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ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและภารกิจของส านักงาน 

๑.ประวัติความเป็นมา   

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบรอบ ๕๐ ปี  ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเมื่อ
วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธาน
ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยจัดตั้งเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพในด้านการเกษตร รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร และเรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพใน
ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการ
จัดตั้งองค์กรบริหารในรูปแบบองค์การมหาชน   

     ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒  

สถานที่ตั้ง ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๑๓ ถนนพหลโยธิน        
ต าบลคลองหนึ่ง   อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร    
มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ 

 ๒.วัตถุประสงค์  

๑.  เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์
ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ  และโครงการพระ
ราชพิธีต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในด้านการเกษตร 

๒.  เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตร
ทฤษฎีใหม่  และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ พระราชกรณียกิจ 
โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ  และให้บริการด้านค าปรึกษาและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ 

๓.  จัดให้มีการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยรวบรวมวัตถุ  วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จ าแนก
ประเภทวัตถุ  บันทึกหลักฐานเกี่ยวความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนา
ด้านการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และส าหรับใช้ในกิจการของส านักงาน 
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๔.  จัดแสดงกิจกรรม  ผลงาน  นิทรรศการ  การประชุม  สัมมนา  การฝึกอบรม  การ
แสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ  พระราชกรณียกิจ  
โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่โครงการหลวง 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน          
องค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ือ
น ามาพัฒนาส านักงาน 
 
 
๓.อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน 

  ๑. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิต่างๆ 
๒. ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใด เพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
๓. ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
๔. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการด าเนินงานของส านักงาน 
๕. เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๖. จ าหน่ายสินค้า หรือให้บริการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
๗. กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงานตามหลักเกณฑ์ ที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๘. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆตาม

วัตถุประสงค์ของส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
๙. การด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

๔.วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์การเพ่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย  ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
 
๕.พันธกิจ 

๑. เผยแพร่  พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๒. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
 ๓. เป็นสถาบันการเรียนรู้  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร 
 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับส านักงาน 
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๖.แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
๑. ยุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กลยุทธ์ที่ ๑. เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
กลยุทธ์ที่ ๒. สืบสานภูมิปัญญาของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ที่ ๓. ต้นแบบนวัตกรรม 

๒. ยุทธศาสตร์เครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๔.  เครือข่าย และภาคีความร่วมมือ 

           กลยุทธ์ที่ ๕.  การมีส่วนร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์   
กลยุทธ์ที่ ๖.  เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน 

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย 
กลยุทธ์ที่ ๗.  พัฒนาองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๘. สรุปบทเรียนและประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. ยุทธศาสตร์การตลาดเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๙.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ ๑๐. การตลาด 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑. การบริหารจัดการที่ด ี

  

๗.โครงสร้างส านักงาน 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร ฯ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ  /  ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มพิพิธภัณฑ ์

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มอ านวยการ 
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ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 
๑. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้าน
การเกษตร 

 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ 
พกฉ. จัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบ และฐานการเรียนรู้  เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ในพื้นที่จัดแสดงในอาคารและนอกอาคาร 

 ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าชม จ านวน ๙๕,๕๙๔ ราย  ประกอบด้วยการจัดแสดงในอาคาร และ
นอกอาคาร ดังนี้ 

๑.๑ การจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร มีการจัดแสดงให้เนื้อหาสมสมัย จัดรูปแบบที่
น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เพ่ือเป็นการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร  สร้างฐานการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าเสนอเรื่องราวตั้งแต่ พระ
ราชพิธีทางการเกษตร พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  โครงการพระราชด าริ  พระอัจฉริยภาพด้านดิน 
น้ า  ป่า  และการพัฒนา   ประกอบด้วยนิทรรศการ ดังนี้ 

การจัดแสดงในอาคาร 5 ชั้น 1 ประกอบด้วย 

พระราชพิธีในวิถีเกษตร แสดงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
อธิบายถึงความเป็นมาของพระราชพิธี ซึ่งเป็นพระราชประเพณีมาแต่สมัยโบราณ โดยเป็นพิธีเพ่ือความเป็น
สิริมงคล และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ชาวนา เมื่อ
ถึ ง ต้ น ฤ ดู ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก  ช่ ว ง ต้ น ฤ ดู ฝ น          
เดือนพฤษภาคม มีวีดีทัศน์แสดงประกอบในพระ
ราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
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กษัตริย์เกษตร จัดแสดงภาพยนตร์ ๓ มิติ แอนนิเมชั่น เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร”  
แสดง เ รื่ อ ง ราวของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกร
ไทย ที่ถ่ายทอดความรู้ ต่อครอบครัวเกษตรจน
สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่
พอเพียง ส าหรับบริเวณรอบห้องฉายภาพยนตร์ 
จะอธิบายเรื่อง ก าเนิดกษัตริย์ และพระราช
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระราชกรณียกิจที่ทรงครองราชย์มานานกว่า 
๖๐ ป ี

   

 

 

 

 

หลักการทรงงาน เป็นการแสดง
ถึง หลักคิด หลักการท างาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
พระองค์ ในแต่ละเรื่อง ซึ่งเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต 
และการท างานแก่พสกนิกร  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตการท างานได้ 
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หัวใจใฝ่เกษตร จัดแสดงเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเด็กสามารถเข้าไปเล่นได้ 
ประกอบด้วย ของเล่น ที่ท ามาจากวัสดุภาคการเกษตร 
เพ่ือให้เด็กเข้าใจความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ใช้
ท าของเล่น ซึ่งพัฒนาการมาจากภาคเกษตรกรรม เป็น
ของเล่นซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณ ของเล่นบางชนิดอาจจะ
ไม่มี หรือหายากในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ 

