการประเมนิ	และเพือ่ให้ได้
ข้อเสนอแนะในการจดัท�ามาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตทัง้ในระดับนโยบายและในระดับปฏบัิตกิาร		
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวนทั้งสิ้น	๔๒๖	หน่วยงาน	ดังนี้

	 (๑)	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	รับผิดชอบการประเมิน	จ�านวน	๖๙	หน่วยงาน	ได้แก่

	 -	องค์กรอิสระ	 จ�านวน	๕	หน่วยงาน
	 -	องค์กรอัยการ	 จ�านวน	๑	หน่วยงาน
	 -	ศาล	(เฉพาะหน่วยงานธุรการ)	 จ�านวน	๓	หน่วยงาน
	 -	หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	 จ�านวน	๒	หน่วยงาน
	 -	องค์การมหาชน	 จ�านวน	๕๕	หน่วยงาน
	 -	ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 จ�านวน	๑	หน่วยงาน
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	 -	กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	๑	หน่วยงาน
	 -	หน่วยงานประเภทอื่นๆ	 จ�านวน	๑	หน่วยงาน
(หน่วยงานขอเข้าร่วมการประเมิน)

	 โดยมสีถาบนัส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	เป็นผู้รับจ้างส�ารวจข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลู	
และสังเคราะห์ข้อมูล
	 (๒)	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	รับผิดชอบการประเมิน	จ�านวน	๒๒๒	หน่วยงาน	ได้แก่
	 -	ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	 จ�านวน	๑๔๖	หน่วยงาน
	 -	ส่วนราชการระดับจังหวัด	 จ�านวน	๗๖	หน่วยงาน

	 (๓)	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 รับผิดชอบการประเมินรัฐวิสาหกิจ	 จ�านวน	๕๔	หน่วยงาน	 
โดยมีบริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	เป็นผู้รับจ้างส�ารวจข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	และสังเคราะห์ข้อมูล	

	 (๔)	ส�านักงานคระกรรมการอุดมศึกษา	รับผิดชอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา	จ�านวน	๘๑	หน่วยงาน	โดยมี
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	เป็นผู้รับจ้างส�ารวจข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	และสังเคราะห์ข้อมูล
	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช	 ได้ก�าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ออกเป็น	๕	ดัชนี	ดังนี้
	 ๑.	ดัชนีความโปร่งใส	(Transparency	Index)
	 ๒.	ดัชนีความพร้อมรับผิด	(Accountability	Index)
	 ๓.	ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	(Corruption	-	Free	Index)
	 ๔.	ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	(Integrity	Culture	Index)
	 ๕.	ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	(Work	Integrity	Index)
	 ส�านักงาน	ป.ป.ช	ได้ก�าหนดเครื่องมือส�าหรับประเมิน	จ�านวน	๓	เครื่องมือการประเมิน	ได้แก่
	 ๑.	แบบส�ารวจหลกัฐานเชงิประจกัษ์	(Evidence	–	Based	Integrity	and	Transparency	Assessment	:	EBIT)
	 ๒.	แบบส�ารวจความคดิเหน็ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน	(Internal	Integrity	and	Transparency	Assessment	:	IIT)
	 ๓.	แบบส�ารวจความคดิเห็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก	(External	Integrity	and	Transparency	Assessment	 
	 	 :	EIT)
	 การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั		จงึเป็นการประเมนิท้ังเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ	 มีความครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกมิติของหน่วยงาน	 และสะท้อนถึงคุณลักษณะที่ส�าคัญเก่ียวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน
	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช	 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ประกาศผลในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	เมือ่วนัท่ี	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๑	ส�านกังาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)	 ได้คะแนน	๙๕.๔๔	 เป็นล�าดับที่	 ๓	
ของหน่วยงานองค์การมหาชน	ได้เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูงมาก	
ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล	แบ่งเป็น	๕	ระดับ	ดังนี้

 ช่วงคะแนน เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
	 ๘๐	–	๑๐๐	 สูงมาก
	 ๖๐	–	๗๙.๙๙	 สูง
	 ๔๐	–	๕๙.๙๙	 ปานกลาง
	 ๒๐	–	๓๙.๙๙	 ต�่า
	 ๐	–	๑๙.๙๙	 ต�่ามาก
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ล�าดับ

ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัดย่อยใน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ค่าน�้าหนัก

(ร้อยละ)
EBIT IIT EIT

คะแนน

ที่ ได้

(๑๐๐)

คะแนนหลงั	

ถ่วง

น�้าหนัก

๑ ความโปร่งใส ๒๖ ๘๘.๓๘ ๒๒.๙๘

๑.๑	การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๕๘ ๙๖.๒๙

๑.๒	การมีส่วนร่วม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๖๙ ๙๓.๘๕

๑.๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐

๒ ความพร้อมรับผิด ๑๘ ๙๔.๕๘ ๑๗.๐๒

๒.๑	ด�าเนินงานตามภารกิจ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๕๓ ๙๕.๒๖

๒.๒	การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๘๙ ๙๔.๙๕

๒.๓	เจตจ�านงสุจริตของผู้บริหาร ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๔๗ ๙๓.๗๐ ๙๗.๓๙

๒.๔	การจัดการเรื่องร้องเรียน ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๐๕ ๗๙.๐๘ ๙๐.๗๓

๓ ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๒.๐๐

การรับสินบน ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

*กรณีมีการชี้มูลความผิดและไต่สวนข้อเท็จจริง ๐.๐๐

๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๑๖ ๙๘.๙๔ ๑๕.๘๓

๔.๑	การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๙๑ ๙๘.๔๕

๔.๒	การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๔.๓	แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๙๑ ๙๘.๔๕

๔.๔	การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน ๙๘.๘๕ ๙๘.๘๕

๕ คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน ๑๘ ๙๗.๘๒ ๑๗.๖๑

๕.๑	มาตรฐานและความเป็นธรรมใน

	 การปฏิบัติงานและการให้บริการ

๑๐๐.๐๐ ๙๘.๘๕ ๙๑.๓๒ ๙๖.๗๒

๕.๒	คุณธรรมการบริหารงาน ๙๘.๙๓ ๙๘.๙๓

คะแนนรายแบบส�ารวจ	(๑๐๐) ๙๕.๔๕ ๙๘.๓๘ ๙๑.๗๙

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน ๙๕.๔๔

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	เดือน	ตุลาคม	๒๕๖๐	-	กันยายน	๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/

กิจกรรม
งบประมาณ ไตรมาส	1 ไตรมาส	2	 ไตรมาส	3 ไตรมาส	4 รวม คงเหลือ

ใช้ไป

คิดเป็น	%

คงเหลือคิด

เป็น	%

๓,๙๗๕,๔๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กิจกรรมที่ ๒

ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงและ

เครือข่าย

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๘๒,๔๘๓.๐๘ ๗๕๔,๘๐๓.๔๘ ๒๑๔,๐๑๔.๒๕ ๔๘,๕๒๑.๕๐ ๒,๔๙๙,๘๒๒.๓๑ ๑๗๗.๖๙ ๙๙.๙๙ ๐.๐๑

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 

กิจกรรมที่ ๔

การตลาดและลูกค้า

สัมพันธ์

–	ค่าใช้จ่ายกิจกรรม

บริการผู้เข้าชม

–	ค่าใช้จ่ายกิจกรรม

พัฒนาธุรกิจและรายได้

๒๔๓,๔๐๐.๐๐ - ๑๓๘,๑๖๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๖๒๕.๐๐ ๒๔๑,๗๘๕.๐๐ ๑,๖๑๕.๐๐ ๙๙.๓๔ ๐๐.๖๖

๗๓๒,๐๐๐.๐๐ ๔๖๙,๑๔๒.๐๐ ๒๐๙,๗๐๗.๐๐ ๔๐,๑๘๒.๐๐ ๑๐,๖๘๐.๐๐ ๗๒๙,๗๑๑.๐๐ ๒,๒๘๙.๐๐ ๙๙.๖๙ ๐๐.๓๑

ยุทศาสตร์ที่ ๕ 

กิจกรรมที่ ๕

การบริหารจัดการ

–	ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	

ค่าตอบแทน	ใช้สอยวัสดุ

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๒๓๘.๐๐ ๒๒๒,๓๒๔.๐๐ ๒๕,๐๓๑.๐๐ ๑๗๔,๒๓๐.๔๒ ๔๓๕,๘๒๓.๔๒ ๖๔,๑๗๖.๕๘ ๘๗.๑๖ ๑๒.๘๔

ทุนเพื่อกิจกรรมของ

ส�านักงาน	(ครั้งที่ ๑)
๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๕๖๙,๗๑๑.๖๔ ๑,๔๙๔,๐๖๑.๔๙ ๓,๐๕๘,๓๑๔.๐๑ ๖,๑๒๒,๐๘๗.๑๔ ๓,๔๗๗,๙๑๒.๘๖ ๖๓.๗๗ ๓๖.๒๓

ทุนเพื่อกิจกรรมของ

ส�านักงาน	(ครั้งที่ ๒)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - - - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๓,๕๗๕,๔๐๐.๐๐ ๑,๙๖๕,๘๖๓.๐๘ ๑,๙๖๕,๘๖๓.๐๘ ๑,๗๘๒,๒๘๘.๗๔ ๓,๓๘๖,๓๗๐.๙๓ ๑๐,๐๒๙,๒๒๘.๘๗ ๑๓,๕๔๖,๑๗๑.๑๓ ๔๒.๕๔ ๕๗.๔๖

	 จากตารางรายงานการใช้งบประมาณประจ�าปี	๒๕๖๑	ส�านักพัฒนากิจการ	ช่วงไตรมาสที่	๔	เป็นไตรมาสที่ใช้
งบประมาณมากที่สุด	ถัดมาคือไตรมาสที่	๒	ไตรมาสที่	๑	และไตรมาสที่	๓	ตามล�าดับ	โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้
งบประมาณแต่ละเดือนได้	ดังนี้

๒.๗	ส�านักพัฒนากิจการ

 หน้าที่

	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมกิจการ	 การพัฒนาและบริหารจัดการกิจกรรมและกิจการ	 เพ่ือให้บริการ 

ผู้เข้าชม	สร้างรายได้ต่างๆ	การบริการร้านค้า	ห้องพัก	ห้องประชุม	อาคาร	สถานที่	บริการด้านอาหาร	และเครื่องดื่ม 

แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้ารับการอบรม	แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนากิจการต่างๆ	กับพันธมิตรความร่วมมือ	

	 •	ฝ่ายส่งเสริมกิจการ

	 •	ฝ่ายจัดการกิจการ

	 •	ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผลการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑
	 ๒.๗.๑	รายงานการใช้งบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑

	 ส�านักพัฒนากิจการ	ได้งบประมาณปี	๒๕๖๑	ทั้งสิ้น	๒๓,๕๗๕,๔๐๐	บาท	ใช้ไปทั้งสิ้น	๑๐,๐๒๙,๒๒๘.๘๗	บาท	

คิดเป็น	๔๒.๕๔%	คงเหลือทั้งสิ้น	๑๓,๕๔๖,๑๗๑.๑๓	คิดเป็น	๕๗.๔๖	%	รายละเอียด	ดังนี้
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	 จากกราฟแสดงการใช้งบประมาณ	 จะเห็นว่า	 เดือนสิงหาคม	 เป็นเดือนท่ีใช้งบประมาณมากที่สุด	 ถัดมาคือ 
เดือนมีนาคม	เดือนกุมภาพันธ์	ตามล�าดับ

๒.๗.๒	รายงานรายได้ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑

แบบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑

๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

รายการ ไตรมาส	๑ ไตรมาส	๒ ไตรมาส	๓ ไตรมาส	๔ รวม

(รายได้เปาหมาย) ต.ค.๖๐ พ.ย.๖๐ ธ.ค.๖๐ ม.ค.๖๑ ก.พ.๖๑ มี.ค.๖๑ เม.ย.๖๑ พ.ค.๖๑ มิ.ย.๖๑ ก.ค.๖๑ ส.ค.๖๑ ก.ย.๖๑
๑. รายได้ 

สาธารณูปโภค
๙๓๔.๕๘ ๙,๘๔๑.๑๒ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๗๙.๔๔ ๑๗,๓๓๖.๔๔ ๑๘,๕๙๘.๑๔ ๔๔,๒๔๒.๙๙ ๒๒,๘๑๓.๐๘ ๒๘,๙๒๕.๒๓ ๓๔,๔๓๙.๒๕ ๗๑,๓๔๕.๗๙ ๑๒๗,๘๓๑.๗๘ ๔๐๐,๘๘๗.๘๓

๒. ค่าบริการ

ห้องพัก
๙๙,๘๑๓.๑๑ ๓๗,๐๐๙.๓๗ ๕๓,๒๗๑.๐๓ ๒๘,๒๒๔.๓๑ ๒๓,๕๕๑.๔๓ ๑๙๘,๖๔๔.๙๑ ๓๘,๖๔๔.๘๕ ๖๐,๙๓๔.๕๙ ๖๕,๐๔๖.๗๕ ๑๑๐,๗๔๗.๖๗ ๕๔,๙๕๓.๓๑ ๑๗๘,๔๕๗.๙๖ ๙๔๙,๒๙๙.๒๙

๓. ค่าบริการห้อง

ประชุม
๕๙,๘๑๓.๐๙ ๑๕,๘๘๗.๘๕ ๒๘,๙๗๑.๙๖ ๒๓,๓๖๔.๔๘ ๓๔,๕๗๙.๔๔ ๘๔,๑๑๒.๑๓ ๒๑,๔๙๕.๓๒ ๔๑,๑๒๑.๔๘ ๑๔,๐๑๘.๖๙ ๒๒,๔๒๙.๙๐ ๙,๓๔๕.๗๙ ๔๕,๗๙๔.๓๙ ๔๐๐,๙๓๔.๕๓

