
 

   

 

 

 

 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1  ขอมูลทั่วไป 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) หรือ 

พกฉ. เปนองคการมหาชน ที่มีภารกิจสําคัญในการจัดใหมีสถานที่เก็บรวมรวม วัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ การ

จําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐาน สงวนรักษา และแสดงสิ่งตาง ๆ ที่มีความสําคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร และการเกษตร

ทฤษฎีใหม การเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดาน

การเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และเปนศูนยกลางการแหลงความรูเพื่อใหประชาชนไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเคร่ืองใชดานการเกษตร รวมถึงสงเสริม สนับสนุน และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

1.2  วัตถุประสงคการจัดตั้ง 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้ง ดังนี้ 

1) เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธ      

ในดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธี

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานการเกษตร 

2) เปนศูนยกลางในการขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงที่เกีย่วกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม 

และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกีย่วกับโครงการพระราชดาํริ พระราชกรณียกจิ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ 

และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผูสนใจ 

3) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุ

บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของ

รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ประเทศไทยรวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4) จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดงสินคา

และการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม 

5) สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวงสถาบันการศึกษา 

และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และ

เจาหนาที ่ตลอดจนการถายทอดประสบการณ และเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน 

1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.4 ผูอํานวยการ : นางจารุรัฐ จงพุฒิศิร ิ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ  (ณ 30 กันยายน 2556) 

คณะกรรมการ ตําแหนง 

1. นายวรเวทย  ธํารงธัญลักษณ ประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3. นายโชคดี   ปรโลกานท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. นายอมร    ชตุิมาวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. นายปรชีา   อยุตระกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. ปลดักระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา กรรมการ 

7. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

8. ปลดักระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ 

9. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

10. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการ 

  อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

กรรมการ 

11. ผูอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง  (ณ 30 กันยายน 2556 )   

 
โครงสรางการจัดแบงสวนงานสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
             
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

กลุมนวัตกรรมเกษตร 

เศรษฐกิจพอเพียง  
 

1.  ฝายพัฒนานวัตกรรมเกษตร   

2.  ฝายเผยแพรและถายทอด 

     นวัตกรรมเกษตร  

 

คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

หนวยงานตรวจสอบภายใน  

ผูอํานวยการสํานักงาน 

ที่ปรึกษา / ผูเช่ียวชาญ 

รองผูอํานวยการสํานักงาน 

กลุมอํานวยการ 

 

1.  ฝายบริหารงานทั่วไป  

2.  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย   

3.  ฝายแผนงานและติดตามผล  

4.  ฝายการคลัง  

5.  ฝายจัดการและบริการ 

      ทรัพยากร 

 

กลุมพัฒนาพิพิธภัณฑ 
 

1.  ฝายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ   

2.  ฝายผลิตและประยุกต    

     พิพิธภัณฑ  
 

กลุมพัฒนาองคความรูและ

เครื่อขาย 

 

1.  ฝายพัฒนาองคความรู  

2.  ฝายพัฒนาเครือขาย  
 

กลุมสื่อสารสัมพันธ 

 

1.  ฝายประชาสัมพันธ  

2.  ฝายลูกคาสัมพันธ  

กลุมพัฒนาธุรกิจ 

 

1.  ฝายการตลาด  

2.  ฝายพัฒนาธุรกิจ  

 
    อัตรากําลัง 72 คน (ผูบรหิาร 5 คน เจาหนาที่ 39 คน ลูกจาง 18 คน)  

 

1.7 วิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน  

เปนองคการเพื่อสรางสรรคภูมิปญญาสังคมเกษตรไทย ใหพัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต 

พันธกิจ 

1) เผยแพร พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

2)  เปนศูนยกลางการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงภาคการเกษตร 
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3)  เปนสถาบันการเรยีนรู ภูมปิญญาและนวัตกรรมการเกษตร 

4)  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคคีวามรวมมือในกิจกรรมทีเ่กีย่วของกบัสํานักงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร  

1) ยุทธศาสตรที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 กลยุทธที ่1 เชดิชแูละเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษตัริยเกษตร 

 กลยุทธที ่2 สืบสานภูมิปญญาของแผนดิน 

 กลยุทธที ่3 ตนแบบนวัตกรรม       

2) ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ 4  เครือขาย และภาคีความรวมมือ 

 กลยุทธที่ 5  การมีสวนรวมพัฒนาพิพิธภัณฑ 

 กลยุทธที ่6  เรียนรูวิชาของแผนดิน 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสรรคภูมิปญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย 

 กลยุทธที ่7  พัฒนาองคความรู 

 กลยุทธที่ 8  สรุปบทเรียนและประสบการณเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 การตลาดเชิงรุก 