 

ตามรอยพ่อ จัดแสดง
แ น ว คิ ด  ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นแบบอย่างใน
การด ารงชีวิต ที่ยึดหลักความพอดี มีเหตุผล มี
คุณธรรม และเป็นการบอกเล่าเรื่องราวถึงเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืน 

 

วิถีเกษตรของพ่อ แสดงแนวพระราชด าริ การค้นคว้า ทดลอง ด้านการเกษตร 
ได้แก่ปัญหา น้ า ดิน ป่าไม้ โดยผ่านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ วย
ฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวังสกลนคร ฯลฯ ซึ่งเป็นผลการศึกษาและ
ต้นแบบของการแก้ปัญหาภาคการเกษตร ด้าน ดิน น้ า ป่าไม้ 
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นวัตกรรมของพ่อ แสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในหลายๆ ด้านที่
พระองค์ทรงศึกษา คิดค้น ทดลอง ได้จดสิทธิบัตร 
เพื่อเป็นสมบัติ ภูมิปัญญา และเป็นมรดกส าหรับ
ประเทศไทย ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีใหม่ โครงการ
ทฤษฎีใหม่อันเนื ่องมาจากพระราชด าริ เหรียญ
พระมหาชนก สิทธิบัตรฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา 
ฯลฯ รวมทั ้ง เหร ียญรางว ัลพระองค์ได ้ร ับการ
ทูลเกล้าถวายเป็นรางวัลสิ ่งประดิษฐ์แขนงใหม่  
รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ ฯลฯ 

 

ภูมิพลังแผ่นดิน แสดงยุคสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วัยเยาว์ ขึ้นครองราชย์ พระ
ราชกรณียกิจของพระองค์ การเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ 

และได้น าปัญหา
ที่ได้พบ มาศึกษา
ทดลอง จนเกิด
โครงการต่างๆ 
จ านวนมาก เช่น
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระองค์ทดลองเลี้ยง
ปลานิล ซึ่งเมื่อได้ผลจึงได้ขยายต่อให้ราษฎร โครงการ
พระราชด าริที่แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยชี้ให้เห็นว่า
ตลอดระยะเวลาครองราชย์ กว่า ๖๐ ปี พระองค์ทรงงาน

หนักเพ่ือช่วยแก้ปัญหา ความทุกข์ยาก และปัญหาภาคการเกษตรของราษฎร 

     น้ า คือ ชีวิต แสดงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในด้านการบริหารจัดการน้ า เนื่องจากพระองค์
ตระหนักถึงเรื่องน้ านี้มีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
ของราษฎร  ทั้งเรื่องการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
รูปแบบของการจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์ ได้แก่ การสร้าง
เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย การท าฝนหลวง เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ภาคการเกษตร การท าแก้มลิง ช่วยบรรเทาปัญหาน้ าท่วม
รวมทั้งการบ าบัดน้ า เช่น ท ากังหันชัยพัฒนา 
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 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 5 ชั้น 2 ประกอบด้วย  

  อารยะธรรมเกษตรไทยและอารยะธรรมเกษตรโลก  น าเสนอเพ่ือให้เรียนรู้และเข้าใจ
พัฒนาการทางการเกษตรของไทย  ที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมโลกผ่านบทเรียนของยุค
ต่างๆ จนกระทั่งน ามาสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะล าดับวิวัฒนาการจากบริบทสังคมไทย  
เรื่องราววิถีเกษตรไทย  สังคมเกษตรไทย  ตั้งแต่วิธีการผลิต  การขนส่งสินค้าทางน้ า  สู่ตลาด  สถานที่
รวบรวมผลผลิตจากภาคต่างๆ สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง  ผลผลิตที่หลากหลายแสดงสังคมอุดมสมบูรณ์ และ
ความหลากหลายของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

    มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง  การจัดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรด้านการผลิตและ
สังคมชนบทที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ  การจัดการ จัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน การด าเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติที่มีความอุดทสมบูรณ์  การสนุกสนานร่าเริงกับงานวัดหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ผู้เข้าชมจะรู้สึก
สนุกสนานกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่น าเสนอ 
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  น้อมน าค าพ่อสอน  จัดแสดงเรื่องราวของบุคคลที่ได้น้อมน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นประธานแห่งการน้อมน า ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และบุคคลที่ได้น้อมน าพระราชด าริ  และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิตจนเกิดผล  หรือได้มีการปฏิบัติมาก่อนแล้วแต่มีแนวทางสอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิ จ
พอเพียง  จัดแสดงนวัตกรรม องค์ความรู้ที่พัฒนา
มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่
มีอยู่ พัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้  ดังนี้ 

  สาย ใยแห่ ง ชี วิ ต  เป็ น ระบบ
ความสัมพันธ์ ของสภาพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ตั้งแต่ เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 

  นวัตกรรมจุลินทรีย์  สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก  ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นตัวที่ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตมีความปลอดภัย เป็นจุดเปลี่ยนที่เกษตรกร เลิกการใช้สารเคมี และพัฒนาเป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์ 