๔. ค่าวิทยากร ๕,๖๐๗.๔๙ ๕,๖๐๗.๕๐ ๑๑,๒๑๔.๙๖ ๑,๑๒๑.๕๐ ๒๘,๐๓๗.๓๙ ๑๔๖,๙๑๕.๘๗ ๒,๒๔๒.๙๙ ๑,๑๒๑.๔๙ ๗๗,๓๘๓.๒๐ ๘,๙๗๑.๙๗ ๑๓,๔๕๗.๙๕ ๓,๓๖๔.๔๙ ๓๐๕,๐๔๖.๘๐

๕. เงินบริจาค ๔๑,๐๕๐.๐๐ ๓๓,๙๐๐.๐๐ ๘๒,๕๕๐.๐๐ ๒,๙๗๑.๐๐ ๓๖,๗๐๐.๐๐ ๕๕,๔๙๔.๐๐ ๔๑,๙๐๐.๐๐ ๓๘,๙๐๐.๐๐ ๔๑,๖๐๐.๐๐ ๔๗,๘๕๐.๐๐ ๔๐,๖๒๐.๐๐ ๓๖,๖๕๐.๐๐ ๕๐๐,๑๘๕.๐๐

๖. ค่าลงทะเบียน

อบรม
๕๒๐,๗๓๘.๓๕ ๑,๐๓๔,๐๙๓.๔๕ ๙๒๘,๒๐๕.๖๐ ๗๗๓,๖๖๓.๖๒ ๘๐๙,๙๔๘.๕๖ ๑,๑๒๗,๕๔๒.๓๑ ๑๒๑,๘๙๗.๒๐ ๒๕๒,๐๘๔.๑๒ ๗๒๗,๒๘๙.๖๗ ๗๘๑,๗๒๘.๙๗ ๑,๕๔๔,๗๘๕.๐๘ ๑,๕๘๓,๑๖๘.๒๖ ๑๐,๒๐๕,๑๔๕.๑๙

๗. ขายพืชผล

การเกษตร
๘๙,๕๕๐.๐๐ ๑๑๐,๒๖๕.๐๐ ๑๙๓,๒๑๐.๐๐ ๙๕,๘๕๐.๐๐ ๑๒๔,๗๙๕.๐๐ ๑๓๓,๒๘๓.๐๐ ๑๑๕,๓๐๐.๐๐ ๑๐๙,๘๒๐.๐๐ ๑๑๘,๖๓๕.๐๐ ๑๖๐,๑๙๖.๐๐ ๑๕๗,๒๑๕.๐๐ ๒๐๑,๙๗๕.๐๐ ๑,๖๑๐,๐๙๔.๐๐

๘. ค่าอาหาร ๔๓๓,๙๙๔.๓๖ ๓๔๓,๒๘๙.๗๗ ๓๔๘,๘๙๒.๕๓ ๓๑๓,๓๘๓.๒๑ ๓๘๒,๔๕๗.๙๙ ๖๔๓,๗๒๙.๐๒ ๒๗๙,๑๔๔.๘๕ ๓๖๖,๖๑๒.๑๙ ๕๖๑,๕๗๔.๘๕ ๔๑๒,๖๓๕.๕๖ ๓๒๓,๔๙๐.๖๙ ๖๕๙,๑๒๖.๑๖ ๕,๐๖๘,๓๓๑.๑๘

๙. ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม
๑๕๔,๓๕๐.๔๖ ๑๕๒,๙๑๕.๙๑ ๑๔๖,๒๙๙.๐๗ ๑๑๑,๕๒๘.๐๕ ๑๐๘,๒๙๙.๐๗ ๑๕๐,๕๗๐.๑๒ ๗๐,๘๐๘.๓๙ ๙๖,๗๗๕.๗๖ ๑๓๔,๕๓๗.๓๘ ๑๓๙,๕๔๖.๗๒ ๑๖๙,๑๑๖.๘๑ ๑๔๕,๗๖๑.๗๐ ๑,๕๘๐,๕๐๙.๔๔

๑๐. การจ�าหน่าย

สินค้า
๒๖๒,๒๓๕.๔๗ ๓๘๔,๔๒๖.๖๒ ๔๕๓,๕๙๒.๐๗ ๓๖๙,๐๖๙.๑๘ ๓๓๗,๐๖๖.๘๔ ๓๘๑,๙๙๑.๙๘ ๑๖๔,๒๗๒.๙๒ ๑๙๓,๙๕๗.๙๒ ๓๕๒,๘๔๖.๒๖ ๓๙๔,๙๔๗.๖๘ ๔๘๙,๕๘๖.๔๓ ๔๖๓,๔๕๙.๓๓ ๔,๒๔๗,๔๕๒.๗๐

๑๑. ดอกเบี้ย ๓๐,๐๗๔.๔๑ ๒๔๕,๙๐๖.๒๑ ๑๒๒,๖๗๖.๓๒ ๙๒,๕๒๒.๒๖ ๒๔,๑๒๗.๓๙ ๙๓๐,๐๔๗.๗๙ ๘๖,๓๘๖.๒๕ ๑,๑๖๖,๒๑๕.๒๙ ๖๗,๔๐๖.๖๘ ๘๓,๑๑๖.๓๔ ๒๑๕,๙๗๓.๔๙ ๘๕๙,๓๕๒.๒๐ ๓,๙๒๓,๘๐๔.๖๓

๑๒. ค่าขายแบบ ๐๐.๐๐

๑๓. ค่าบริการ

พื้นที่/สถานที่
๔,๖๗๒.๙๐ ๔,๖๗๒.๙๐ ๔๒,๐๕๖.๐๘ ๔,๖๗๒.๙๐ ๔,๖๗๒.๙๐ ๔,๖๗๒.๙๐ ๑๔,๐๑๘.๖๙ ๑๔,๐๑๘.๖๙ ๔,๖๗๒.๙๐ ๔,๖๗๒.๙๐ ๔,๖๗๒.๙๐ ๑๐๗,๔๗๖.๖๖

๑๔. ค่าเช่า

อสังหาริมทรัพย์
๐๐.๐๐

๑๕. ค่าบัตรเข้า

ชมที่พิพิธภัณฑ์
๑๐๒,๐๗๐.๐๐ ๒๑๕,๔๘๐.๐๐ ๒๐๘,๘๐๐.๐๐ ๗๗,๑๖๐.๐๐ ๙๙,๗๙๐.๐๐ ๑๔๑,๑๘๕.๐๐ ๓๕,๑๗๐.๐๐ ๔๗,๘๔๐.๐๐ ๖๐,๓๔๕.๐๐ ๑๑๙,๓๕๕.๐๐ ๗๒,๐๕๕.๐๐ ๘๑,๔๓๕.๐๐ ๑,๒๖๐,๖๘๕.๐๐

๑๖. รายได้อื่นๆ ๑๖,๔๑๖.๘๐ ๑๑,๗๗๕.๗๒ ๑๒๗,๓๘๐.๓๘ ๓,๖๕๔.๒๐ ๑๒,๗๙๒.๓๓ ๑๐,๙๐๖.๑๙ ๒๔,๐๒๕.๖๑ ๗,๑๑๒.๙๔ ๑๙,๖๙๒.๘๘ ๒๑๔,๗๙๑.๓๐ ๑๕,๒๕๐.๕๑ ๘๓๑,๕๙๘.๒๘ ๑,๒๙๕,๓๙๗.๑๔

รวม ๑,๘๒๑,๓๒๑.๐๒ ๒,๖๐๕,๐๗๑.๔๒ ๒,๗๕๙,๑๒๐.๐๐ ๑,๙๐๙,๗๖๔.๑๕ ๒,๐๔๔,๑๕๔.๗๘ ๔,๐๒๗,๖๙๓.๓๖ ๑,๐๕๙,๕๕๐.๐๖ ๒,๔๐๕,๓๐๘.๘๖ ๒,๒๘๓,๓๒๐.๒๘ ๒,๕๓๕,๔๒๙.๒๖ ๓,๑๘๑,๘๖๘.๗๕ ๕,๒๒๒,๖๔๗.๔๕ ๓๑,๘๕๕,๒๔๙.๓๙

	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	มีรายได้ทั้งสิ้น	๓๑,๘๕๕,๒๔๙.๓๙	บาท	
โดยจุดที่ท�ารายได้ได้มากที่สุดคือ	ค่าลงทะเบียนอบรม	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	๑๐,๒๐๕,๑๔๕.๑๙	บาท	และเดือนที่ท�า
รายได้มากที่สุด	คือ	เดือนกันยายน	๒๕๖๑	เป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๒๒๒,๖๔๗.๔๕	บาท
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กราฟแสดงยอดรายได้จุดต่างๆ

กราฟแสดงยอดรายได้เดือนตุลาคม	๒๕๖๐	-	กันยายน	๒๕๖๑
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	 ๑)	สรุปผลการด�าเนินงานร้านกาแฟชื่นใจ	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑

	 ๑.๑)	ตารางสรปุรายรบัร้านกาแฟชืน่ใจ	ประจ�าปีงบ	๒๕๖๑	(ระหว่างวนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๖๐	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๖๑)

ล�าดับที่ เดือน รายรับ	(บาท)

๑ ต.ค.-๖๐ ๕๕,๘๑๐.๐๐	

๒ พ.ย.-๖๐ ๘๓,๒๖๐.๐๐

๓ ธ.ค.-๖๐ ๙๔,๒๕๐.๐๐

๔ ม.ค.-๖๑ ๖๘,๔๖๕.๐๐

๕ ก.พ.-๖๑ ๕๕,๕๑๕.๐๐

๖ มี.ค.-๖๑ ๕๙,๑๓๕.๐๐

๗ เม.ย.-๖๑ ๓๖,๔๘๕.๐๐

๘ พ.ค.-๖๑ ๓๔,๒๑๕.๐๐

๙ มิ.ย.-๖๑ ๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๐ ก.ค.-๖๑ ๘๔,๙๙๕.๐๐

๑๑ ส.ค.-๖๑ ๑๑๘,๙๒๐.๐๐

๑๒ ก.ย.-๖๑ ๑๑๑,๙๖๕.๐๐

รวม ๘๗๓,๐๑๕.๐๐
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ค�าอธิบายตาราง

	 ๑.	เดือนที่มียอดรายได้สูงสุด	๓	อันดับแรก	คือ	เดือนธันวาคม	๖๐	เดือนสิงหาคม	๖๑	และ	เดือนกันยายน	๖๑ 

ตามล�าดับ	 ซึ่งสาเหตุที่ส่งผลท�าให้ยอดรายได้สูงกว่าเดือนอื่นๆ	 เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน	 มีจ�านวน 

คณะเข้าชม	และเข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรกับทาง	พกฉ.	เป็นจ�านวนมาก	และในเดือนธันวาคมทาง	พกฉ.	ได้มีการจัดงาน

มหกรรม	ในหลวงรักเรา	สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	ระหว่างวันที่	๒-๕	ธันวาคม	๒๕๖๐	ส่งผลท�าให้การจ�าหน่ายสินค้าและ

บริการเครื่องดื่มร้านกาแฟชื่นใจมียอดรายรับสูงตามไปด้วย

	 ๒.	เดือนที่มียอดรายได้น้อยสุด	๒	อันดับแรก	คือ	เดือนพฤษภาคม	และเมษายน	ตามล�าดับ	ซึ่งสาเหตุที่ส่งผล

ท�าให้ยอดรายได้น้อยกว่าเดือนอื่นๆ	 เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมและเมษายน	 เป็นช่วงปิดภาคเรียนของหน่วยงาน 

สถานศกึษา	ท�าให้มจี�านวนคณะเข้าชม	และเข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรกบัทาง	พกฉ.	มจี�านวนน้อยลง	จึงส่งผลกระทบท�าให้

มียอดรายรับน้อยตามไปด้วย

 ๑.๒) การสร้างสรรค์พัฒนาด้านเมนูเครื่องดื่มร้านกาแฟชื่นใจ

	 (๑)	 น�าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้จากแปลงเกษตรของ	 พกฉ.	 มาต่อยอด	 สร้างสรรค์	 เกิดเป็นเมนูเครื่องดื่ม 

เพือ่สขุภาพ	เช่น	กระเจีย๊บ,	มลัเบอร์รี,่	มะเฟือง,	อญัชนั	เป็นต้น	เพ่ือให้ผู้เข้าชมเหน็รูปธรรมว่าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

สามารถน�าไปปฏบัิตไิด้อย่างเหน็ผลเป็นรปูธรรม	การทีม่ผีูเ้ข้าชม	ทัง้นกัเรยีน	นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปจ�านวนมาก	และใช้

บรกิารนัน้	จงึเท่ากบัว่า	พกฉ.	ได้เผยแพร่และขยายผลปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	ผ่านการใช้บรกิารและบรโิภคสนิค้าใน	พกฉ.