 กลยุทธที่ 9  การประชาสัมพันธ 

 กลยุทธที ่10  การตลาด 

5) ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ 

 กลยุทธที่ 11  การบริหารจัดการท่ีดี 
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2. สรุปผลในภาพรวม 

ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.6589 

ซึ่งอยูในระดับดี สูงกวาเปาหมายที่กําหนด โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

และ มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 5.0000 รองลงมาไดแก ที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและ

การพัฒนาองคการไดคะแนน 4.1250 และมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 3.3390 

ตามลําดับ   

 

ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบติังานตามคํารับรองการปฏบิัติงานของสํานักงานพิพิธภณัฑเกษตรเฉลมิ

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

น้ําหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60% 5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 10% 5.0000

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10% 3.3390

มิติที่ 4
การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

20% 4.1250

รวมทุกมิติ 100% 4.6589

ผลประเมินแยกตามมิติ

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติท่ี 4 รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
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ผลการ คาคะแนน คะแนน

ดําเนนิงาน ที่ได ถวงน้ําหนกั

60 5.0000

ตัวชี้วัดนโยบายรัฐบาล 20

1.1 จํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑ ราย 15 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 157,079 5.0000   0.7500        

1.2 จํานวนประชาชนที่เขารับการถายทอดองคความรู   เศรษฐกิจ

พอเพียง
ราย 5 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 7,289 5.0000   0.2500        

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคการจัดต้ัง 40

1.3 จํานวนองคความรูของ พกฉ. ที่ไดเผยแพรในเว็บไซต        

ตามแผนที่กําหนด
จํานวน 5 6 8 10 12 14 14 5.0000   0.2500        

1.4 จํานวนชิ้นงานการจดัแสดงของพิพิธภัณฑที่จะปรับปรุง  หรือ

สรางขึ้นใหม
ช้ิน 5 11 14 17 20 23 23 5.0000   0.2500        

1.5 จํานวนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง เครือขาย 15 75 80 85 90 95 95 5.0000   0.7500        

1.6 รอยละของความสําเร็จในการจดัทะเบียนชิ้นงานที่มีคุณคา

ทางประวัติศาสตร
รอยละ 5 10 15 20 25 30 30 5.0000   0.2500        

1.7 ผลสําเร็จในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมลู และ  การ

ถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการ เกษตรกับ  

หนวยงานตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนา พกฉ.
10

1.7.1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการดําเนนิการตามแผนงาน / 

กิจกรรม ที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลง (MOU) ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอยละ 5 60 70 80 90 100 100 5.0000   0.2500        

1.7.2 จํานวนองคความรูที่ พกฉ. ไดจากการทําบันทึกขอตกลงรวม

ดานการเกษตร (MOU) กับหนวยงานตางๆ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556

องคความรู 5 3 4 5 6 7 8 5.0000   0.2500        

10 5.0000

2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจ 

เพื่อพัฒนาการใหบริการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000   0.2500        

2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ รอยละ 5 70 75 80 85 90 95.2 5.0000   0.2500        

10 3.3390

3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน รอยละ 5 80 85 90 95 100 93.39 3.6780 0.1839        

3.2 ตนทุนตอหนวย รอยละ 5 1 2 3 4 5 3 3.0000   0.1500        

20 4.1250

4.1  ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.75 3.7500   0.3750        

4.2 การพัฒนาองคการ 10

4.2.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 - 2 - 3 3 5.0000   0.2500        

4.2.2 การจัดการความรูภายในองคกร ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4.0000   0.2000        

100 4.6589        

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพฒันาองคการ

น้ําหนกัรวม คาคะแนนที่ได

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลของการปฏบิัติงาน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติงาน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏบิัติงานตามคํารับรองการปฏบิัติงานของ

สํานกังานพพิธิภณัฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

หนวยวัด

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน

1 2 3 4 5

น้ําหนกั 

(รอยละ)
ตัวชี้วัดผลการปฏบิัติงาน
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เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

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

2554 5.0000 5.0000 3.0000 4.0550 4.6110 

2555 4.4945 5.0000 4.2640 4.1100 4.6836 

2556 5.0000 5.0000 3.3390 4.1250 4.6589 

 

3. ผลการดําเนินงานที่สําคญัในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (นํ้าหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000 

   สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีการกําหนดตัวชี้วัด 

ที่สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

1) เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดาน

การเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน โดยการจัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม 

การแสดงสินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการ

พระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งในป 2556    

มีจํานวนประชาชนที่เขาชมพิพิธภัณฑทั้งสิ้น 157,079 คน เกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว  

2) พกฉ. ไดดําเนินการถายทอดองคความรูเศรษฐกจิพอเพียง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี

ประชาชนผูเขารับการในหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,289 คน 

3) ในการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรองคความรู เพื่อเปนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งในป 2556 มกีารจัดทําองคความรูจํานวน 14 องคความรู ไดแก เกษตร