  นวัตกรรมพันธุกรรม แสดงให้เห็นรหัสพันธุกรรม ช่วยในเรื่องการคัดพันธุ์ปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ 
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  นวัตกรรมพลังงานทดแทน  เป็นการแสดงการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือ
เปลี่ยนเป็นพลังงาน 

  นวัตกรรมแปรรูป  แสดง
ถึงภูมิปัญญาไทยในการแปรรูปผลผลิตจาก
เ ก ษ ต ร เ ป็ น อ า ห า ร  ย า รั ก ษ า โ ร ค  
เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องมือเครื่องใช้ 

  นวัตกรรมเทคโนโลยีการ
ผลิต  แสดงถึงการท าเกษตรไม่ใช่เรื่องยาก  
โดยท าวิธีการจัดการ  เอานวัตกรรมเข้ามา
ด าเนินการ 

  นวัตกรรมคุณท าได้  เป็นนวัตกรรมที่สามารถผลิตขึ้นมาได้เองและต้องการแลกเปลี่ยนและ
ท าเพ่ือให้ผู้อื่นน าไปใช้ประโยชน์ 

  สถาบันเกษตรไทย  แสดงสถาบันเกี่ยวกับการเกษตรไทย  จัดแสดงหนังสือที่มีคุณค่า 
“100 ปี พัฒนาการเกษตรไทย และ สิ่งพิมพ์โบราณสมบัติชาติ” เช่น ราชกิจจานุเบกษา 2456 ร่วม
ประกาศของทางราชการในรัชกาลที่ 6  เช่น ประกาศเก็บเงินค่านา  แขวงเมืองธัญญบุรี  ประกาศเก็บเงิน
อากรสวน อ าเภอตลิ่งชัน  และหนังสือพิมพ์กสิกรฉบับแรก ต้นต านานนิตยสารด้านการเกษตรของไทย  โดย
หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร  เป็นต้น   
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๑.๒ นิทรรศการนอกอาคาร เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดจากนิทรรศการภายในอาคาร 
เพ่ือจัดแสดงให้เป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบการเรียนรู้จากฐานต่างๆ หลายรูปแบบตามหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หรือ สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ 

  ต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง  จัดแสดงให้เห็นว่าคนเมืองสามารถท าเกษตรได ้โดยใช้
พ้ืนที ่ดาดฟ้า รอบบ้าน หลังคา เป็นต้น 

 

   

ต้นแบบ ๑ ไร่พอเพียง    จัดแสดงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทางการเกษตรขนาดเล็ก  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการปลูกข้าว พืชผักผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การใช้ไฟฟ้าใน
ระบบโซลาเซลล์เพ่ือประหยัดพลังงาน 
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ต้นแบบ ผักคุณภาพในโรงเรือน   แสดงการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 

แปลงเรียนรู้ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก แปลงละ 
1  ไร่ ท าการเกษตร ประกอบด้วย  กสิกรรม  ประมง  และปศุสัตว์   

ฐานเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร เป็นการจัดแสดงการท านาอินทรีย์ด้วยวิธีการโยนกล้า ทั้งนี้การท านา
โยนกล้า สามารถลดต้นทุน และแรงงาน  
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1.3 จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ  จัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
โดยจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2555  
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พกฉ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “สนุกสนานท่องเที่ยว  เรียนรู้โลกเกษตรร่วมสมัย  ครอบครัว
ยุคใหม่  ใฝ่รู้” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2555 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

 

 

๒. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

๒.๑ จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ  ระดับภาคและระดับประเทศเมื่อเดือน 
มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและการขับเคลื่อนของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับพ้ืนที่ รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ และแนวทางการด าเนินงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ฯ 
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๒.๒. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือนเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้  จากเครื อข่ ายพิ พิธภัณฑ์ 
เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ เนื่องจากปลายปี ๒๕๕๔ 
เกิดอุทกภัย การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มต้นตั่ งแต่  เดือนมกราคม ๒๕๕๕ – เดือน
กันยายน ๒๕๕๕ จ านวนผู้เข้าชมตลาดนัดทั้งหมด
ประมาณ ๒๐,๒๕๖ ราย 

  ๒.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

  จัดหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตองเองในการลดค่าใช้จ่าย 
สร้างรายได้ ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน ๖,๙๖๙ ราย ได้แก่หลักสูตร  

- เทคโนโลยีการจัดการพืชหลังน้ าลด  
- เทคนิคขั้นพ้ืนฐานการสร้างบ้านดินต้านภัยธรรมชาติ 
- การท าเตาแก๊สชีวมวลใช้แทนแก๊สหุงต้ม 
- การท านาโยนกล้าและการปลูกข้าวต้นเดี่ยว  
- นวัตกรรมการปลูกข้าวในน้ า น้ าท่วมก็มีข้าวกิน 
- การใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเตรียมรับมือภาวะวิกฤต 
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากไส้เดือนดิน 
- การผลิตน้ าหมักตามชนิดธาตุอาหารพืชส าหรับเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม 
- นวัตกรรมการปลูกผักส าหรับคนเมืองรับภาวะวิกฤต  
- เทคนิคการฟ้ืนฟูดินให้ดี การเลือกพืชให้เหมาะสมหลังน้ าท่วม 
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- การเพาะเห็ดฟางตะกร้าสร้างรายได้งามในเวลาสั้น 
- การเลี้ยงสัตว์ก าจัดขยะ สร้างรายได้  
- การท าเกษตรเพ่ือบริโภคในภาวะน้ าท่วม 
- การเพาะเห็ดสวนครัวแบบผสมผสาน  
- การท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย  
- การเพาะถั่วงอกตัดราก งอกเร็ว กินเร็ว ขายเร็ว 
- การท าก้อนจุลินทรีย์จากดินป่าเพ่ือการเกษตรและบ าบัดน้ าเสีย 
- การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังและแมลงสัตว์กัดต่อย 
- การ ท า workshop ต่าง ๆ   ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
ส านักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (องค์การมหาชน) 17 