	 (๒)	สนับสนนุผลติภณัฑ์และผลผลติเกษตรอนิทรย์ีจากร้านค้าเครอืข่ายของ	พกฉ.	เช่น	น�า้เสาวรส,	น�า้มลัเบอร์รี,่ 

ผลมลัเบอร์รี,่	มะนาว,	มะม่วงหาวมะนาวโห่,	อญัชนัตากแห้ง,	น�า้ผึง้แท้	เป็นต้น	น�ามาสร้างสรรค์ท�าเมนเูครือ่งด่ืมจ�าหน่าย

ภายในร้านกาแฟ		เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัย	และดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

	 (๓)	 คิดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้า	 สร้างความแปลกใหม่	

และดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	 โดยการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ	 นั้น	 ค�านึงถึงฐานลูกค้าท่ีมีหลากหลายวัย 

ทั้งนักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชน	 เมนูจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป	 เช่น	 น�้าผ้ึงมะนาว,	 อัญชันนมสด	 

และเมนูอิตาเลี่ยนโซดาต่างๆ	เป็นต้น

อัญชันนมสด น�้าผึ้งมะนาว น�้ามะเฟือง อิตาเลี่ยนโซดา
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	 ๒)	สรุปผลการด�าเนินงาน		ร้านค้าของที่ระลึก	(ร้านสดใส)

	 ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ตั้งแต่	วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

ล�าดับ เดือน/ปี รายรับ	(บาท)

๑ ต.ค.-๖๐ ๙๘,๕๐๐.๐๐

๒ พ.ย.-๖๐ ๑๘๘,๒๒๐.๐๐

๓ ธ.ค.-๖๐ ๒๐๒,๙๙๐.๐๐

๔ ม.ค.-๖๑ ๑๔๗,๑๗๐.๐๐

๕ ก.พ.-๖๑ ๑๖๘,๒๑๐.๐๐

๖ มี.ค.-๖๑ ๑๘๘,๕๘๕.๐๐

๗ เม.ย.-๖๑ ๖๔,๒๐๐.๐๐

๘ พ.ค.-๖๑ ๗๘,๐๑๕.๐๐

๙ มิ.ย.-๖๑ ๑๖๕,๑๘๐.๐๐

๑๐ ก.ค.-๖๑ ๒๑๐,๑๕๕.๐๐

๑๑ ส.ค.-๖๑ ๒๖๖,๓๗๕.๐๐

๑๒ ก.ย.-๖๑ ๒๑๕,๖๐๐.๐๐

รวม ๑,๙๙๓,๒๐๐.๐๐

	 (๑)	ตารางสถติผิลการด�าเนนิงาน	เดอืนทีม่รีายได้สงูสดุ	๓	อนัดบัแรกคอื	เดอืนกรกฎาคม	สงิหาคม	และกนัยายน	
ตามล�าดับ	ซึ่งสาเหตุที่ส่งผลท�าให้ยอดรายได้สูงกว่าเดือนอื่นๆ	เนื่องจากทั้ง	๓	เดือนนี้มีจ�านวนคณะเข้าชม	และเข้าร่วม
เรียนรู้หลักสูตรกับทาง	พกฉ.	เป็นจ�านวนมาก	
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ÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÂ´Õ ñð ÍÑ¹´Ñº (¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂà´ç¡)
ñ. äÁŒÁËÑÈ¨ÃÂ�

ò. ¨Ñê¡¨Ñè¹

ó. ¢ÅØ‹ÂàÊÕÂ§¹¡

ô. ¾Ç§¡ØÞá¨½˜¡½Ò§

õ. ÊÁØ´·ÓÁ×Í¨ÔëÇ

ö. ´Ô¹ÊÍ ¾¡©. 

÷. ¢ÅØ‹ÂäÁŒÂÒÇ

ø. ¡ÃÐà»‰Ò¼ŒÒ´Ôº

ù. ÊºÙ‹àÅç¡¤ÅÐáºº

ñð. ¾Ç§¡ØÞá¨¹¡ÎÙ¡

เปอรเซ็นต

๑๕%
๑๒%

๖%

๖%

๖%
๖%

๕% ๔% ๔%

ÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÂ´Õ ñð ÍÑ¹´Ñº (¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ¼ÙŒãËÞ‹)
ñ. àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

ò. àÊ×éÍâ»âÅ¤Ô´¶Ö§ÁÔÅ×ÁàÅ×Í¹

ó. ¹éÓËÁÒ¡àÁ‹Ò (àÅç¡)

ô. ÊÁØ´·ÓÁ×Í »¡¼ŒÒ¢ÒÇÁŒÒ

õ. ÊºÙ‹»ÃÐ¡ÒÂ¾Ä¡É�

ö. ÂÒËÁ‹Í§ ¢Õé¼Öé§ ¹éÓÁÑ¹à¢ÕÂÇ 

÷. àÊ×éÍÂ×´ã¹ËÅÇ§ÃÑ¡àÃÒ ò

ø. ÂÒá¡ŒäÍ¹éÓ½Ò§

ù. àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

ñð. àÊ×éÍÁ‹ÍÎ‹ÍÁá¢¹ÂÒÇ S

๒๗%

๑๔%

๑๑%
๑๐%๘%

๘%

๖%

๖%

๕%
๕%

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ¢ÒÂ´Õ ñð ÍÑ¹´Ñº
ñ. ¤Ù‹Á×Í»ÅÙ¡½˜¡·Ñé§»‚ã¹¾×é¹·Õè¨Ó¡Ñ´

ò. ¤Ù‹Á×Í»Ø‰ÂÍÔ¹·ÃÕÂ�ªÕÇÀÒ¾

ó. ¤Ù‹Á×Íà¡ÉµÃ¸ÃÃÁªÒµÔ ´ŒÇÂ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�áÅÐÎÍÃ�âÁ¹¾×ª

ô. ¤Ù‹Á×Íà¡ÉµÃ¾Íà¾ÕÂ§àÁ×Í§

õ. ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃà¾ÒÐàËç´¿Ò§ã¹µÐ¡ÃŒÒ

ö. ¤Ù‹Á×Íà¡ÉµÃ ñ äÃ‹¾Íà¾ÕÂ§

÷. ¤Ù‹Á×Íà«ÅÅ�áÊ§ÍÒ·Ôµ¼ÅÔµä¿¿‡Ò

ø. ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃàÅÕéÂ§äÊŒà´×Í¹´Ô¹

ù. ¤Ù‹Á×ÍË¹Ñ§Ê×ÍºŒÒ¹´Ô¹

ñð. ¤Ù‹Á×Í¼Ñ¡¨ÔëÇáµ‹á¨ŽÇ ¼Ñ¡ÍÒÂØÊÑé¹ ÊÒÃ¾Ñ¹»ÃÐâÂª¹�

๑๗%

๑๔%

๑๒%

๑๐%๑๐%

๙%
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๗%

๗% ๖%
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	 (๒)	กราฟสถติสินิค้าขายด	ี๑๐	อนัดบั	ร้านของท่ีระลึก	(ร้านสดใส)	สรุปข้อมลูการขายสินค้าประจ�าปีงบประมาณ	
๒๕๖๑	 โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบคลังสินค้ากลาง	 แบ่งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 เด็ก	 ผู้ใหญ่	 และหนังสือองค์ความรู้	
สาเหตทุีส่นิค้าข้างต้นขายดเีนือ่งจาก	กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเดก็	มคีวามชอบและสนใจเกีย่วกบัของเล่นโบราณ	ของทีร่ะลกึ
ที่มีราคาไม่สูงมาก	มีก�าลังในการซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผู้ใหญ่	มีความสนใจในสินค้าประเภท
ท่ัวไป	 ทั้งในด้านอุปโภค	บริโภค	 เวชส�าอาง	 และสินค้าท่ีสามารถต่อยอดได้	 เช่น	 เมล็ดพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน	 และ	 หนังสือ 
องค์ความรู้	เป็นต้น

รายการสินค้าที่จัดท�าขึ้นในปีงบ ๒๕๖๑ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สินค้าที่ช่วยส่งเสริมการออกแบบแพ็กเกจ พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับเครือข่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ดูน่าเลือกซื้อยิ่งขึ้น

สินค้าเครือข่าย ร้านค้าภาคีความร่วมมือ ที่ลองน�ามาวางจ�าหน่ายภายในร้านขายของที่ระลึก และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

บรรยากาศร้านของที่ระลึก (ร้านสดใส)
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	 ๓)	สรุปผลการด�าเนินงานร้านสดชื่น	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑

	 ตารางสรุปรายรับร้านสดชื่น	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑

ล�าดับที่ เดือน/ปี รายรับ

๑ ต.ค.๖๐ ๗๑,๔๖๐

๒ พ.ย.๖๐ ๑๒๕,๐๑๐

๓ ธ.ค	๖๐ ๑๗๓,๐๙๐

๔ ม.ค.๖๑ ๑๓๓,๔๗๐

๕ ก.พ.๖๑ ๗๓,๙๖๐

๖ มี.ค.๖๑ ๘๐,๔๑๐

๗ เม.ย.๖๑ ๔๙,๐๕๐

๘ พ.ค.๖๑ ๓๐,๖๓๐

๙ มิ.ย.๖๑ ๑๐๔,๙๑๕

๑๐ ก.ค.๖๑ ๑๓๒,๘๐๐

๑๑ ส.ค.๖๑ ๑๔๗,๓๕๕

๑๒ ก.ย.๖๑ ๑๕๗,๑๔๐

รวม ๑,๒๗๙,๒๙๐.๐๐
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กราฟแสดง การสรุปยอดรายได้ร้านสดชื่น ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
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อธิบายตาราง

	 ๑.	เดอืนทีม่ยีอดรายได้สงูสดุ	๓	อนัดบั	คอื	เดือนธนัวาคม	๒๕๖๐	เดือนสิงหาคม	๒๕๖๑	และ	เดือนกนัยายน	๒๕๖๑ 

เดือนที่มียอดรายได้สูงสุดจะเป็นเดือนที่จัดงานมหกรรม	ในหลวง	รักเรา	สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	ระหว่างวันที่	๒	–	๕	

ธันวาคม	๒๕๖๐	และเดือนกันยายน	 สิงหาคม	 เป็นเดือนที่มีคณะเยอะ	 และผู้เข้ามาเที่ยวชมในงานมหกรรมเยอะด้วย

ท�าให้ยอดการจ�าหน่าย	ไอติม	เครื่องดื่ม	และขนมได้เยอะ	ท�าให้ยอดรายได้สูง

	 ๒.	 เดือนที่มียอดรายได้ต�่า	๒	อันดับ	คือ	 เดือนพฤษภาคม	และเดือนเมษายน	 เพราะเป็นเดือนที่ทางโรงเรียน 

ปิดภาคเรียน	และมีคณะเข้าชมน้อยท�าให้รายได้น้อยไปด้วย

การเตรียมสินค้าเพื่อจ�าหน่ายร้านสดชื่นและการจ�าหน่ายสินค้าในร้านสดชื่น
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	 ๔)	รายงานผลรายได้ร้านสินค้าเกษตร	ปีงบประมาณ	๒๕๖๑

รายได้สินค้าเกษตรประจ�าปี ๒๕๖๑

ล�าดับที่ เดือน รายได้	(บาท)

๑ ต.ค.	-	๖๐ ๓,๕๒๙

๒ พ.ย.	-	๖๐ ๒,๗๔๕

๓ ธ.ค.	-	๖๐ ๒,๙๙๐

๔ ม.ค.	-	๖๑

๕ ก.พ.	-	๖๑ ๓,๑๒๐

๖ มี.ค.	-	๖๑ ๒,๐๘๐

๗ เม.ย.	-	๖๑ ๓,๐๕๐

๘ พ.ค.	-	๖๑ ๓,๙๘๕

๙ มิ.ย.	-	๖๑ ๓,๐๙๕

๑๐ ก.ค.	-	๖๑ ๔,๗๗๕

๑๑ ส.ค.	-	๖๑ ๔,๘๕๐

๑๒ ก.ย.	-๖๑ ๔,๐๖๐

รวม สองหมื่นเก้าพันสิบห้าบาท ๒๙,๐๑๕

	 ร้านสินค้าเกษตรท�ารายได้ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 เป็นเงินทั้งสิ้น	 ๒๙,๐๑๕	 บาท	 โดยเดือนที่สร้างรายได ้

มากที่สุดคือ	เดือน	สิงหาคม	๒๕๖๑	
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	 ๕)	การด�าเนินงาน	ร้านสินค้าที่ระลึก	Mado	ประจ�าปี	๒๕๖๑

	 สินค้าใหม่ที่จ�าหน่ายที่ร้านที่ระลึก	Mado	ในปี	๒๕๖๑
	 	 ๑.น�้าหมากแงว	เครือข่าย	อินแปง	จังหวัดสกลนคร
	 	 ๒.น�้าหมากค้อ	เครือข่าย	อินแปง	จังหวัดสกลนคร
	 	 ๓.ที่มัดผมเครือข่าย	จังหวัดมุกดาหาร
	 	 ๔.ผ้าคลุมทิชชู่	เครือข่าย	จังหวัดมุกดาหาร
	 	 ๕.ที่มัดผม/สายรัดเอว	เครือข่าย	จังหวัดมุกดาหาร
	 	 ๗.ผ้าคลุมไหล่	เครือข่าย	จังหวัดมุกดาหาร
	 	 ๘.ผ้าพันคอ	เครือข่าย	จังหวัดมุกดาหาร
	 	 ๙.ผ้าถุง	เครือข่าย	อินแปง	จังหวัดสกลนคร
	 	 ๑๐.ผ้าคลุมไหล่	เครือข่าย	อินแปง	จังหวัดสกลนคร
	 	 ๑๑.ผ้าพันคอ	เครือข่าย	อินแปง	จังหวัดสกลนคร
	 	 ๑๒.เสื้อโปโลในหลวงรักเราสีต่างๆ
	 	 ๑๓.เห็ดหลินจือ
	 	 ๑๔.สมุนไพรต่างๆ
	 	 ๑๕.น�้าตาลอ้อยจากเครือข่าย	จังหวัดอุทัยธานี
	 	 ๑๖.สินค้าประเภทเครื่องจักสาน

