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สารจากประธานกรรมการ

  ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. ได้ด�าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ด้านการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกษตรกร 
เยาวชน และประชาชนได้น้อมน�า แนวพระราชด�าริ หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และความส�าคัญของการเกษตร  ไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชีวติ เพือ่ประโยชน์ แก่ ตนเอง ครอบครวั และสังคม ต่อไป
  ผลการด�าเนินงานของ พกฉ. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความต้ังใจท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม 

สู่สังคมไทย ของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ เครอืข่าย ภาคีความร่วมมือ  และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(นายอภิสิทธิ์   วีระสกุลวงศ์)
ประธานกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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สารจากผู้อ�านวยการ

  ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ 
พกฉ. ได้ด�าเนินงานปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่าง
ต่อเนื่องมาต้ังแต่เดือนเมษายน 2553 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับทั้งความรู้  ความสุข  สนุกสนาน  และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
  การด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 พกฉ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดแสดงนิทรรศการ 
ฐานการเรียนรู้  สร้างต้นแบบ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่หลากหลาย และเปิด 

ให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร จ�านวน 6 พิพิธภัณฑ์ ท่ีมีเนื้อหา และรูปแบบท่ีสมสมัย มีปฏิสัมพันธ ์

กับผู้เข้าชม ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ภาพยนตร์ 270 องศา ภาพยนตร์ 360 องศา เกม ทัชสกรีน ฯลฯ 

โดยมเีนือ้หาเช่ือมโยงกบันทิรรศการและฐานการเรยีนรูต้้นแบบ พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง เพือ่ให้สัมผัสของจรงิ และฝึกปฏบัิติ
ได้จ�านวน 2 พพิธิภณัฑ์ ส�าหรบัผู้สนใจเรยีนรูส้ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในวถีิชีวติ สามารถเข้ารบัการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งตนเองในการลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ ท้ังจัด 

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และจ�าหน่ายสินค้าผลผลิต 

ผลิตภณัฑ์คุณภาพ ส�าหรบันกัเรยีน นกัศึกษา พกฉ. ได้จัดโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบัิติ ในหลักสูตรต่างๆ 

เพื่อเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และการท�าความดีเพื่อแผ่นดิน 

ตลอดจนความส�าคัญของการเกษตรและวถีิเกษตรไทย นอกจากนัน้ พกฉ. ได้ประสานเครอืข่ายและภาคีความร่วมมอื 
เพือ่เผยแพร่พระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วด้านการเกษตร  ตลอดจนจัดงานมหกรรมและนทิรรศการ
หมุนเวียน  ส่วนการประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ให้กว้างขวางและมีความต่อเนื่อง
มากขึ้นท�าให้พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นที่รู้จักกว้างขว้าง ท�าให้มีผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
  พกฉ. จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้วยดีตลอดมาซึ่ง พกฉ. 
จะยังคงมุ่งมั่นเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพอระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และ 

ความส�าคัญของวิถีเกษตรไทยต่อไป

 (นางจารุรัฐ   จงพุฒิศิริ)
ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ส่วนท่ี 1
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
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ความเป็นมาขององค์กร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดต้ังพพิธิภณัฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี 9 ทรงครองสิรริาชสมบัติครบรอบ 
50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545
 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด�าเนินการ 
จัดต้ังส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัว (องค์การมหาชน)  
เพื่อด�าเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ัง
ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดย
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2552 ได้สรรหา
และแต่งตั้งนางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ เป็นผู้อ�านวยการ และ
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร  1



ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)             9

ความเป็นมาขององค์กร
     1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตร
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชด�าริ พระ
ราชกรณียกจิ  และโครงการพระราชพธิต่ีาง ๆ   ท่ีเกีย่วข้อง
ในด้านการเกษตร
    2. เป็นศูนย์กลางการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงท่ีเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด�าริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธี 
ต่าง ๆ   และให้บรกิารด้านค�าปรกึษาและด้านอืน่ๆ ท่ีเกีย่ว
เนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน 
และประชาชนผู้สนใจ
    3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมวัตถุ  
วัสดุอ้างอิง ส่ิงประดิษฐ์ จ�าแนกประเภทวัตถุ บันทึก
หลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงาน
เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือ

วตัถุประสงค์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาความก้าวหน้าทางวชิาการ และส�าหรบัใช้ในกจิการ
ของส�านักงาน
         4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นทิรรศการ การประชุม
สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�าร ิ
พระราชกรณยีกิจ โครงการพระราชพธิต่ีาง ๆ  แนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
    5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และ 

ให้ค�าปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูล 
และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ 
และเทคโนโลยด้ีานการเกษตร เพือ่น�ามาพฒันาส�านกังาน
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อ�านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผิดชอบของส�านักงาน

• อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน 
   1.ถือกรรมสิทธิ ์มีสิทธคิรอบครอง และทรพัยสิทธต่ิางๆ
 2.ก่อต้ังสิทธิ หรือท�านิติกรรมทุกประเภทผูกพัน 

ทรัพย์สิน ตลอดจนท�านิติกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ใน
การด�าเนินกิจการของส�านักงาน
   3.ท�าความตกลงและร่วมมือกบัองค์การ หรอืหน่วยงาน
อื่นท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกับการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของส�านักงาน
  4.จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และ 

การด�าเนินงานของส�านักงาน
 5.เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการท่ีเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของส�านักงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะ
รัฐมนตรีก�าหนด
  6.จ�าหน่ายสินค้า หรือให้บริการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของส�านักงาน
 7.กู ้ยืมเงินเพื่อประโยชน ์ในการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของส�านักงานตามหลักเกณฑ์ ท่ีคณะ
รัฐมนตรีก�าหนด
 8.เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน หรือ 

ค่าบริการในการด�าเนินกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของส�านักงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีคณะ
กรรมการก�าหนด
 9.การด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

• กำรบริหำรงำนของส�ำนักงำน 
     ด�าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการด�าเนินการสรรหา และแต่งตั้งผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเพื่อบริหารกิจการของส�านักงาน



            Annual Report 2016 รายงานประจ�าปี 255912



ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)             13



            Annual Report 2016 รายงานประจ�าปี 255914

   1.เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ 

ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    2.เป็นศูนย์กลางการขับเคล่ือน  ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงภาคการเกษตร
    3.เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
การเกษตร
    4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีความร่วมมือใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน

พันธกิจ

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร  1
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โครงสร้างองค์กร
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ส่วนท่ี 2
ผลกำรด�ำเนินงำน
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กำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรเกษตร  

ผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

จัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบ และฐานการเรียนรู้ 
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตร และนวัตกรรมเกษตร ในพื้นท่ี 

จัดแสดงในอาคาร นอกอาคาร และนิทรรศการสัญจร 
มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 จ�านวน 354,747 ราย โดยเปิดให ้

บริการเข้าชม ดังนี้ 
ผลกำรด�ำเนินงำน  2

1
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 จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว  ด ้านการเกษตร 
พระราชประวัติ หลักการทรงงาน เศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชกรณียกิจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาด้านป่า ดิน 
น�้า วิวัฒนาการเกษตรไทย เกษตรโลก วิถีเกษตรไทย   
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเกษตรไทย   
น้อมน�าค�าพ่อสอน ในรูปแบบทันสมัย ด้วยภาพยนตร ์

แอนเิมช่ัน 3 มติิ ระบบโฮโลแกรม เกม ทัชสกรีน ฯลฯ

1.1) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 6 พิพิธภณัฑ์
•พิพิธภณัฑ์ในหลวงรักเรา
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 จัดแสดงความส�าคัญของพันธุกรรมพืช และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีด้วยเทคโนโลย ีแสง สี เสียง สะท้อนความหลากหลายของพนัธกุรรม

•พิพิธภณัฑ์มหศัจรรย์พันธุกรรม 
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 จัดแสดงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้เห็นการด�ารงอยูร่่วมกันอย่างสมดุลและยัง่ยนืในรปูแบบ
การเรยีนรูด้้วยการเดินป่า สัมผัสบรรยากาศป่ากลางวนั และป่ากลางคืน

•พิพิธภณัฑ์ป่าดงพงไพร  
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 จัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่ว ด้านน�า้ และแบบอย่างการน้อมน�าค�าพ่อสอน
ด้านน�า้ และความยิง่ใหญ่ในพลังแห่งสายน�า้ ผู้สร้างชีวติ 

จากต้นน�า้สู่ปลายน�า้  หล่อเล้ียงสรรพส่ิงต่างๆ ในโลก ผ่านจอ 

จัดแสดง 270 องศา 

•พิพิธภณัฑ์วิถีน�า้  
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 จัดแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการจัดการดิน ผจญภัยโลกใต้ดิน  
ด้วยเทคโนโลยลี�า้สมยั สัมผัสพลังของพระแม่ธรณี ผู้ก่อ
ให้เกดิสรรพส่ิงบนโลก และวธิคืีนชีวติให้แก่ผืนดิน ผ่านจอ 

จัดแสดง 360 องศา 

•พิพิธภณัฑ์ดนิดล  

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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 จัดแสดงนทิรรศการ ความส�าคัญของการเกษตร 
และสถานการณ์ทางเกษตร