        ๒.4 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ที่มาเรี ยนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เ พ่ือให้ เกิดความเข้าใจ ในพระอัจฉริยภาพของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๗,๘๓๐ ราย  

 

   

๓.ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้  ดังนี้ 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร กับกลุ่มเกษตรท านา นาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

- บันทึกข้อตกลงร่วมมือการด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร กับ ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตร (นายส าเนาว์ ฤทธิ์นุช) จังหวัด
ชัยนาท 
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- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตรกับ ศูนย์เรียนรู้เพชรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

๔. งานบริหารจัดการส านักงาน ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และภูมิทัศน์ ให้มีสภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เนื่องจากตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ เกิดน้ าท่วมขังบริเวณบางส่วนของ
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ส านักงานจึงสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมและเฝ้าระวังอุทกภัยใน
พิพิธภัณฑ์ฯ 
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5. ให้บริการอาคารสถานที่ ห้องพักห้องประชุม เพื่อจัดประชุมสัมมนา 
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6. คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

๑. นายวรเวทย์  ธ ารงธัญลักษณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กรรมการโดยต าแหน่ง 
๓. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน 

เนื่องมาจากพระราชด าริ  กรรมการโดยต าแหน่ง 
๔. ดร.สุวัตร  สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรรมการโดยต าแหน่ง 
๕. นายสมชาย  เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการโดยต าแหน่ง 
๖. ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการโดยต าแหน่ง 
๗. นายอมร  ชุติมาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ม.ล. สุภสิทธิ ์ ชุมพล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ณรงค์  หุตานุวัตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ปรีชา  อุยตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ กรรมการ และเลขานุการ 

 

 

๑. นายอมร  ชุติมาวงศ์ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อนุกรรมการ 
๓. นายโชคดี  ปรโลกานนท์ อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา  อุยตระกูล อนุกรรมการ 
๕. นายจ านงค์  แรกพินิจ อนุกรรมการ 
๖. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อนุกรรมการ และเลขานุการ 

 

 

๑. นายปรีชา  อุยตระกูล ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายเธียรชัย  ณ นคร  อนุกรรมการ 
๓. นายทวีชัย  วัชระเกียรติศักดิ์ อนุกรรมการ 
๔. นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ ์ อนุกรรมการ 
๕. นายสมชาย  ค้ าชู  อนุกรรมการ และเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

 

คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
ส านักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (องค์การมหาชน) 21 

ส่วนที่ ๓  รายงานการเงิน และแนวนโยบาย ปี ๒๕๕๖ 

1. งบการเงิน ปี ๒๕๕๕  

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 

    
(หน่วย:บาท) 

 
หมายเหตุ 2554 

 
2555 

สินทรัพย ์
       สินทรัพย์หมุนเวียน 
    

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 
       47,387,115.65  

 
      

73,574,547.90  

       ลูกหนี้ระยะสั้น 
 

         1,276,265.00  
 

        
1,151,088.00  

       วัสดุคงคลังคงเหลือ 
 

                        -    
 

           
114,727.00  

       สินค้าคงเหลือ 
 

           487,420.19  
 

        
1,168,644.63  

       สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4          2,166,837.90  
 

           
477,247.66  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

       51,317,638.74  
 

      
76,486,255.19  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    

       อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 5      331,067,874.11  
 

     
383,883,688.13  

       สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 6          6,928,021.45  
 

        
9,079,991.31  

       สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 7            175,232.88  
 

           
169,238.88  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

     338,171,128.44  
 

     
393,132,918.32  

รวมสินทรัพย ์
 

     389,488,767.18  
 

     
469,619,173.51  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
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ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 

     

    
(หน่วย:บาท) 

 
หมายเหตุ 2554 

 
2555 

     หน้ีสินหมุนเวียน 
           เจ้าหนี้ระยะสั้น 
 

1,164,033.07 
 

           348,790.50  

       ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8        17,276,197.15  
 

      10,403,901.39  

       หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 9          1,245,576.18  
 

           965,569.53  

       รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
 

       19,685,806.40  
 

      11,718,261.42  

       รวมหน้ีสิน 
 

       19,685,806.40  
 

      11,718,261.42  

สินทรัพย์สุทธ ิ
 

     369,802,960.78  
 

     
457,900,912.09  

     สินทรัพย์สุทธ ิ
    

      ทุน 10      214,514,018.91  
 

     
214,514,018.91  

      รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 10      155,288,941.87  
 

     
243,386,893.18  

    รวมสินทรัพย์สุทธ ิ
 

     369,802,960.78  
 

     
457,900,912.09  

     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
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ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ส าหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

    
(หน่วย:บาท) 

 
หมายเหตุ 2554 

 
2555 

รายได้จากการด าเนินงาน  
         รายได้จากรฐับาล : 
             รายได้จากงบประมาณ 
 

        188,495,400.00  
 

       162,778,700.00  

         รายได้อื่น (เงินนอกงบประมาณ) 
 

                                 
-    

 
  