การสนับสนุนการขาย โดยจัดกระเช้าสินค้าตามลูกค้าสั่ง และเน้นสินค้าเครือข่ายเป็นหลัก
พร้อมทั้งเสนอขายสินค้าผ่าน Application Line
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ตารางสรุปการด�าเนินงาน	ปี	๒๕๖๑	ร้านสินค้าที่ระลึก	Mado	ประจ�าปี	๒๕๖๑

เดือน รายรับ จ�านวนลูกค้า:เดือน

ตุลาคม	๒๕๖๐ 	 ๕๘,๗๔๒.๐๐ ๑๐๐

พฤศจิกายน	๒๕๖๐ 	 ๑๐๓,๕๑๕.๐๐ ๕๐๑

ธันวาคม	๒๕๖๐ 	 ๑๓๔,๐๓๗.๐๐ ๔๗๑

มกราคม	๒๕๖๑ 	 ๑๒๔,๖๔๖.๐๐ ๔๓๗

กุมภาพันธ์	๒๕๖๑ 	 ๑๒๔,๗๙๐.๐๐ ๔๓๗

มีนาคม	๒๕๖๑ 	 ๑๕๕,๕๘๖.๐๐ ๖๒๔

เมษายน	๒๕๖๑ 	 ๖๕,๑๘๑.๐๐ ๒๗๕

พฤษภาคม	๒๕๖๑ 	 ๑๑๕,๑๑๗.๐๐ ๖๗๓

มิถุนายน		๒๕๖๑ 	 ๑๑๖,๑๙๑.๐๐ ๕๑๘

กรกฎาคม	๒๕๖๑ 	 ๘๒,๔๓๘.๐๐ ๓๘๒

สิงหาคม	๒๕๖๑ 	 ๑๒๔,๐๙๒.๐๐ ๔๕๙

กันยายน		๒๕๖๑ 	 ๑๒๘,๔๖๙.๐๐ ๔๙๓

รวมทั้งสิ้น  ๑,๓๓๒,๘๐๔.๐๐ ๕,๓๗๐ 

กราฟสรุปการด�าเนินงาน	ปี	๒๕๖๑	ร้านสินค้าที่ระลึก	Mado	ประจ�าปี	๒๕๖๑
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ÃÒÂä´ŒÃŒÒ¹ MADO Cafe'

	 ๖)	การด�าเนินงาน	ร้าน	MADO	Cafe’

	 ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ตั้งแต่	วันที่	๑	ตุลาคม	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

ล�าดับ เดือน	–	ปี รายรับ	(	บาท	)

๑ ต.ค.	๖๐ ๓๗,๐๐๕.๐๐
๒ พ.ย.	๖๐ ๓๕,๔๔๐.๐๐
๓ ธ.ค.	๖๐ ๓๐,๐๒๕.๐๐
๔ ม.ค.	๖๑ ๓๕,๓๓๕.๐๐
๕ ก.พ.	๖๑ ๒๘,๐๔๕.๐๐
๖ มี.ค.	๖๑ ๒๗,๓๓๕.๐๐
๗ เม.ย.	๖๑ ๑๘,๘๓๕.๐๐
๘ พ.ค.	๖๑ ๒๒,๘๕๕.๐๐
๙ มิ.ย.	๖๑ ๒๙,๘๔๐.๐๐
๑๐ ก.ค.	๖๑ ๒๘,๖๕๕.๐๐
๑๑ ส.ค.	๖๑ ๒๙,๒๕๕.๐๐
๑๒ ก.ย.	๖๑ ๓๗,๕๒๕.๐๐

รวม ๓๖๐,๑๕๐.๐๐

กราฟสรุปยอดรายได้ประจ�าปีงบ	๒๕๖๑	ระหว่างวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

ค�าอธิบายกราฟ 

	 กราฟสถิติผลการด�าเนินงาน	เดือนที่มีรายได้สูงสุด	๓	อันดับ	ได้แก่	เดือนตุลาคม	๒๕๖๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	

และกันยายน	๒๕๖๑	ตามล�าดับ	 เนื่องจากทั้ง	 ๓	 เดือนมีลูกค้า	Walk	 in	 เข้ามาใช้บริการจ�านวนมากกว่าปกติและได้

ท�าการเปิดสาขาย่อย	ในวันงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
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ตารางแสดงเมนูสินค้าขายดี ๑๐ อันดับ

ล�าดับ เมนู จ�านวน	–	(	แก้ว	) ยอดขายทั้งปี

๑ เอสเพรสโซ	เย็น ๖๓๖ ๒๓,๒๑๐.๐๐

๒ คาปูชิโน่	เย็น ๕๑๖ ๑๘,๒๖๐.๐๐

๓ ลาเต้	เย็น ๔๖๒ ๑๖,๐๐๕.๐๐

๔ อเมริกาโน	เย็น ๓๔๖ ๑๓,๖๘๐.๐๐

๕ มอคค่า	เย็น ๒๗๕ ๑๐,๓๔๐.๐๐

๖ ชาเขียว	เย็น ๓๖๙ ๙,๕๒๐.๐๐

๗ โกโก้	เย็น ๓๓๖ ๙,๑๒๐.๐๐

๘ แตงโม	ปั่น ๒๓๕ ๖,๒๘๐.๐๐

๙ ชานม	เย็น ๒๓๔ ๕,๗๒๐.๐๐

๑๐ คุกกี้ธัญพืช ๓๕๕ ๕,๐๐๐.๐๐

ค�าอธิบายตาราง

	 ตารางเมนูสินค้าขายดี	๑๐	อันดับ	ร้าน	MADO	Café		สรุปได้ว่าการขายสินค้าประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	โดย

อ้างอิงมาจากโปรแกรม	food	story	โดยอันดับ	๑	–	๕	เป็นเมนูกาแฟซึ่งตอบโจทย์ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ 

ซึง่เป็นลูกค้า	Walk	in	ทีเ่ข้ามาใช้บรกิารทีร้่านและอยากลองเมนกูาแฟเป็นส่วนใหญ่และยงัมกีลุม่ลกูค้าประจ�าทีเ่ข้ามาใช้

บรกิารอยูเ่รือ่ยๆ	และยงัมกีลุม่เป้าหมายอ่ืน	ๆ 	อกี	เช่น	วยัรุน่	กลุม่นกัศึกษา	พนกังานออฟฟิศ	และทีม่าในแบบครอบครวั

การสร้างสรรค์พัฒนาด้านเมนูเครื่องดื่ม

	 ด�าเนินการคิดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่อยู่เสมอๆ	เพื่อให้ความหลากหลายของสินค้า	สร้างความแปลกใหม่

และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ	 เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	 การคิดเมนูใหม่ๆ	นึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน	

เช่น	พนักงานออฟฟิศ	กลุ่มนักศึกษา	หรือที่มาในรูปแบบครอบครัว	ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป

ภาพบรรยากาศภายในร้าน MADO Café
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	 ๗)	การด�าเนินงานร้านกิน	อยู่	ดี	

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ร้านกนิ	อยู	่ด	ีท�ารายได้ทัง้สิน้	๓,๕๒๖,๕๐๔	บาท	และให้บริการลกูค้าท้ังสิน้	๓๙,๒๗๗	ราย	 

โดยแบ่งออกได้	ดังนี้

	 ๑.	รายได้จากลกูค้า	Walk-in	เป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้	๑,๔๑๒,๑๗๙	บาท	และจ�านวนผูม้าใช้บรกิาร	๑๕,๗๓๖	ราย

	 ๒.	ผู้มาใช้บริการเป็นหมู่คณะทานที่ร้าน	กิน	อยู่	ดี	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	๕๖๑,๗๕๕	บาท	และมีจ�านวนทั้งสิ้น	 

	 	 ๒,๙๖๔	ราย

	 ๓.	ผู้ใช้บริการเป็นหมู่คณะทานที่ศาลาริมฝั่งน�้า	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	๑,๔๐๒,๑๗๐	บาท	และมีจ�านวนทั้งสิ้น	 

	 	 ๒๐,๘๐๐	ราย

เดือน

Walk-in หมู่คณะในร้าน หมู่คณะนอกร้าน
รายได้

งาน	

จ�านวน

คน	
รวม

รายรับ

ทั้งหมดจ�านวน	คน รายได้ จ�านวน	คน รายได้ จ�านวน	คน รายได้ ตลาดนัด
ที่มาใช้

บริการ

ตุลาคม
๒๕๖๐

๑,๔๓๘ ๑๒๙,๔๑๔ ๑๗๐ ๒๘,๔๐๐ ๓๕๗ ๓๓,๙๐๐ - ๑,๙๖๕ ๑๙๑,๗๑๔

พฤศจิกายน		
๒๕๖๐

๑,๓๓๓ ๑๑๑,๔๕๕ ๑๗๑ ๒๙,๔๒๐ ๒๘๑ ๑๐,๓๒๐ - ๑,๗๘๕ ๑๕๑,๑๙๕

ธันวาคม		
๒๕๖๐

๑,๑๘๗ ๑๓๔,๙๙๕ ๑๘๗ ๒๘,๐๕๐ ๔๔๗ ๑๖,๑๑๐ - ๑,๘๒๑ ๑๗๙,๑๕๕

มกราคม		
๒๕๖๑

๑,๔๐๗ ๑๐๘,๘๒๐ ๑๕๗ ๑๙,๒๙๐ ๑,๗๓๖ ๘๓,๓๗๐ - ๓,๓๐๐ ๒๑๑,๔๘๐

กุมภาพันธ์		
๒๕๖๑

๑,๓๔๒ ๑๓๘,๙๖๕ ๓๒๗ ๓๔,๑๐๐ ๒,๗๒๕ ๑๕๙,๕๑๐ - ๔,๓๙๔ ๓๓๒,๕๗๕

มีนาคม		
๒๕๖๑

๑,๔๐๑ ๑๓๕,๓๘๐ ๔๔๑ ๔๒,๐๒๕ ๓,๕๒๖ ๒๓๖,๑๖๕ - ๕,๓๖๘ ๔๑๓,๕๗๐

เมษายน		
๒๕๖๑

๙๑๒ ๑๒๒,๑๒๐ ๓๐ ๕๐,๐๐๐ ๑,๐๖๙ ๘๔,๔๐๐ - ๒,๐๑๑ ๒๕๖,๕๒๐

พฤษภาคม		
๒๕๖๑

๑,๓๒๓ ๑๐๐,๖๕๐ ๓๙๙ ๑๒๘,๑๒๐ ๑,๒๔๐ ๗๙,๗๐๐ ๒๙,๓๕๐ ๒,๙๖๒ ๓๓๗,๘๒๐

มิถุนายน		
๒๕๖๑

๑,๒๓๘ ๘๗,๕๘๐ ๕๖๑ ๑๐๙,๘๐๐ ๒,๖๐๒ ๑๗๔,๔๑๐ ๓๑,๕๓๕ ๔,๔๐๑ ๔๐๓,๓๒๕

กรกฎาคม		
๒๕๖๑

๑,๑๓๓ ๙๗,๒๐๕ ๔๘ ๑๕,๑๒๐ ๒๗๓ ๑๘๗,๙๑๐ ๓๕,๗๙๐ ๑,๔๕๔ ๓๓๖,๐๒๕

สิงหาคม		
๒๕๖๑

๑,๓๔๗ ๑๑๑,๔๖๐ ๗๙ ๑๐,๖๕๐ ๒,๑๗๐ ๑๒๙,๒๘๕ ๒๖,๔๗๐ ๓,๕๙๖ ๒๗๗,๘๖๕

กันยายน		
๒๕๖๑

๑,๖๗๕ ๑๓๔,๑๓๕ ๓๙๔ ๖๖,๗๘๐ ๔,๓๗๔ ๒๐๗,๐๙๐ ๒๗,๒๕๕ ๖,๔๔๓ ๔๓๕,๒๖๐

รวม ๑๕,๗๓๖ ๑,๔๑๒,๑๗๙ ๒,๙๖๔ ๕๖๑,๗๕๕ ๒๐,๘๐๐ ๑,๔๐๒,๑๗๐ ๑๕๐,๔๐๐ ๓๙,๕๐๐ ๓,๕๒๖,๕๐๔

ตาราง	สรุปรายรับร้านกิน	อยู่	ดี	และ	ยอดผู้เข้าใช้บริการประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑
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	 นอกจากนีร้้านกนิ	อยู	่ด	ีได้ด�าเนนิงานจดัเลีย้งอาหารให้แก่คณะบคุคลส�าคญัต่างๆ	ทีไ่ด้เข้ามาเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์	อาทิ

	 วันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๑	นายอูวินมยิน	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และภริยา	พร้อม

คณะ	 เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และรับประทานอาหาร 

ที่ร้าน	กิน	อยู่	ดี

	 วนัที	่๒๘	มถินุายน	๒๕๖๑	กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ	น�าคณะผู้แทนประเทศสมาชกิ	ESCAP	พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่	กว่า	๙๐	คน	เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	และรับประทานอาหารที่ร้าน	กิน	อยู่	ดี

	 วันนี้	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	ได้ต้อนรับ	นาย	Miroslav	Lajčák	

ประธานสมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยที่	 ๗๒	 (President	of	 the	72nd	 Session	of	 the	United	Nations	General	 