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

มิติที� 1 มิติที� 2 มิติที� 3 มิติที� 4 รวม

2554

2555

2556
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พื้นฐานสรางรากชีวิต การประยุกตและพัฒนาการใชพลังงานลมดวยตนทุนนอย พื้นท่ีนอยไมตองเหนื่อย ใชแรงงาน

ครอบครัวไมตองจาง เรื่องราวเกี่ยวกับพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่ตองเรียนรู  การผลิตขาวครบวงจร ฮอรโมนพืชและ

จุลินทรียทองถิ่น  เครื่องตะบันน้ํา การยอมคราม  กังหันน้ําหยด  การปลูกขาวบนหลังคา การปลูกผักบนหลังคา  

การปลูกผลไมในวงบอซีเมนต ผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหย ชุดบําบัดน้ําเสยีจากครัวเรือน การผลิตปุยหมักเติมอากาศ

แบบลูกหมุน ผลิตภัณฑปาไทยสําหรับผิวหนา สวนผักดาดฟา 

3) พกฉ. ไดปรับปรุงชิ้นงานตนแบบ 12 ชื้นงาน ประเภทตนแบบ ประกอบดวย ตนไมแหงการ

เรียนรู เกษตรพอเพียงเมือง 1 ไร พอเพียง แปลงกลวย 84 สายพันธุ บานดินบานฟาง วิถีพอเพียง 4 ภาค ผักกางมุง 

พลังงานทดแทน ผักอินทรีย นาอินทรยี ประเภทนิทรรศการ ไดแก มหัศจรรยพรรณไมหอม สวนสมุนไพร และได

ดําเนินการสรางชิ้นงานขึ้นใหม จํานวน 11 ชิ้นงาน ประเภทตนแบบ จํานวน 2 ชิ้น คือ บานจากนานาวัสดุ บานฟาง

ธรรมชาติ ประเภทนิทรรศการ  จํานวน 9 ชิ้น โครงการ อพ.สธ. พันธุกรรมพืช การอนุรักษพันธุพืช การอนุรักษพันธุ

สัตว พลังงานธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิกฤตการณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกษตรอินทรีย 

โลกรอน   

4)  พกฉ. เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตร

ทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกีย่วกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระ

ราชพิธีตาง ๆ และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผูสนใจ โดยในป 2556 พกฉ. ได

คัดเลอืกเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนสมาชิกเครือขายผูนําเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ของสํานักงานจํานวนทั้งสิ้น 95 เครือขาย 

  5) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภทวัตถุบันทึก

หลักฐานเกี่ยวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ

ไทยรวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชนในการพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน ซึ่งในป 2556 พกฉ. สามารถ จัดทําทะเบียน

ชิ้นงานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เพื่อจําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเปนมาของ พกฉ. อยาง

ชัดเจน  เปรียบเทียบกับจํานวนวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ ฯลฯ ที่มีอยูในแตละอาคาร/สํานักงาน ที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตรทั้งหมด  

ไดสําเร็จ ไมต่ํากวารอยละ 30 ของจํานวนชิ้นงานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของ พกฉ. ทั้งหมด 45 ชิ้น 

   6) สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวงสถาบันการศึกษา 

และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล และ
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เจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน โดยในป 2556 

พกฉ. ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานตาง ๆ จํานวน 2 หนวยงาน และจํานวนองคความรู    

ที่ พกฉ. ไดจากการทําบันทึกขอตกลงรวมดานการเกษตร (MOU) กับหนวยงานตาง ๆ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

จํานวน 8 องคความรู ไดแก แก็สชีวภาพและการประยุกตใชสําหรับครัวเรือน การเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพดิน เพาะกลา

ผักดวยจุลินทรียสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน การปรับปรุงโครงสรางดินกอนปลูกพืชดวยจุลินทรียสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 

จุลินทรียสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนชนิดน้ําสูตรยกกําลัง การเตรียมแปลงปลูกสาระแหนดวยจุลินทรียสรรพสิ่งอะตอม

มิคนาโน การปลูกคะนาดวยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน การปรับปรุงน้ําบอหนาระเบียงสวนดวยเทคโนโลยี

สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน สําหรับการดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลง (MOU) จํานวน 

3 ฉบับ ไดแก 1. บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร ระหวางกลุมเกษตรกรทํานาโส กับ พกฉ. 2.บันทึกขอตกลงความ

รวมมือการดําเนินการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร 

ระหวางศูนยเรียนรูอาชีพเกษตร (นายสําเนาว  ฤทธ์ินุช) กับ พกฉ. 3. บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินการ

เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร ระหวางศูนยเรียนรูเพชรพิมาย 

กับ พกฉ. ก็บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ตามที่กําหนดไว 

   