         รวมรายได้จากรฐับาล 
 

        
188,495,400.00  

 
       162,778,700.00  

     รายได้จากแหล่งอื่น 
    

        รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 11 
             

5,859,706.65  
 

            7,262,041.61  

        รายได้จากการรับบริจาค 
 

                  
94,100.00  

 
            2,201,730.61  

        รายได้ดอกเบี้ย 
 

             
1,558,597.30  

 
            1,866,382.63  

        รายได้อื่น 
 

                
124,911.46  

 
               563,600.82  

        รวมรายได้จากแหล่งอื่น 
 

             
7,637,315.41  

 
          11,893,755.67  

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 
 

        196,132,715.41  
 

       174,672,455.67  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน :  
    

          ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ 12 
                

621,163.04  
 

            1,656,098.62  

          ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13           17,794,312.58  
 

          22,403,323.21  

          ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 14 
             

3,150,404.53  
 

            2,430,643.66  

          ค่าใช้จ่ายเดินทาง 15 
                

622,621.25  
 

               887,617.85  

          ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 16           23,719,522.23  
 

          23,612,157.31  

          ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 17 
             

4,851,399.34  
 

            9,676,374.72  

          ค่าสอบบัญช ี
 

                
130,000.00  

 
               130,000.00  



รายงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
ส านักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (องค์การมหาชน) 24 

          ค่าสาธารณูปโภค 18 
             

4,244,571.77  
 

            5,356,007.50  

          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 19           10,899,105.38  
 

          17,461,079.61  

          ค่าใช้จ่ายอื่น 20 
                

461,234.30  
 

            2,961,201.88  

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 

          66,494,334.42  
 

          86,574,504.36  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน         129,638,380.99  
 

          88,097,951.31  

     รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 
 

- 
 

- 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมตามปกติ 
 

        
129,638,380.99  

 

          
88,097,951.31  

รายการพเิศษ 
 

- 
 

- 

    
  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ
 

        
129,638,380.99  

 

          
88,097,951.31  

     

     

     

     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
    

 

 

 

 

 

 

 

     
  

   

    
2554 

 

(หน่วย:บาท) 
2555 
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หมายเหตุที่ 3 -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   

 
เงินสดในมือ 

 
                   4,420.37  

 

                 
43,306.30  

 
เงินฝากสถาบันการเงิน 

    

 
    - เงินฝากกระแสรายวัน 

 
          27,630,823.03  

 

         
13,892,929.62  

 
    - เงินฝากออมทรัพย ์

 
            9,323,379.10  

 

            
9,086,322.30  

 
    - เงินฝากประจ า 

 
          10,428,493.15  

 

         
50,551,989.68  

 
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        47,387,115.65  

 

       
73,574,547.90  

      หมายเหตุที่ 4 -  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
    

 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

 
            1,760,796.73  

 

             
44,626.43  

 
รายได้ค้างรับอื่น 

 
                               -    

 

             
23,946.60  

 
ภาษีซื้อรอขอคืน 

 
                               -    

 

             
28,408.88  

 
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า-อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง                108,538.18  

 

           
160,465.18  

 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนด 

 
                               -    

 

             
22,618.54  

 
ลูกหนี้อ่ืนๆ 

 
                               -    

 

             
72,000.00  

 
ลูกหนี-้กรมสรรพากร 

 
               297,502.99  

 

           
125,182.03  

 
รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 
         2,166,837.90  

 

           
477,247.66  

      หมายเหตุที่ 5 -  อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 
   

 
อาคารส านักงาน 

 
       325,430,902.71  

 

       
366,369,146.80  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 
          90,168,875.77  

 

         
98,502,356.93  

 
อาคารส านักงาน (สุทธิ) 

 
       235,262,026.94  

 

       
267,866,789.87  

      

 
สิ่งปลูกสร้าง/อาคารอื่น 

 
          17,360,685.61  

 

         
32,393,284.93  
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หมายเหตุที่ 5 -  อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)  
   

 
ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ/ขนส่ง  

 

            
6,506,750.00  

 

            
8,108,200.00  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

            
2,478,437.33  

 

            
3,563,272.34  

 
ค่าครุภณัฑ์ยานพาหนะ/ขนส่ง (สทุธิ) 

            
4,028,312.67  

 

            
4,544,927.66  

      

 
ครุภณัฑ์การเกษตร 

 

            
5,523,351.53  

 

            
7,907,972.50  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

            
1,070,536.69  

 

            
2,233,875.63  

 
ครุภณัฑ์การเกษตร (สุทธิ) 

 

            
4,452,814.84  

 

            
5,674,096.87  

      

 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

 

               
868,068.60  

 

            
1,537,241.40  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

                 
69,970.19  

 

               
289,785.99  

 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ) 

               
798,098.41  

 

            
1,247,455.41  

      

 
งานระหว่างก่อสร้าง 

 

          
44,482,212.62  

 

         
39,924,233.10  

 
รวม อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 

     
331,067,874.11  

 

     
383,883,688.13  

       
   

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 
            1,859,223.25  

 

            
3,981,825.46  

 
สิ่งปลูกสร้าง/อาคารอื่น (สุทธิ) 

 
          15,501,462.36  

 

         
28,411,459.47  

      

 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 
          35,543,498.32  

 

         
47,820,889.15  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 
            9,000,552.05  

 

         
11,606,163.40  

 
ครุภณัฑ์ส านักงาน (สุทธิ) 

 
          26,542,946.27  

 

         
36,214,725.75  
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หมายเหตุที่ 6  - สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ) 

 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 

          
20,524,000.00  

 

         
23,720,000.00  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

          
13,595,978.55  

 