Assembly)	พร้อมคณะ	และร่วมรับประทานอาหารว่าง
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	 รายการอาหารร้านกนิ	อยู	่ด	ีทีไ่ด้รบัความนยิม	คอื	ข้าวคลกุกะปิ	ข้าวกะเพรากุง้	ข้าวไข่เจยีวสมนุไพร	ข้าวหมูอบ 

และข้าวไก่อบ	เป็นต้น

	 อันดับที่	๑	ข้าวคลุกกะปิ	 อันดับที่	๒	ข้าวกะเพรากุ้ง

	 อันดับที่	๓	ข้าวไข่เจียวสมุนไพร	 อันดับที่	๔	ข้าวหมูอบ

	 อันดับที่	๕	ข้าวไก่อบ

๘)	การด�าเนินงานบริการสถานที่	(ห้องพัก	ห้องประชุม)	

	 พกฉ.	โดยส�านักพัฒนากิจการ	ได้ด�าเนินงานบริการสถานที่	แบ่งออกเป็นห้องพัก	และห้องประชุม	ดังนี้

	 ห้องพัก	บริการ	ห้องพักมาตรฐาน	และ	ห้องนอนรวม

ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง) จ�านวน

อาคารเรือนพัก	๑ ๓๐	ห้อง

อาคารเรือนพัก	๒ ๒๐	ห้อง	

บ้านรักธรรมชาติ	 ๙	หลัง	

ห้องนอนรวม (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง)

เรือนพัก	๑		ห้อง	๑	 ๒๕	คน	

เรือนพัก	๑		ห้อง	๒ ๒๕	คน	

เรือนพัก	๒	ห้อง	๑ ๓๕	คน	

เรือนพัก	๒	ห้อง	๒ ๑๔	คน	

เรือนพัก	๒	ห้อง	๓ ๗	คน

เรือนไทย	 ๗๐	คน

ห้องประชุม	บริการ	 ศาลาเพียงดิน
	 	 ศาลาบ้านนอก	
	 	 เรือนไทย	ห้องวิชาของแผ่นดิน	๑
	 	 เรือนไทย	ห้องวิชาของแผ่นดิน	๒
	 	 อาคาร	เฉลิมพระเกียรติ	๒	ห้องพระคุณพ่อ	๑	
	 	 อาคาร	เฉลิมพระเกียรติ	๒	ห้องพระคุณพ่อ	๒
	 	 อาคาร	เฉลิมพระเกียรติ	๘	ชั้น	๒	
	 	 อาคาร	เฉลิมพระเกียรติ	๕	ห้องใหญ่	
	 	 อาคาร	เฉลิมพระเกียรติ	๕	ห้องเล็ก
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	 การด�าเนินงานบริการสถานที่	แบ่งเป็นออกเป็นห้องพัก	และห้องประชุม	ก่อให้เกิดรายได้กับหน่วยงาน	พกฉ.	

รายละเอียด	ดังนี้

เดือน

รวมรายได้

ค่าห้องพัก	

	รวมยอดสะสม	

รายได้	จากห้องพัก	

รวม	มูลค่าบริการห้อง

พักโดยไม่ได้เงิน

รวม	ไตรมาส	๑	   ๒๐๗,๓๐๐	   ๒,๙๗๐,๔๕๐	

รวม	ไตรมาส	๒   ๒๔๖,๓๕๐	   ๑๓๖,๕๐๐	

รวม	ไตรมาส	๓	   ๘๖,๕๕๐	   ๕๐๙,๑๐๐	

รวม	ไตรมาส	๔	   ๒๐๖,๒๐๐	   ๕๐๔,๖๐๐	

รวมทั้งสิ้น 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ๗๔๖,๔๐๐   ๔,๑๒๐,๖๕๐ 

รายได้จากการบริการห้องพัก

รายได้จากห้องประชุม

	รวมรายได้ค่า

ห้องประชุม	

	รวมยอดสะสม	

รายได้	จากห้อง

ประชุม	

รวม	มูลค่าบริการ

ห้องประชุมโดยไม่

ได้เงิน

หมายเหตุ

รวม	ไตรมาส	๑	   ๑๒๐,๒๐๐	   ๔๙,๒๐๐	  

รวม	ไตรมาส	๒   ๑๕๘,๐๐๐	   ๕๖,๐๐๐	  

รวม	ไตรมาส	๓	   ๘๑,๐๐๐	   		-			  

รวม	ไตรมาส	๔	   ๕๒,๐๐๐	   ๑๐๐,๐๐๐	  

รวมทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑
  ๔๑๑,๒๐๐   -   

มูลค่าห้องประชุม

ยังไม่สามารถจัดเก็บได้

รายได้จากการบริการห้องประชุม
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 ๒.๗.๓	ผลงานการส่งเสริมกิจการ	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

 การด�าเนินงาน

	 ๑)	จัดท�าข้อมูลสารสนเทศ	ฐานข้อมูลคณะเข้าชม	

	 ๒)	จัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่

	 ๓)	การหาผู้เข้าชม	เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้เข้าชมและสร้างรายได้ให้	พกฉ.	

	 ๔)	จัดโครงการแนะน�าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ	ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

	 	 ๔.๑)	จัดโครงการ	“ครูยุคใหม่	สืบสาน	ต่อยอดเกษตรมีชีวิต	ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ”	ส�าหรับผู้บริหาร 

	 	 	 สถาบันการศึกษาปี	๒๕๖๑

	 	 ๔.๒)	จดัโครงการ	“เดนิตามรอยพ่อ	สบืสานเกษตรไทย	ทีพ่พิิธภณัฑ์การเกษตรฯ”	ส�าหรับภาครฐั	ปี	๒๕๖๑

	 ๕)	จัดหาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมและกิจการต่างๆ	ของส�านักงาน

	 ๖)	เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้กิจกรรม	MUSE	Pass	๒๕๖๑

 ผลการด�าเนินงาน
 ๑) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลคณะเข้าชม เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการส่งเสริมกิจการและ

การตลาด รายละเอียดดังนี้

	 ข้อมูลคณะเข้าชม	ปี	๒๕๖๑

	 •	คณะเข้าชมปกติ	๒๘๖	คณะ

	 •	คณะเข้าชมหลักสูตร	๕๒๓	คณะ

	 •	รวม	๘๐๙	คณะ	๘๘,๐๓๙	คน
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 ๒) จัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

	 จัดท�าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายลูกค้า	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 และการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ	์

น�าไปสู่การวางแผนทางการตลาด	หากลุ่มลูกค้าใหม่

	 •	ฐานข้อมูลบริษัททัวร์

	 •	ฐานข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด

	 •	ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

	 •	ฐานข้อมูลโรงเรียน	อพ.สธ.	ทั่วประเทศ

	 •	ฐานข้อมูลสถานศึกษา

	 	 -	โรงเรียนภาครัฐ

	 	 -	โรงเรียนภาคเอกชน

	 	 -	โรงเรียนนานาชาติ

	 	 -	วิทยาลัยภาครัฐ

	 	 -	วิทยาลัยภาคเอกชน

	 	 -	มหาวิทยาลัย

	 •	ฐานข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

	 •	โรงงานอุตสาหกรรม	จ.ปทุมธานี
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 ๓) การเพิ่มจ�านวนผู้เข้าชม และสร้างรายได้ให้ พกฉ. เข้าร่วมงานตลาดนัดและงานมหกรรม

	 จัดท�า	จัดส่ง	จดหมายเชิญ	หน่วยงานต่างๆ	โรงเรียน	กศน.	สพฐ.	สพป.	ส่วนราชการจังหวัด	เข้าร่วมโครงการ

เรยีนรูเ้กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	และเชิญเข้าร่วมงานตลาดนดั	งานมหกรรม	ที	่พกฉ.	จ�านวนโรงเรยีนและคนเข้าร่วมงาน	 

ปี	๒๕๖๑	รายละเอียดดังนี้

	 •	ปี	๒๕๖๑	(เก็บค่าบริการเข้าชม	เด็ก	๒๐	คน	ผู้ใหญ่	๓๐	บาท)

	 	 -	เข้าร่วม	๑๐๗	โรงเรียน	จ�านวน	๗,๑๓๑	คน

	 	 -	สร้างรายได้ค่าเข้าชม	๑๓๔,๘๔๐	บาท

ñ,õðð

ó,ððð

ô,õðð

ö,ððð
õ,ôôù

ñ,õóô
ñ,ññô ñ,ñ÷ñ

ññø ñòø òññ ñòð ÷÷

õññ ôøö ôôö

ð
Ã.Ã.ÀÒ¤ÃÑ° Ã.Ã.ÀÒ¤

àÍ¡ª¹
Ã.Ã.¹Ò¹ÒªÒµÔ ÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑ° ÇÔ·ÂÒÅÑÂ

àÍ¡ª¹
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Íº¨. Íºµ. âÃ§§Ò¹

Í.¤ÅÍ§ËÅÇ§
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ

âÃ§§Ò¹
Í.¤ÅÍ§ËÅÇ§
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ

âÃ§§Ò¹
Í.àÁ×Í§

¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ

à·ÈºÒÅ

°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ
¨Ó¹Ç¹ (Ë¹‹ÇÂ§Ò¹)

ñ,ððð

ò,ððð

ó,ððð

ô,ððð

ó,ðò÷

ò,ðôó

ó,ôð÷

ò,öðô

óò òò ñö ó÷ ñóù

÷õò

óøð
ñöó öö

õöñ
óòð

øñø

ð
¤³Ð ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ ÃÇÁ

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤ÃÙà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 60 àÁÉÒÂ¹ 61 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 61 ¡Ã¡®Ò¤Á 61



110 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

÷õð

ñ,õðð

ò,òõð

ó,ððð

ñ,ùðò

ò,óðó

ñ,ðöñ

ñ,òòö

óó ó òð
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ ¹¤Ã»°Á »·ØÁ¸Ò¹Õ ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

¨Ñ§ËÇÑ´¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè¹Ó¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ »‚ òõöñ
¤³Ð ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ ÃÇÁ

ôðñ ôñù ôòñ

ô ñ÷

òøñ òùø

ñö

öøö øñõ

ñò
ñöõñòù

 ๔) จัดโครงการแนะน�าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 

ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

	 ๔.๑)	จัดโครงการ	“ครูยุคใหม่	สืบสาน	ต่อยอด

เกษตรมีชีวิต	ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ”	ส�าหรับผู้บริหาร

สถาบันการศึกษาปี	 ๒๕๖๑	 โดยการน�าชมพิพิธภัณฑ์

ในหลวงรักเรา	 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม	 และ

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์	เกษตร	และชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

	 -	สถาบนัการศกึษาเข้าร่วมโครงการ	๑๐๕	หน่วยงาน

	 -	จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๙๘	คน	

	 -	สถาบันการศึกษาพานักเรียนและคณะครูกลับ 

	 	 มาทัศนศึกษาท่ี	 พกฉ.	 จ�านวน	๑๐	หน่วยงาน	 

	 	 จ�านวนผู้เข้าชม	๒,๗๙๑	คน

	 -	สร้างรายได้	๖๘๘,๗๑๙	บาท
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	 ๔.๒)	จดัโครงการ	“เดนิตามรอยพ่อ	สบืสานเกษตรไทย	ทีพิ่พิธภณัฑ์การเกษตรฯ”	ส�าหรับภาครัฐ	ปี	๒๕๖๑	โดย
การน�าชมพพิธิภัณฑ์ในหลวงรกัเรา	พพิธิภัณฑ์มหศัจรรย์พนัธกุรรม	และพพิิธภณัฑ์กษัตรย์ิ	เกษตร	และชมพพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง
	 -	ภาครัฐเข้าร่วมโครงการ	๙๓	หน่วยงาน
	 -	จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๔๐	คน	
	 -	หน่วยงานพาเจ้าหน้าที่	ประชาชนมาศึกษาดูงานที่	พกฉ.	จ�านวน	๕	หน่วยงาน	จ�านวนผู้เข้าชม	๓๑๙	คน
	 -	สร้างรายได้	๒๑๐,๒๐๓	บาท
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 ๕) จัดหาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมและกิจการต่างๆ ของส�านักงาน

	 โดยจัดหาหน่วยงานองค์กรต่างๆ	เพือ่ขอความอนเุคราะห์ของสนบัสนนุมอบให้เดก็ในกจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาต ิ

ประจ�าปี	 เพื่อมอบให้ประชาชนท้ังเด็ก	 ผู้ใหญ่ท่ีเข้าร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติ	 และจัดท�าของที่ระลึก	 หนังสือขอบคุณ 

ในการสนับสนุนของรางวัล	เพื่อให้เกิดความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงาน	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

มีหน่วยงานสนับสนุน	๓๒	หน่วยงาน	ได้รับของสนับสนุน	๑๔,๙๐๗	ชิ้น

 ๖) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้กิจกรรม MUSE Pass ๒๕๖๑

	 ร่วมจัดจ�าหน่ายบัตร	Muse	Pass	:	Season	๖	กบั	สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาติ	(สพร.)	ในราคา	๒๙๙	บาท 

แบ่งรายได้ออกเป็น	๒	ส่วนคือ	ส่วนที่	๑	พกฉ.	จะรับรายได้จากการจ�าหน่ายบัตร	๑๔๕	บาทต่อใบเป็นค่าเข้าชม	ส่วนที่	

๒	สพร.	จะรับรายได้จากการจ�าหน่ายบัตร	๑๕๔	บาทต่อใบ	

	 •	ปี	๒๕๖๑	ราคาบัตรใบละ	๒๙๙	บาท/ใบ

	 	 -	จ�านวนขายบัตร	๖	ใบ

	 	 -	สร้างรายได้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	(สพร.)	จ�านวนเงิน	๙๒๔	บาท