3.2  มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 5.0000 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใชผลการสํารวจ

ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการ โดยคณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผล

การสํารวจ คร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และมีการปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลการ

ปรับปรุงงานตามผลสํารวจตอคณะกรรมการองคการมหาชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 

2556 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดใหผูประเมิน

ภายนอกคือ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการนําชมพิพิธภัณฑ ผลการสํารวจปรากฏวา ผูรับบริการของของ

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ

พอใจมาก คิดเปนรอยละ 90.00 คาคะแนนทีไ่ด 5.000 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ความพึงพอใจการใหบริการ 

งานบริการนําชมพิพิธภัณฑ 

รอยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

90.60 

90.40 

89.00 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

รวม 90.00 มากที่สุด 

 

อยางไรก็ตาม พกฉ. ควรพัฒนาปรับปรุงเรื่องการเพิ่มประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ 

การปรับปรุงเนื้อหาแผนพับ รวมถึงการปรับอุณหภูมิในหองจัดแสดงใหเหมาะสม  

 

3.3  มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (นํ้าหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.3390 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สามารถเบิกจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 เทากับ 166.9509 ลานบาท คงเหลือ 11.8174 ลานบาท การเบิกจายงบประมาณ

รายจายไดรอยละ 93.39 และสามารถจัดทําตนทุนตอหนวยและรายงานผลการวิเคราะหดานตนทุนตอหนวยของ

โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหลักสูตรพึ่งพาตนเอง และแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต   

ที่ไดรับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 

 

 3.4  มิติที่ 4  ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (นํ้าหนักรอยละ  20) คาคะแนนที่ได 

4.1250 

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ   

 การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบ

ที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการ

ประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเตบิโตอยางยัง่ยนื ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการ

บรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น 

การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล

ตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล  
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จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี ้

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนกั  

(แปลงเปน 100) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม = 5) 

1 บทบาทและการปฏบิตัิหนาทีข่องคณะกรรมการ  70   

1.1 
การใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมหรือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรเดมิ   
20 5.0000 

1.2 การตดิตามและทบทวนความเพยีงพอของระบบงานทีส่ําคัญ 17.5 3.4286 

1.3 การดแูลติดตามผลการดําเนินงานท้ังการเงินและไมใชการเงนิ  5 4.5000 

1.4 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 10 5.0000 

1.5 
การเปดเผยขอมลูและสารสนเทศสําคัญท้ังการเงินและไมใช

การเงิน ในรายงานประจําป หรือ website 
17.5 4.1429 

2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  30  

2.1   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  20 1.0000 

2.2 การสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ  10 5.0000 
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1.1  คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป

ภายในเวลาที่กําหนด

1.2  บทบาทของคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคการ

มหาชนรายไตรมาส

1.3  การรายงานผลการดําเนินงานตอ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน

1.4  การเขารวมการประชุมของ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1.5  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

2.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

2.2  การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการ

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 3.7500 คะแนน

 

 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและการ

พัฒนาองคการของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือ พกฉ. มีดังนี ้

1) คณะกรรมการมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ในการประชุมคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 

2) คณะกรรมการบริหารดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและภารกิจหลัก เฉลี่ย

ปละ 3 ครั้ง โดยรายงานดานภารกิจหลักมีการวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดําเนินงานเทียบ

กับเปาหมาย 

3) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการจัดประชุม

ของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการมีสวนรวมในการประชุมอยางสูง 

4) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการเปดเผย

ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการแถลงทิศทางนโยบายรัฐ ขอมูลแผนงานที่สําคัญ ขอมูลนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ขอมูลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและไมใชการเงิน ขอมูลขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการ 

5) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมไดดําเนินการ

จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที ่
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4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน   

1) ในป 2556 สํานักงานพิพิธภณัฑเกษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว มจีํานวน

ผูเขาชมพิพิธภัณฑเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการประชาสัมพันธเชิงรุกมากขึน้ มีการประสานงานในการหาผูเขาชม 

และการปรับปรุงชิ้นงานการจัดแสดงพิพิธภัณฑซึ่งสะทอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีความนาสนใจมากขึ้น 

2) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการทํางาน

รวมกับเครือขาย เพื่อสนับสนุนภารกิจของ พกฉ. อยางตอเนื่อง 

 

5.  ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง 

 1) สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ควรเพิ่มและ

ปรับปรุงชิ้นงานที่นํามาจัดแสดงเพื่อดึงดูดใหประชาชนเขาชมพิพิธภัณฑมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มการประชาสัมพันธ 

ที่เกี่ยวของกับองคกร รวมถึงขาวสารการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมวงกวางรับทราบมากยิ่งขึ้น 

 2) ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของเอกสารของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหมีรายละเอียดครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 