         
14,640,008.69  

 
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน (สุทธิ) 

         
6,928,021.45  

 

         
9,079,991.31  

      หมายเหตุที่ 7  - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
   

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

               
180,000.00  

 

               
180,000.00  

 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 

 

                   
4,767.12  

 

                 
10,761.12  

 
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

           
175,232.88  

 

           
169,238.88  

 

หมายเหตุที่ 8  - ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 
    

 
ครุภณัฑ์ส านักงานค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               995,078.97  

 
ครุภณัฑ์เกษตรค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               601,799.97  

 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัวค้างจ่าย                                -    

 
                 41,837.00  

 
สิ่งปลูกสร้าง/และอาคารอื่นค้างจา่ย             5,256,849.60  

 
            1,649,178.80  

 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 

 
                 15,156.32  

 
                               -    

 
ค่าวัสดุใช้สอยค้างจ่าย 

 
            3,636,248.45  

 
                               -    

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย                102,313.85  

 
                               -    

 
ค่าประปาคา้งจ่าย 

 
                               -    

 
               169,756.31  

 
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย 

 
               414,735.50  

 
               846,823.02  

 
ค่าโทรศัพท์/บริการอินเตอร์เน็ทคา้งจ่าย                                -    

 
                   6,536.65  

 
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               390,000.00  

 
ค่าเช่าสังหารมิทรัพย์ค้างจ่าย 

 
                               -    

 
                   5,151.50  

 
ค่าวัสดสุ านักงานค้างจ่าย 

 
                               -    

 
            1,698,706.87  

 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวค้างจ่าย                                -    

 
                 19,609.00  

 
ค่าวัสดุเกษตรค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               421,650.00  

 
ค่าวัสดุก่อสร้างค้างจ่าย 

 
                               -    

 
                   5,490.00  

 
ต้นทุนขาย-สินค้าค้างจ่าย 

 
               380,700.00  

 
               245,978.00  

 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมค้างจ่าย 

 
                               -    

 
                 22,080.00  
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค้างจ่าย                  10,650.00  

 
               249,090.00  

 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างค้างจ่าย             7,459,543.43  

 
            1,613,412.00  

 
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดค้างจ่าย                                -    

 
               213,333.30  

 
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยัคา้งจ่าย                                -    

 
               525,390.00  

 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               367,800.00  

 
งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               315,200.00  

 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 
       17,276,197.15  

 
       10,403,901.39  

      หมายเหตุที่ 9 - หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
    

 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง 

 
               611,415.33  

 
               330,547.00  

 
เจ้าหนี้เงินมดัจ าและประกันสญัญา                634,160.85  

 
               635,022.53  

 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 
         1,245,576.18  

 
           965,569.53  

 

หมายเหตุที่ 10 - ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน 
   

 
ทุน 

    

 
   ยอดยกมา 

 

       
214,514,018.91  

 
       214,514,018.91  

 
   บวก รับโอนจากส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                               
-    

 
                               -    

 
   ทุนสุทธิ 

 

      
214,514,018.91  

 
     214,514,018.91  

 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

    

 
   ยอดยกมา 

 

          
25,650,560.88  

 
       155,288,941.87  

 
   รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบนั 

       
129,638,380.99  

 
         88,097,951.31  

 
   รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายสะสมสุทธิ 

       
155,288,941.87  

 
       243,386,893.18  

 
รวม สินทรัพย์สุทธ ิ

 

     
369,802,960.78  

 
     457,900,912.09  
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หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร 

 
รายได้ค่าบริการห้องพัก 

 

               
780,032.74  

 
               716,568.36  

 
รายได้ค่าบริการห้องประชุม 

 

               
365,584.10  

 
               485,280.36  

 
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 

               
152,500.00  

 
               154,289.72  

 
รายได้ค่าบริการพื้นที่ / สถานท่ี 

 

               
167,101.59  

 
               138,043.95  

 
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 

 

            
1,074,035.73  

 
               560,197.40  

 
รายได้ค่าขายแบบ 

 

            
1,016,775.75  

 
                 28,504.69  

 
รายได้จากการถ่ายเอกสาร 

 

                   
2,658.25  

 
                               -    

 
รายได้ค่าบ ารุงสถานท่ี  

 

                 
14,579.43  

 
                 34,018.70  

 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 

 

                               
-    

 
               971,252.08  

 
รายได้ขายผลผลติทางการเกษตร (สด) 

                 
20,885.00  

 
                 93,975.28  

 
รายได้ขายผลผลติทางการเกษตร (แปรรูป) 

                   
7,210.32  

 
                               -    

 
รายได้ขายของที่ระลึก 

 

               
333,845.74  

 
                               -    

 
รายได้ขายอาหารและเครื่องดื่ม 

               
288,626.96  

 
            1,265,733.66  

 
รายได้ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

 

            
1,523,816.93  

 
            2,548,569.85  

 
รายได้ค่าลงทะเบียนรา้นค้า 

 

                   
1,500.00  

 
                               -    

 
รายได้จากส่วนแบ่งจากการขายอาหารปลา 

                   
8,270.00  

 
                               -    

 
รายได้จากการขายอาหารปลา 

 

               
102,284.11  

 
                               -    

 
รายได้ค่าวิทยากร 

 

                               
-    

 
               252,803.81  

 
รายได้ค่ารถน าชม 

 

                               
-    

 
                 12,803.75  

 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

         
5,859,706.65  

 
         7,262,041.61  
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 (หน่วย:บาท)  