	 	 -	สร้างรายได้	พกฉ.	จ�านวนเงิน	๘๗๐	บาท

	 	 -	รวมทั้งสิ้น	๑,๗๙๔		บาท

	 ๒.๗.๔	ผลงานกิจการพิเศษ	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

 การด�าเนินงาน

 แผนกร้านค้าตลาดนัด/มหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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	 ในการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและงานมหกรรม	 ส�านักพัฒนากิจการ	 มีหน้าที่ประสานงานร้านค้าที่จะ
เข้าร่วมงาน	จัดผังร้านค้า	ตรวจสอบสินค้า	ให้ตรงตามวัตถุประสงค์	และเป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพ	และสุ่มตรวจ 
สารเคมี	ยาฆ่าแมลง	ในผักและผลไม้ในงาน	จัดจุดบริการเช่ารถเข็นให้กับผู้ร่วมงานในงานตลาดนัดและมหกรรม	รวมถึง
จัดบูทร้าน	กิน	อยู่	ดี	เพื่อน�าอาหารเมนูสุขภาพ	เครื่องดื่มเมนูสุขภาพ	และขนมจีนเส้นสดมาจ�าหน่ายในงาน

เดือน	 ชื่องานตลาดนัด/มหกรรม จ�านวนผู้เข้าชม

จ�านวน

ร้านค้า

เงินสะพลัด

งาน

บริจาค

๗	-	๘	ตุลาคม		๒๕๖๐ ตลาดนัด	“คิดถึง	มิลืมเลือน” ๑๔,๗๒๗ ๑๐๖ ๙๗๔,๕๘๑ ๓๕,๐๕๐

๔	-	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๐ ตลาดนัด	“อาสาสร้างสรรค์	สืบสานเกษตรไทย” ๑๑,๖๙๗ ๙๙ ๑,๐๘๔,๑๔๐ ๓๔,๙๐๐

๒	-	๕	ธันวาคม	๒๕๖๐ มหกรรม	“สืบสาน	รักษา	ต่อยอด” ๑๐๗,๔๕๔ ๑๗๓ ๒,๓๒๖,๗๓๒ ๘๖,๑๕๐

๑๓		มกราคม	๒๕๖๑ มหกรรม	“ลูกหลานไทย	สืบพระราชปณิธาน” ๗๖,๗๑๖ - - -

๓	-	๔	กุมภาพันธ์		๒๕๖๑ ตลาดนัด	“	สานต่อ		รักษ์พอเพียง” ๑๓,๘๕๗ ๑๑๘ ๑,๑๒๒,๗๑๑ ๔๐,๔๐๐

๔	-	๔	มีนาคม		๒๕๖๑ ตลาดนัด	“สุขใจวิถีเกษตร” ๑๓,๒๐๒ ๑๒๖ ๑,๑๓๒,๕๙๑ ๔๑,๒๕๐

๖	-	๘		เมษายน		๒๕๖๑ มหกรรม	“ตามรอยพ่อ	ต่อยอดพันธุกรรม” ๒๙,๙๒๕ ๑๒๙ ๑,๖๐๕,๒๖๔ ๕๑,๙๕๐

๕	-	๖	พฤษภาคม	๒๕๖๑ ตลาดนัด	“Happy	life	by	เกษตร” ๑๒,๒๔๘ ๑๓๗ ๑,๑๒๖,๖๖๒ ๔๒,๙๕๐

๒	-	๓	มิถุนายน	๒๕๖๑ มหกรรม	“Agri’	Museum	Expo ๒๕,๐๖๒ ๑๓๒ ๑,๓๐๙,๖๐๕ ๔๗,๔๐๐

รื่นเริง		เบิกบาน		สืบสานเกษตรไทย”

๖	-	๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑ มหกรรมสนองพระราชปณิธาน	“กษัตริย์	เกษตร” ๒๐,๗๓๗ ๑๓๓ ๑,๕๔๔,๓๖๒ ๕๐,๘๐๐

๔	-	๕	สิงหาคม	๒๕๖๑ ตลาดนัด	“เกษตรรักแม่	เกษตรอิ่มอุ่น” ๑๒,๗๒๖ ๑๑๕ ๑,๓๐๕,๙๓๙ ๓๙,๑๕๐

๑	-	๒	กันยายน	๒๕๖๑ ตลาดนัด	“สีสัน	ลีลา	ภูมิปัญญาท้องทุ่ง” ๑๐,๐๙๔ ๑๒๕ ๑,๑๕๒,๙๖๘ ๔๔,๖๕๐

รวม ๓๔๘,๔๔๕ ๑,๓๙๓ ๑๔,๖๘๕,๕๕๕ ๕๑๔,๖๕๐



งบการเงิน

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑

หมายเหตุ	:	งบการเงินอยู่ระหว่างตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

       (หน่วย : บาท )  (หน่วย : บาท )
	 	 	 	 หมายเหตุ	 			๒๕๖๑	 ๒๕๖๐
สินทรัพย์
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 (๕)	 ๕๗,๒๔๒,๗๖๙.๐๘	 ๕๙,๓๗๖,๑๙๖.๓๘
  ลูกหนี้ระยะสั้น	 (๖)	 ๑,๖๘๒,๘๒๐.๐๐	 ๑,๕๕๖,๑๐๐.๐๐
	 	 เงินลงทุนระยะสั้น	 (๗)	 ๑๘๗,๒๗๗,๑๔๙.๙๖	 ๑๕๑,๓๕๕,๔๙๒.๕๘
	 	 สินค้าคงเหลือ	 (๘)	 ๔,๒๔๖,๗๔๐.๗๒	 ๔,๑๑๙,๑๗๖.๖๔
	 	 วัสดุคงเหลือ	 (๙)	 ๓๕๙,๒๘๘.๓๓	 ๒๕๖,๖๖๖.๘๒
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 (๑๐)	 ๒,๒๖๗,๙๓๒.๙๔	 ๖๒๒,๐๓๖.๔๐	
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	 ๒๕๓,๐๗๖,๗๐๑.๐๓	 ๒๑๗,๒๘๕,๖๖๘.๘๒

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 (๑๑)	 ๗๗๐,๓๐๙,๙๙๘.๒๘	 ๖๘๖,๐๑๕,๖๑๓.๓๗
	 	 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	 (๑๒)	 ๑๒,๖๕๑,๑๔๔.๑๙		 ๑๘,๘๒๕,๑๑๒.๙๗

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๗๘๒,๙๖๑,๑๔๒.๔๗	 ๗๐๔,๘๔๐,๗๒๖.๓๔

รวมสินทรัพย์   ๑,๐๓๖,๐๓๗,๘๔๓.๕๐	 ๙๒๒,๑๒๖,๓๙๕.๑๖

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 																			(นางสาวอุรวี	พักตร์วิภา)																														(นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ)

	 	 																ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ																		ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

	 	 	 									เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

       (หน่วย : บาท )  (หน่วย : บาท )
	 	 	 	 หมายเหตุ	 			๒๕๖๑	 ๒๕๖๐
หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน 
	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 (๑๓)	 ๔๕,๔๔๘,๗๒๒.๓๗	 ๔,๘๔๘,๘๓๑.๖๐
	 	 เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้	 (๑๔)	 ๓๓๔,๓๑๒.๕๙	 ๓๐๙,๐๘๘.๕๒
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 (๑๕)	 ๒,๑๙๔,๗๒๕.๖๐	 ๒,๕๐๖,๖๗๐.๖๐
  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 ๔๗,๙๗๗,๗๖๐.๕๖	 ๗,๖๖๔,๕๙๐.๗๒

หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 (๑๖)	 ๖๓๕,๗๘๐.๘๓	 ๘๔๐,๗๘๐.๘๓
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 ๖๓๕,๗๘๐.๘๓	 ๘๔๐,๗๘๐.๘๓
รวมหนี้สิน	 	 	 	 ๔๘,๖๑๓,๕๔๑.๓๙	 ๘,๕๐๕,๓๗๑.๕๕
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 ๙๘๗,๔๒๔,๓๐๒.๑๑	 ๙๑๓,๖๒๑,๐๒๓.๖๑

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
	 	 ทุน		 	 ๓๓๓,๐๒๙,๗๒๘.๘๗	 ๓๓๓,๐๒๙,๗๒๘.๘๗
	 	 รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 ๖๕๔,๓๙๔,๕๗๓.๒๔	 ๕๘๐,๕๙๑,๒๙๔.๗๔
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 ๙๘๗,๔๒๔,๓๐๒.๑๑	 ๙๑๓,๖๒๑,๐๒๓.๖๑

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 																			(นางสาวอุรวี	พักตร์วิภา)																														(นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ)

	 	 																ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ																		ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

	 	 	 									เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

       (หน่วย : บาท )  (หน่วย : บาท )
	 	 	 	 หมายเหตุ	 			๒๕๖๑	 ๒๕๖๐
รายได้
	 รายได้จากงบประมาณ	 (๑๗)	 ๒๒๖,๘๓๒,๔๐๐.๐๐	 ๒๒๓,๑๗๒,๒๐๐.๐๐
	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 (๑๘)	 ๒๖,๑๘๖,๙๔๖.๖๙	 ๓๕,๕๖๕,๗๒๕.๑๑
	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 (๑๙)	 ๗๐๕,๑๘๕.๐๐	 ๗๖๑,๕๓๒.๕๐
	 รายได้อื่นๆ	 (๒๐)	 ๕,๑๖๘,๑๑๗.๗๐	 ๘,๔๘๐,๔๘๓.๙๕
รวมรายได้	 	 	 	 ๒๕๘,๘๙๒,๖๔๙.๓๙	 ๒๖๗,๙๗๙,๙๔๑.๕๖

ค่าใช้จ่าย
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 (๒๑)	 ๒๗,๘๙๔,๑๖๕.๔๗	 ๒๔,๓๖๒,๙๓๖.๘๓
	 ค่าใช้สอย	 (๒๒)	 ๔๒,๒๘๓,๐๕๒.๐๔	 ๓๗,๑๒๒,๔๙๙.๒๘
	 ค่าวัสดุ	 	 (๒๓)	 ๒๗,๓๗๖,๐๑๒.๐๐	 ๒๒,๙๙๕,๑๔๗.๙๔
	 ค่าสาธารณูปโภค	 (๒๔)	 ๑๐,๘๐๔,๖๔๘.๓๔	 ๑๒,๒๕๔,๘๓๒.๕๒
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 (๒๕)	 ๗๖,๗๓๑,๔๙๓.๐๔	 ๘๕,๒๗๖,๙๖๓.๓๒
รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 ๑๘๕,๐๘๙,๓๗๐.๘๙	 ๑๘๒,๐๑๒,๓๗๙.๘๙

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน	 	 ๗๓,๘๐๓,๒๗๘.๕๐	 ๘๕,๙๖๗,๕๖๑.๖๗
	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 											-	 											-
รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 ๗๓,๘๐๓,๒๗๘.๕๐	 ๘๕,๙๖๗,๕๖๑.๖๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 																			(นางสาวอุรวี	พักตร์วิภา)																														(นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ)

	 	 																ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ																		ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

	 	 	 									เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

                                                                                                        (หน่วย:บาท)

    ทุน       รายได้สูง/ต�่า   รวมสินทรัพย์สุทธิ/

                         ค่าใช้จ่ายสะสม          ส่วนทุน

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙	 ๓๓๓,๐๒๙,๗๒๘.๘๗	 ๔๙๔,๖๒๓,๗๓๓.๐๗	 ๘๒๗,๖๕๓,๔๖๑.๙๔

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ / ส่วนทุน ส�าหรับปี ๒๕๖๐

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม	/	(ลด)	 																								-	 																								-		 																								-

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด	 																								-	 ๘๕,๙๖๗,๕๖๑.๖๗	 ๘๕,๙๖๗,๕๖๑.๖๗

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐	 ๓๓๓,๐๒๙,๗๒๘.๘๗	 ๕๘๐,๕๙๑,๒๙๔.๗๔	 ๙๑๓,๖๒๑,๐๒๓.๖๑

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐	 ๓๓๓,๐๒๙,๗๒๘.๘๗	 ๕๘๐,๕๙๑,๒๙๔.๗๔	 ๙๑๓,๖๒๑,๐๒๓.๖๑

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ สุทธิ / ส่วนทุน ส�าหรับปี ๒๕๖๑

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด	 																								-	 ๗๓,๘๐๓,๒๗๘.๕๐	 ๗๓,๘๐๓,๒๗๘.๕๐

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑	 ๓๓๓,๐๒๙,๗๒๘.๘๗	 ๖๕๔,๓๙๔,๕๗๓.๒๔	 ๙๘๗,๔๒๔,๓๐๒.๑๑

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 																			(นางสาวอุรวี	พักตร์วิภา)																														(นายสหภูมิ	ภูมิธฤติรัฐ)

	 	 																ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ																		ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

	 	 	 									เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ๑ ข้อมูลทั่วไป
	 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)	หรือ	พกฉ.	 เป็น
หน่วยงานของรัฐ	 และเป็นนิติบุคคล	 ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน)	
พ.ศ.	๒๕๕๒	เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๒	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 ๑.	 เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์	 ในด้านการเกษตร
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	รวมทั้งโครงการพระราชด�าริ	พระราชกรณียกิจ	และโครงการพระราชพิธีต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องในด้าน
การเกษตร
	 ๒.	เป็นศูนย์กลางการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วกบัการเกษตร	เกษตรทฤษฎใีหม่และเป็นแหล่ง
ความรู้	 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชด�าริ	พระราชกรณียกิจ	 โครงการพระราชพิธีต่าง	ๆ	และให้บริการ
ด้านค�าปรึกษา	และด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้ง
สถาบันเกษตรกร	องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ
	 ๓.	จัดให้มีการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	รวบรวมวัตถุ	วัสดุอ้างอิง	สิ่งประดิษฐ์	จ�าแนกประเภทวัตถุ	บันทึกหลักฐาน
เกี่ยวกับความเป็นมา	 การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตร	 ของประเทศไทย	 รวม
ถงึพนัธุส์ตัว์หายาก	ตลอดจนเคร่ืองมือเครือ่งใช้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการเกษตร	เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาความก้าวหน้าทาง
วิชาการ	และส�าหรับใช้ในกิจการของส�านักงาน
	 ๔.	จัดแสดงกิจกรรม	ผลงาน	นิทรรศการ	การประชุม	สัมมนา	การฝึกอบรม	การแสดงสินค้า	และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�าริ	พระราชกรณียกิจ	โครงการพระราชพิธีต่าง	ๆ 	แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่
	 ๕.	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ประสานความร่วมมอื	และให้ค�าปรกึษาแก่โครงการหลวง	สถาบนัการศกึษา	และหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน	องค์ความรู้	ข้อมูลและเจ้าหน้าที่	ตลอดจนการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร	เพื่อน�ามาพัฒนาส�านักงาน
	 หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลัก	อยู่	ณ	หมู่	๑๓	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	
๑๒๑๒๐
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ส�านกังานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 จ�านวน	 ๒๒๖,๘๓๒,๔๐๐	 บาท	 (ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 จ�านวน	
๒๒๓,๑๗๒,๒๐๐	บาท)	โดยเป็นงบอุดหนุนทั้งจ�านวน	ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล�้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	และแผนงานบุคลากรภาครัฐ



120 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

หมายเหตุ ๒ เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงั	ประกาศใช้ซึง่รวมถงึหลกัการ 
และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	และนโยบาย	การบัญชีภาครัฐ	และแสดงรายการ
ในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ	ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่	กค	๐๔๑๐.๓/ว๓๕๗	ลงวันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๖๑
	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม	เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบาย	การบัญชี
	 งบการเงินของส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	ซึ่ง
ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
	 รอบระยะเวลาบัญชี	เริ่มตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคมของปีก่อน	ถึงวันที่	๓๐	กันยายนของปีปัจจุบัน	

หมายเหตุ ๓ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
	 ๓.๑	มาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในงวดอนาคต	มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบั 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๑
	 -	หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๑	 เรื่อง	การน�าเสนอรายงานงบการเงิน	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๓	 เรื่อง	นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลง
	 	 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๕	 เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๑๒	 เรื่อง	สินค้าคงเหลือ	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๑๓	 เรื่อง	สัญญาเช่า
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๑๔	 เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๑๖	 เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๑๗	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๓๑	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 -	นโยบายการบัญชีภาครัฐ	เรื่อง	เงินลงทุน
	 ๓.๒	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีจะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต	 มีผลบังคับใช้ 
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๒
	 -	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	๙	เรื่อง	รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
	 ผู้บริหารของ	พกฉ.	 ได้ประเมินและเห็นว่า	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี	 ภาครัฐฉบับใหม่
ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 ๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 รายการเทียบเท่าเงินสด	 ได้แก่	 เงินฝากสถาบันการเงิน	 และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลา
ครบก�าหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน	๓	เดือน	เช่นเงินฝากประจ�า
 ๔.๒ ลูกหนี้
	 ลูกหนี้	แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้	โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ�านวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้	ข้อมูลประวัติการช�าระหนี้	และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย	ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
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 ๔.๓ เงินลงทุน

	 เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อ	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 และเงิน

ลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะสั้น	หมายถึง	เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน	๑	ปี	นับตั้งแต่	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

การรายงาน	หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า	๑	ปี	จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว

	 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)	 จัดประเภทเงิน

ลงทุนเมื่อได้มาและทบทวนการจัดประเภททุกสิ้นปี	

 ๔.๔ สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าคงเหลือ	หมายถึง	สินค้าส�าเร็จรูป	เพื่อขายหรือให้บริการ	

	 สินค้าคงเหลือ	แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ

 ๔.๕ วัสดุคงเหลือ

	 วสัดคุงเหลอื	หมายถงึ	ของใช้สิน้เปลอืงนอกจากสินค้าท่ีส�านกังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยูห่วั	(องค์การมหาชน)	มไีว้ในการด�าเนนิงานตามปกต	ิโดยทัว่ไปมมีลูค่าไม่สงูและไม่มลีกัษณะคงทนถาวร	บนัทกึ

เป็นค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ซื้อ	 เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะตรวจนับและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน	 โดย

แสดงมูลค่าวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นงวดด้วยราคาทุน	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าวัสดุจะตั้งขึ้นส�าหรับวัสดุเสื่อมสภาพ

 ๔.๖ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 -	ทีด่นิ	แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดนิท่ีหน่วยงานมกีรรมสทิธิ	์ส�าหรบัทีดิ่นราชพสัดุที	่หน่วยงานครอบครองและ

ใช้ประโยชน์	แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 -	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร	ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงาน	มีกรรมสิทธิ์และ

ไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินการ	 แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

	 -	อปุกรณ์	ได้แก่	ครภุณัฑ์ประเภทต่างๆ	รบัรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการท่ีมมีลูค่าต่อหน่วย	ต้ังแต่	๕,๐๐๐.๐๐	บาท 

ขึ้นไป	แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

	 -	ราคาทุนของที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์	อยู่ในสถานที่และ

สภาพที่พร้อมใช้งาน	 ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซ่ึงท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์	 ตลอดอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม	ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายในการ	ซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดง

ผลการด�าเนินงานทางการเงิน

	 -	ครุภัณฑ์ต�่ากว่าเกณฑ์	รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่เป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ	คงทนถาวร	มีอายุ

การใช้งานยืนนาน	เมื่อช�ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม	

 ๔.๗ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี	
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 ๔.๘ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	ค�านวณโดยวิธี

เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ	ดังนี้

อาคารส�านักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต	 ๒๕	ปี	-	๔๐	ปี	

สิ่งปลูกสร้าง/อาคารอื่น	 ๕	ปี	-	๒๐	ปี	

ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ๔	ปี	-	๑๐	ปี

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ๕	ปี

ครุภัณฑ์การเกษตร	 ๕	ปี	–	๘	ปี	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๔	ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 ๒	ปี	-	๕	ปี	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ๓	ปี	

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน	และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 ๔.๙ รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 เป็นสินทรัพย์ที่ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	องค์การระหว่างประเทศ	หรือบุคคลใด	ๆ  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้

ในการด�าเนินงาน	รวมทัง้การได้รบัเงนิสดทีม่เีงือ่นไขเป็นข้อจ�ากดั ในการ ใช้จ่ายเงนิ ซึง่หน่วยงานยงัไม่อาจรบัรูร้ายได้

 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล	ตลอดระยะเวลา

ทีจ่�าเป็นเพือ่จับคู่รายได้กบัค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	ทยอยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน	ของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์

ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค	

 ๔.๑๐ รายได้จากเงินงบประมาณ

	 รายได้จากเงินงบประมาณ	รับรู้ตามเกณฑ์	ดังนี้

	 -	เมื่อบันทึกค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชี	เงินฝากธนาคารของส�านักงาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)	

 ๔.๑๑ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้น	ไว้เพื่อใช้จ่ายในการ 

ด�าเนนิงานของหน่วยงาน	จะรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

(องค์การมหาชน)	ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อ	

 ๔.๑๒ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาค	 รับรู้เมื่อได้รับเงิน	 ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัด	 ที่ต้องปฏิบัติตาม

ในการใช้จ่ายเงิน	หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี	จะทยอยรับ

รูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วนของค่าใช้จ่ายเพือ่การนัน้เกดิขึน้	หรอืเกณฑ์การค�านวณค่าเส่ือมราคาสนิทรัพย์ทีไ่ด้รบัตลอดอายุ

ของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุที่ ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 (หน่วย : บาท)

  ๒๕๖๑ ๒๕๖๐
	 เงินสดในมือ	 ๓๔,๑๗๔.๖๕	 ๑๘,๘๓๓.๑๘
	 เงินฝากสถาบันการเงิน	 ๕๗,๒๐๑,๖๖๒.๔๕	 ๙,๑๘๑,๒๑๙.๒๘
 เงนิฝากประจ�าทีม่กี�าหนดจ่ายคนืไม่เกนิ	๓	เดือน ๖,๙๓๑.๙๘	 ๕๐,๑๗๖,๑๔๓.๙๒
 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕๗,๒๔๒,๗๖๙.๐๘	 ๕๙,๓๗๖,๑๙๖.๓๘

	 เงินสดในมือ	 ถือเป็นเงินสดและเช็คธนาคาร	 นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงาน
ปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว	 ยังรวมถึงส่วนที่ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 (องค์การมหาชน)	 ได้รับไว้เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ส�านักงานได้

หมายเหตุที่ ๖ ลูกหนี้ระยะสั้น
 (หน่วย : บาท)
  ๒๕๖๑ ๒๕๖๐
 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	 ๑,๖๑๖,๕๕๐.๐๐	 ๑,๕๕๖,๑๐๐.๐๐
	 ลูกหนี้การค้า	 ๖๖,๒๗๐.๐๐	 -
 รวมลูกหนี้ระยะสั้น	 ๑,๖๘๒,๘๒๐.๐๐	 ๑,๕๕๖,๑๐๐.๐๐

	 ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

 (หน่วย : บาท)
	 ยังไม่ถึงก�าหนด								ถึงก�าหนดช�าระ					เกินก�าหนดช�าระ	 							รวม
ลูกหนี้ยืมเงิน 
	 ช�าระและการส่ง	 และการส่งใช้								และการส่งใช้
	 			ใช้ใบส�าคัญ	 		ใบส�าคัญ	 ใบส�าคัญ
๒๕๖๑		 ๑,๖๑๖,๕๕๐.๐๐	 						-		 				-	 ๑,๖๑๖,๕๕๐.๐๐ 
๒๕๖๐		 ๑,๕๕๖,๑๐๐.๐๐	 						-		 				-	 ๑,๕๕๖,๑๐๐.๐๐

ลูกหนี้การค้า – ทุน	 ยังไม่ถึงก�าหนด				 เกินก�าหนดช�าระ					เกินก�าหนดช�าระ																				รวม
	 	 							ช�าระ														ไม่เกิน	๓๐	วัน							เกินกว่า	๓๐	วัน	
๒๕๖๑		 	 ๖๖,๒๗๐.๐๐	 	-		 					-	 ๖๖,๒๗๐.๐๐
๒๕๖๐           -	 							-	 					-	 								-	
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     (หน่วย : บาท)     (หน่วย : บาท)
          ๒๕๖๑         ๒๕๖๐
หมายเหตุที่ ๗ เงินลงทุนระยะสั้น
 เงินฝากประจ�า	๕	เดือน	 							–	 ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	 เงินฝากประจ�า	๗	เดือน	 ๑๘๗,๒๗๗,๑๔๙.๙๖	 ๑๑๑,๓๕๕,๔๙๒.๕๘
 รวมสินค้าคงเหลือ(สุทธิ) ๑๘๗,๒๗๗,๑๔๙.๙๖ ๑๕๑,๓๕๕,๔๙๒.๕๘

หมายเหตุที่ ๘ สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าส�าเร็จรูป	 ๔,๒๔๖,๗๔๐.๗๒	 ๔,๑๑๙,๑๗๖.๖๔
	 หัก	ค่าเผื่อการปรับลดข้อมูลค่าสินค้า	 							–	 									–
 รวมสินค้าคงเหลือ(สุทธิ) ๔,๒๔๖,๗๔๐.๗๒ ๔,๑๑๙,๑๗๖.๖๔

หมายเหตุที่ ๙ วัสดุคงเหลือ
	 วัสดุคงเหลือ	 ๓๕๙,๒๘๘.๓๓	 ๒๕๖,๖๖๖.๘๒
	 หักค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุ	 								–	 								–
 รวมวัสดุคงเหลือ(สุทธิ) ๓๕๙,๒๘๘.๓๓ ๒๕๖,๖๖๖.๘๒

หมายเหตุที่ ๑๐ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 ค่าใช่จ่ายล่วงหน้า	 ๓๘๗,๕๐๑.๒๐	 ๒๖๕,๒๕๕.๔๖
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ๑๑,๐๒๐.๙๙	 ๒,๘๑๒.๔๙
	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 ๑,๑๖๙,๙๗๐.๗๕	 ๓๕๓,๙๖๘.๔๕
	 รายได้ค่าปรับค้างรับ	 ๖๙๙,๔๔๐.๐๐	 								–
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๒,๒๖๗,๙๓๒.๙๔ ๖๒๒,๐๓๖.๔๐

หมายเหตุที่ ๑๑ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 ๑,๐๘๖,๖๑๔,๖๖๒.๑๕	 ๙๕๒,๐๕๕,๕๕๔.๘๘
	 หักค่าเสื่อมราคาสะสม	–
	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 (๔๕๖,๗๑๘,๐๓๘.๓๕)	 (๔๑๕,๐๙๕,๐๕๔.๘๙)
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) ๖๒๙,๘๙๖,๖๒๓.๘๐ ๕๓๖,๙๖๐,๔๙๙.๙๙