   
2554 

 
2555 

หมายเหตุที่ 8  - ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 
    

 
ครุภณัฑ์ส านักงานค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               995,078.97  

 
ครุภณัฑ์เกษตรค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               601,799.97  

 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัวค้างจ่าย                                -    

 
                 41,837.00  

 
สิ่งปลูกสร้าง/และอาคารอื่นค้างจา่ย             5,256,849.60  

 
            1,649,178.80  

 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 

 
                 15,156.32  

 
                               -    

 
ค่าวัสดุใช้สอยค้างจ่าย 

 
            3,636,248.45  

 
                               -    

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย                102,313.85  

 
                               -    

 
ค่าประปาคา้งจ่าย 

 
                               -    

 
               169,756.31  

 
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย 

 
               414,735.50  

 
               846,823.02  

 
ค่าโทรศัพท์/บริการอินเตอร์เน็ทคา้งจ่าย                                -    

 
                   6,536.65  

 
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               390,000.00  

 
ค่าเช่าสังหารมิทรัพย์ค้างจ่าย 

 
                               -    

 
                   5,151.50  

 
ค่าวัสดสุ านักงานค้างจ่าย 

 
                               -    

 
            1,698,706.87  

 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวค้างจ่าย                                -    

 
                 19,609.00  

 
ค่าวัสดุเกษตรค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               421,650.00  

 
ค่าวัสดุก่อสร้างค้างจ่าย 

 
                               -    

 
                   5,490.00  

 
ต้นทุนขาย-สินค้าค้างจ่าย 

 
               380,700.00  

 
               245,978.00  

 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมค้างจ่าย 

 
                               -    

 
                 22,080.00  

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค้างจ่าย                  10,650.00  

 
               249,090.00  

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-ครุภัณฑ์และสิ่งปลูก
สร้างค้างจ่าย             7,459,543.43  

 
            1,613,412.00  

 
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดค้างจ่าย                                -    

 
               213,333.30  

 
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภยัคา้งจ่าย                                -    

 
               525,390.00  

 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               367,800.00  

 
งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย 

 
                               -    

 
               315,200.00  

 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 
       17,276,197.15  

 
       10,403,901.39  

      หมายเหตุที่ 9 - หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
    

 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง 

 
               611,415.33  

 
               330,547.00  

 
เจ้าหนี้เงินมดัจ าและประกันสญัญา                634,160.85  

 
               635,022.53  

 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

 
         1,245,576.18  

 
           965,569.53  
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หมายเหตุที่ 10 - ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน 
   

 
ทุน 

    

 
   ยอดยกมา 

 

       
214,514,018.91  

 

       
214,514,018.91  

 

   บวก รับโอนจากส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

                               
-    

 

                               
-    

 
   ทุนสุทธิ 

 

      
214,514,018.91  

 

     
214,514,018.91  

 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 

    

 
   ยอดยกมา 

 

          
25,650,560.88  

 

       
155,288,941.87  

 
   รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบนั 

       
129,638,380.99  

 

         
88,097,951.31  

 
   รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายสะสมสุทธิ 

       
155,288,941.87  

 

       
243,386,893.18  

 
รวม สินทรัพย์สุทธ ิ

 

     
369,802,960.78  

 

     
457,900,912.09  

หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากการขายสินค้าและบรกิาร 
   

 
รายได้ค่าบริการห้องพัก 

 

               
780,032.74  

 

               
716,568.36  

 
รายได้ค่าบริการห้องประชุม 

 

               
365,584.10  

 

               
485,280.36  

 
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 

               
152,500.00  

 

               
154,289.72  

 
รายได้ค่าบริการพื้นที่ / สถานท่ี 

 

               
167,101.59  

 

               
138,043.95  

 
รายได้ค่าสาธารณูปโภค 

 

            
1,074,035.73  

 

               
560,197.40  

 
รายได้ค่าขายแบบ 

 

            
1,016,775.75  

 

                 
28,504.69  

 
รายได้จากการถ่ายเอกสาร 

 

                   
2,658.25  

 

                               
-    

 
รายได้ค่าบ ารุงสถานท่ี  

 

                 
14,579.43  

 

                 
34,018.70  

 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 

 

                               
-    

 

               
971,252.08  

 
รายได้ขายผลผลติทางการเกษตร (สด) 

                 
20,885.00  

 

                 
93,975.28  

 
รายได้ขายผลผลติทางการเกษตร (แปรรูป) 

                   
7,210.32  

 

                               
-    

 
รายได้ขายของที่ระลึก 

 

               
333,845.74  

 

                               
-    
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รายได้ขายอาหารและเครื่องดื่ม 

               
288,626.96  

 

            
1,265,733.66  

 
รายได้ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

 

            
1,523,816.93  

 

            
2,548,569.85  

 
รายได้ค่าลงทะเบียนรา้นค้า 

 

                   
1,500.00  

 

                               
-    

 
รายได้จากส่วนแบ่งจากการขายอาหารปลา 

                   
8,270.00  

 

                               
-    

 
รายได้จากการขายอาหารปลา 

 

               
102,284.11  

 

                               
-    

 
รายได้ค่าวิทยากร 

 

                               
-    

 

               
252,803.81  

 
รายได้ค่ารถน าชม 

 

                               
-    

 

                 
12,803.75  

 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

         
5,859,706.65  

 

         
7,262,041.61  

 

หมายเหตุที่ 12- ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ 
   

 
   สินค้าคงเหลือต้นงวด 

 

                 
84,322.00  

 

               
487,420.19  

 
   บวก ซื้อสินค้าระหว่างงวด 

 

            
1,024,261.23  

 

            
2,337,323.06  

 
   สินค้าท่ีมีไว้เพ่ือขาย 

 

         
1,108,583.23  

 

         
2,824,743.25  

 
   หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด 

 

               
487,420.19  

 

            
1,168,644.63  

 
รวมต้นทุนขาย-สินค้าและบรกิาร 

            
621,163.04  

 

         
1,656,098.62  

      

      หมายเหตุที่ 13 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
    

 
เงินเดือนและค่าตอบแทน 

 

          
14,008,404.99  

 

         
17,156,069.62  

 
ค่าจ้างเหมาบุคลากร 

 

            
3,683,266.09  

 

            
4,884,923.73  

 
บัญชีเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

                               
-    

 

               
190,910.86  

 
ค่ารักษาพยาบาล 

 

                 
18,579.00  

 

                 
21,971.00  

 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต 

 

                               
-    

 

                 
24,948.00  
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ค่าเล่าเรียนบตุร 

 

                 
51,302.50  

 

                 
10,000.00  

 
ค่าล่วงเวลา 

 

                 
32,760.00  

 

               
114,500.00  

 
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 

       
17,794,312.58  

 

       
22,403,323.21  

      หมายเหตุที่ 14 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
   

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

            
3,150,404.53  

 

            
2,379,719.66  

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคล-ในประเทศ 

                               
-    

 

                 
50,924.00  

 
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 

         
3,150,404.53  

 

         
2,430,643.66  

      หมายเหตุที่ 15 - ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
    

 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 

 

               
607,496.25  

 

                 
38,798.00  

 
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น 

 

                 
15,125.00  

 

               
518,419.85  

 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 

                               
-    

 

               
140,280.00  

 
ค่าที่พัก 

 

                               
-    

 

               
190,120.00  

 
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง 

 

            
622,621.25  

 

           
887,617.85  

 

หมายเหตุที่ 16 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 
    

 
ค่าวัสด ุ

 
            9,068,840.43  

 

         
11,642,653.00  

 
ค่าแก๊สและน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
               431,559.00  

 

               
603,014.40  

 
ค่าจ้างเหมาบริการ 

 
            8,491,676.08  

 

               
983,580.50  

 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
            5,727,446.72  

 

         
10,382,909.41  

 
รวมค่าวัสดุและค่าใชส้อย 

 
       23,719,522.23  

 

       
23,612,157.31  
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หมายเหตุที่ 17 - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-ไฟฟ้า 

 
                               -    

 

            
1,070,717.26  

 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-ครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง             4,851,339.34  

 

            
8,605,657.46  

 
รวม ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา          4,851,339.34  

 

        
9,676,374.72  

      

      หมายเหตุที่ 18 - ค่าสาธารณูปโภค 
    

 
ค่าไฟฟ้า 

 
            3,095,834.46  

 

            
3,974,963.49  

 
ค่าน้ าประปา 

 
               898,614.58  

 

            
1,020,537.26  

 
ค่าโทรศัพท์ 

 
               189,147.73  

 

               
253,673.75  

 
ค่าบริการไปรษณีย์และขนส่ง 

 
                 60,975.00  

 

               
106,833.00  

 
รวม ค่าสาธารณูปโภค 

 
         4,244,571.77  

 

         
5,356,007.50  

      หมายเหตุที่ 19 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
   

 
อาคารส านักงาน 

 
            7,315,506.86  

 

            
8,333,481.16  

 
สิ่งปลูกสร้าง/อาคารอื่น 

 
               680,932.13  

 

            
2,122,602.21  

 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 

 
            1,026,200.00  

 

            
1,044,030.14  

 
คุรุภณัฑ์ส านักงาน 

 
               744,409.05  

 

            
3,486,982.35  

 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ/ขนส่ง 

 
               608,314.54  

 

            
1,084,835.01  

 
ครุภณัฑ์การเกษตร 

 
               449,412.66  

 

            
1,163,338.94  

 
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

 
                 69,563.02  

 

               
219,815.80  

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
                   4,767.12  

 

                   
5,994.00  

 
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย        10,899,105.38  

 

       
17,461,079.61  
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หมายเหตุที่ 20 - ค่าใช้จ่ายอื่น 
    

 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

 
                   9,320.00  

 

                 
29,125.00  

 
อากรแสตมป ์

 
                      620.00  

 

                      
120.00  

 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 
                 64,292.41  

 

                               
-    

 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

 
               387,001.89  

 

            
2,931,956.88  

 
รวมค่าใช้จ่ายอื่น 

 
            461,234.30  

 

         
2,961,201.88  
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๓.แนวนโยบาย ปี ๒๕๕๖ 

 ๑. พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการสร้างฐานการเรียนรู้และต้นแบบเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้   
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการตามพระราชด าริ และภูมิปัญญา  นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต 

 ๒.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประสานและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ เพ่ือร่วมขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

 ๓. ร่วมมือกับเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 ๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหลักสูตรให้ประชาชนได้เรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 

 ๕. ประชาชนได้รับความรู้   ความสุข สนุกสนาน  จากการเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ 

 6. ประชาสัมพันธ์ให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น  ให้มีผู้เข้าชม  เรียนรู้ และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ จ านวนเพิ่มขึ้น 
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การด าเนินงานและกิจกรรม 

พกฉ. 

ปีงบประมาณ 2555 
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