	 ครุภัณฑ์	 ๒๖๒,๐๗๐,๕๑๙.๓๗	 ๒๓๙,๘๔๙,๘๑๗.๔๗
 หกัค่าเสือ่มราคาสะสม	–	ครภุณัฑ์	(สทุธ)ิ	(๑๒๖,๐๐๙,๖๔๔.๘๙)	 (๑๐๑,๐๗๖,๖๐๔.๐๙)
 ครุภัณฑ์ (สุทธิ) ๑๓๖,๐๖๐,๘๗๔.๔๘ ๑๓๘,๗๗๓,๒๑๓.๓๘



125สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

     (หน่วย : บาท)     (หน่วย : บาท)
          ๒๕๖๑         ๒๕๖๐
หมายเหตุที่ ๑๑ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
	 งานระหว่างก่อสร้าง	 ๔,๓๕๒,๕๐๐.๐๐	 ๑๐,๒๘๑,๙๐๐.๐๐
 รวม อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ๗๗๐,๓๐๙,๙๙๘.๒๘ ๖๘๖,๐๑๕,๖๑๓.๓๗

หมายเหตุที่ ๑๒ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ๓๕,๔๙๓,๔๑๒.๖๓	 ๓๑,๔๙๑,๙๑๒.๖๓
	 หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 (๒๒,๘๔๒,๒๖๘.๔๔)	 (๑๒,๖๖๖,๗๙๙.๖๖)
 รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) ๑๒,๖๕๑,๑๔๔.๑๙ ๑๘,๘๒๕,๑๑๒.๙๗

หมายเหตุที่ ๑๓ เจ้าหนี้ระยะสั้น
	 เจ้าหนี้การค้า	 ๒๒,๒๔๕.๓๐	 ๒๙,๖๙๖.๑๔
	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 ๔๔,๔๗๒,๑๕๗.๙๒	 ๓,๙๐๐,๒๕๓.๕๕
	 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	 ๙๕๔,๓๑๙.๑๕	 ๙๑๘,๘๘๑.๙๑
 รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น ๔๕,๔๔๘,๗๒๒.๓๗ ๔,๘๔๘,๘๓๑.๖๐

หมายเหตุที่ ๑๔ เจ้าหนี้โอนเงินและรายการอุดหนุนระยะสั้น
	 เจ้าหนี้กรมสรรพกร	 ๑๗๖,๑๖๓.๐๓	 ๑๔๔,๙๒๗.๒๒
	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	รอน�าส่ง	 ๑๕๐,๓๘๔.๕๖	 ๑๖๔,๑๖๑.๓๐
	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 ๗,๗๖๕.๐๐	 								–
 รวมเจ้าหนี้โอนเงินและ
 รายการอุดหนุนระยะสั้น ๓๓๔,๓๑๒.๕๙ ๓๐๙,๐๘๘.๕๒

หมายเหตุที่ ๑๕ เงินรับฝากระยะสั้น
	 เงินประกันสัญญา	 ๒,๑๙๔,๗๒๕.๖๐	 ๒,๕๐๖,๖๗๐.๖๐
 รวมเงินรับฝากระยะสั้น ๒,๑๙๔,๗๒๕.๖๐ ๒,๕๐๖,๖๗๐.๖๐

หมายเหตุที่ ๑๖ เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
	 เจ้าหนี้รายการอุดหนุนระยะยาว	 ๖๓๕,๗๘๐.๘๓	 ๘๔๐,๗๘๐.๘๓
 รวม เจ้าหนี้เงินโอนและ
 รายการอุดหนุนระยะยาว ๖๓๕,๗๘๐.๘๓ ๘๔๐,๗๘๐.๘๓



126 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

     (หน่วย : บาท)     (หน่วย : บาท)
          ๒๕๖๑         ๒๕๖๐
หมายเหตุที่ ๑๗ รายได้จากงบประมาณ
	 รายได้จากงบอุดหนุน	 ๒๒๖,๘๓๒,๔๐๐.๐๐	 ๒๒๓,๑๗๒,๒๐๐.๐๐
 รวม รายได้จากงบประมาณ ๒๒๖,๘๓๒,๔๐๐.๐๐ ๒๒๓,๑๗๒,๒๐๐.๐๐

หมายเหตุที่ ๑๘ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
	 รายได้ค่าขายสินค้า	 ๑๒,๕๐๖,๓๘๗.๓๒	 ๑๖,๐๙๘,๘๕๒.๘๗
	 รายได้ค่าบริการ	 ๑๓,๖๘๐,๕๕๙.๓๗	 ๑๙,๓๙๘,๘๗๒.๒๔
	 รายได้ค่าเช่า	 										–	 ๖๘,๐๐๐.๐๐
 รวม รายได้จากการขายสินค้า
 และบริการ ๒๖,๑๘๖,๙๔๖.๖๙ ๓๕,๕๖๕,๗๒๕.๑๑

หมายเหตุที่ ๑๙ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
	 รายได้จากการบริการ	 ๗๐๕,๑๘๕.๐๐	 ๗๖๑,๕๓๒.๕๐
 รวม รายได้จากการอุดหนุน
 และบริจาค ๗๐๕,๑๘๕.๐๐ ๗๖๑,๕๓๒.๕๐

หมายเหตุที่ ๒๐ รายได้อื่น
	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก
	 จากสถาบันการเงิน	 ๓,๙๒๓,๘๐๔.๖๓	 ๓,๕๔๑,๐๙๕.๗๓
	 รายได้อื่น	 ๑,๒๔๔,๓๑๓.๐๗	 ๔,๙๓๙,๓๘๘.๒๒
 รวม รายได้อื่น ๕,๑๖๘,๑๑๗.๗๐ ๘,๔๘๐,๔๘๓.๙๕

หมายเหตุที่ ๒๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	 เงินเดือนและค่าตอบแทน	 ๒๕,๙๘๕,๗๕๖.๐๗	 ๒๒,๗๖๘,๕๘๑.๕๓
	 ค่าล่วงเวลา	 ๗๓๘,๙๖๐.๐๐	 ๖๓๑,๑๘๐.๐๐
	 ค่ารักษาพยาบาล	 ๑๒๓,๕๙๕.๐๐	 ๑๐๙,๕๔๘.๒๕
	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 ๑๕,๖๗๑.๗๕	 ๑๖,๐๓๐.๐๐
	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ๙๘๕,๖๐๑.๔๔	 ๘๐๒,๐๖๒.๒๖
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	 ๔๔,๕๘๑.๒๑	 ๓๕,๕๓๔.๗๙
 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๗,๘๙๔,๑๖๕.๔๗ ๒๔,๓๖๒,๙๓๖.๘๓
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     (หน่วย : บาท)     (หน่วย : บาท)
          ๒๕๖๑         ๒๕๖๐
หมายเหตุที่ ๒๒ ค่าใช้สอย
	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 ๔,๘๙๘,๒๕๒.๗๖	 ๔,๒๑๕,๙๖๔.๐๙
	 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	 ๑,๒๐๗,๒๔๓.๒๖	 ๑,๓๐๖,๕๘๗.๘๘
	 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 ๕,๑๗๔,๙๘๓.๔๓		 ๓,๕๗๕,๒๐๓.๑๘
	 ค่าจ้างเหมาบริการ	 ๒๓,๖๒๒,๖๒๔.๔๒	 ๑๙,๔๒๑,๓๐๙.๗๖
	 ค่าธรรมเนียมและอากร	 ๘,๑๗๔.๐๐	 ๘,๖๐๒.๐๐
	 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	 ๑,๓๙๐,๕๒๒.๕๐	 ๑,๐๑๘,๓๓๕.๓๘
	 ค่าเช่า	 ๑๔๕,๒๔๙.๕๐	 ๑๒๖,๖๙๘.๕๐
	 ค่าประชาสัมพันธ์	 ๔,๐๘๐,๒๔๓.๐๐	 ๕,๒๙๔,๘๕๖.๙๘
	 ค่าใช้สอยอื่น	 ๑,๗๕๕,๗๒๙.๑๗	 ๒,๑๕๔,๙๔๑.๕๑
 รวม ค่าใช้สอย ๔๒,๒๘๓,๐๕๒.๐๔ ๓๗,๑๒๒,๔๙๙.๒๘

หมายเหตุที่ ๒๓ ค่าวัสดุ
	 ต้นทุนขาย	 ๙,๓๐๕,๘๒๓.๖๙	 ๑๑,๗๖๕,๑๓๔.๓๗
	 ค่าวัสดุ	 ๑๘,๐๗๐,๑๘๘.๓๑		 ๑๑,๒๓๐,๐๑๓.๕๗
 รวม ค่าวัสดุ ๒๗,๓๗๖,๐๑๒.๐๐ ๒๒,๙๙๕,๑๔๗.๙๔

หมายเหตุที่ ๒๔ ค่าสาธารณูปโภค
	 ค่าไฟฟ้า	 ๙,๑๙๗,๖๑๒.๓๗	 ๑๐,๓๗๗,๙๒๑.๘๓
	 ค่าน�้าประปา	 ๘๖๕,๗๙๗.๓๖	 ๑,๑๔๓,๙๑๔.๐๘
	 ค่าโทรศัพท์	 ๖๕๘,๖๙๓.๖๑	 ๖๐๑,๐๙๖.๖๑
	 ค่าไปรษณีย์	 ๘๒,๕๔๕.๐๐	 ๑๓๑,๙๐๐.๐๐
 รวม ค่าสาธารณูปโภค ๑๐,๘๐๔,๖๔๘.๓๔ ๑๒,๒๕๔,๘๓๒.๕๒

หมายเหตุที่ ๒๕ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 ๔๑,๖๒๒,๙๘๓.๔๖	 ๕๑,๑๕๖,๕๐๔.๐๐
	 ครุภัณฑ์	 ๒๔,๙๓๓,๐๔๐.๘๐	 ๒๔,๔๓๕,๖๔๓.๒๘
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ๑๐,๑๗๕,๔๖๘.๗๘	 ๙,๖๘๔,๘๑๖.๐๔
 รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ๗๖,๗๓๑,๔๙๓.๐๔ ๘๕,๒๗๖,๙๖๓.๓๒

หมายเหตุที่ ๒๖ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 พกฉ.	 ถูกฟ้องเป็นคดีปกครองจ�านวน	 ๑	 คดี	 การก�าหนดค่าเสียหายในคดี	 ยังไม่สามารถก�าหนดได้	
เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง



ภาคผนวก
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สื่อออนไลน์

๔ เหล่าทัพออนไลน์

วันที่	:	วันพุธที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๑

ข่าว	:	“สานต่อ	รักษ์พอเพียง”	สืบสานพระราชปณิธานพ่อ

เว็บไซต์	:	http://www.fourarmy.com/๒๙๔๓๙
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สื่อออนไลน์

คมชัดลึกออนไลน์

วันที่	:	วันพุธที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

ข่าว	:	พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ“สานต่อ	รักษ์พอเพียง”	สืบสานพระราชปณิธานพ่อ

เว็บไซต์	:	http://www.komchadluek.net/news/agricultural/๓๑๑๖๗๐#.Wn	 	

	 Mh๒๐๒umgg.lineme
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หนังสือพิมพ์ออนไลน์

แนวหน้าออนไลน์

วันที่	:	วันพฤหัสบดีที่	๑	มีนาคม	๒๕๖๑

สกู๊ปข่าวหรือบทความ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ คอลัมน์นิ้ว	:	เชิญชวนประชาชนร่วม

สร้างความสุขในงาน	“สุขใจในวิถีเกษตร”	ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ปทุมธานี

เว็บไซต์	:	http://www.naewna.com/local/๓๒๓๖๗๐



132 Annual Report 2018  รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

สื่อออนไลน์

เพือ่ปวงชนออนไลน์

วันที่	:	วันพุธที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

ข่าว	:	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	เชิญเที่ยวงานตลาดนัด	“สุขใจในวิถีเกษตร”

เว็บไซต์	:	http://www.pheupuangchon.com/๓๔๗๗
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สื่อออนไลน์

education๔plus 

ออนไลน์

วันที่	:	วันอังคารที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๖๑

ข่าว :	ชวนเที่ยวงาน	มหกรรม	“ตามรอยพ่อ	ต่อยอด	พันธุ์กรรม”	๖-๘	เมษายน	๒๕๖๑

เว็บไซต์	:	http://www.education๔plus.com/home/๒๐๑๘/๐๓/๒๗
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สื่อออนไลน์

ดีดีโพสต์นิวส์

วันที่	:	วันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๖๑

ข่าว	:	ศาสตร์พระราชา	สู่การพัฒนาไร้พรมแดน	พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	จัดงาน	“Happy	life	by	เกษตร”	

เว็บไซต์	:	http://www.ddpostnews.com/๗๗๘๑
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สื่อออนไลน์

มติชนออนไลน์

วันที่	:	วันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๑

ข่าว	:	พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	พระราชปณิธาน	กษัตริย์	เกษตร

เว็บไซต์	:	https://www.matichon.co.th/publicize/news_๑๐๕๕๙๖๐
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สื่อออนไลน์

สยามรัฐออนไลน์

วันที่	:	วันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๑

ข่าว	:	สิงหาฯ	พาแม่เที่ยวพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	“เกษตรเพื่อแม่	เกษตรอิ่มอุ่น”

เว็บไซต์	:	https://siamrath.co.th/n/๔๐๙๓๔



139สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ไทยรัฐออนไลน์

วันที่	:	วันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๑

ข่าว	:	มนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง	๑	-	๒	ก.ย.นี้	ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ปทุมธานี

เว็บไซต์	:	https://www.thairath.co.th/content/๑๓๖๓๒๗๓