•พิพิธภณัฑ์เกษตรคอืชีวิต   

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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 จัดแสดงต้นแบบและฐานการเรียนรู้ นวัตกรรม
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง การใช้พืน้ท่ีขนาด
เล็กท�าเกษตรเมืองเพื่อการพึ่งตนเองในการผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษ นวัตกรรมท่ีอยู่อาศัย นวัตกรรมพลังงาน
ทดแทน การปลูกข้าวอนิทรย์ีด้วยเทคนคินาโยนกล้า

1.2) กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 2 พิพิธภณัฑ์

•พิพิธภณัฑ์เกษตรเศรษฐกจิพอเพียง 
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 จัดแสดงต้นแบบและฐานการเรยีนรู้ การประยกุต์
เกษตรทฤษฎีใหม่  ด้วยการท�ากสิกรรม  ประมง  ปศุสัตว์  
เพือ่การพึง่ตนเอง และสร้างรายได้ บนพ้ืนท่ี 1 ไร่

•พิพิธภณัฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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ขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรเกษตร  

 เป็นตลาดนดัองค์ความรูเ้พือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภมูปัิญญา นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง การบรหิาร
จัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
เครอืข่ายพพิธิภัณฑ์ฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการจ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ต ่างๆ เพื่อให้เกษตรกร 
และประชาชนสามารถน�าองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ในการด�าเนินชีวิต และพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร  
จ�านวน 11 ครัง้ ดังนี้

2.1) ตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง 

“เกษตรแสนสขุ”
 ระหว่างวนัท่ี 10 – 11 ตุลาคม 2558 น�าเสนอ 

การท�าเกษตรท่ีมีความสุข อิสระพึ่งตนเอง นิทรรศการ
เกษตรแสนสุขสร้างรายได้ สร้างอาหาร เกษตรแสนสุข
สไตล์คนเมอืง และวถีิเกษตรแสนสุข 

“ข้าวใหม่ปลามนั”
 ระหว่างวนัท่ี 7 – 8 พฤศจิกายน 2558  ถ่ายทอด
ช่วงเวลาแห่งความสขุของชาวเกษตร ข้าว ปลา อาหาร 
ส�าหรบัทุกคน 

“70 ปี กษัตรย์ิ เกษตร”
 ระหว่างวันท่ี 4 – 7 ธันวาคม 2558 น�าเสนอ
เรือ่งเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงและจ�าหน่ายสินค้าท้องถ่ิน 
ของกนิปลอดภยั ในงาน มหกรรมในหลวงรกัเรา

2

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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“ความรกัในวิถีเกษตร”
 ระหว่างวนัท่ี 5 – 7 กมุภาพนัธ์ 2559 สร้างสรรค์
ประสบการณ์มหัศจรรย์แห่งรกั รกัชาติ  รกัแผ่นดิน เรยีนรู้
เกษตรกว่า 20 วชิา  ร่วมร�าลึกความเป็นไทยกบัวถีิเกษตร 

“สขุภาพด ีวิถีเกษตร”
 ระหว่างวนัท่ี 5 – 6 มนีาคม 2559 เรยีนรูก้ารรกัษา
สมดุลกายใจ ด้วยตนเอง ดูแลสุขภาพ ชมสาธติพร้อมลงมอื
ปฏบัิติจรงิ ทดลองใช้จรงิ

“มหกรรม 61 พรรษา เจ้าฟ้ากุมาร ี
มหศัจรรย์พันธกุรรม”
 ระหว่างวนัท่ี 1 – 3 เมษายน 2559  น�าเสนอความ
มหัศจรรย์ของพนัธุพ์ชืหลากหลาย สารพดัเรือ่งกล้วยกล้วย 
พชืแปลกตา พชืเหมือน พชืมีพษิ 61 ต�านานพนัธกุรรม 
และจ�าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยั

“เกษตร ท�าได้ ไม่ตาย”
 ระหว่างวนัท่ี 7 – 8 พฤษภาคม 2559  ถ่ายทอด
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเครื่อง 
สูบน�า้ หลากหลายรปูแบบเกษตรประหยดัน�า้ จากวทิยากร
และผู้รูจ้รงิ ตัวจรงิ“วชิาของแผ่นดิน” ฝึกฝนผ่านการลงมอืท�า 
สอนและสาธติฝึกปฏบัิติ อบรมเชิงปฏบัิติการ ท�าได้  มกีนิ 
ปลอดภยั ไม่ตาย
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“84 พรรษา ปวงประชาสขุใจ
เกษตรรกัแม่”
 ระหว่างวันท่ี 6 – 7 สิงหาคม 2559 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินนีาถ  เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชมนิทรรศการ ดินหอม : 
การดูแลแม่ธรณี  การจัดการน�า้ : การดูแลรกัษาแม่คงคา  
การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว : การดูแลและบูชาแม่โพสพ  
เรยีนรูว้ชิาของแผ่นดิน กว่า 10 วชิา  และจ�าหน่ายสินค้า
เกษตรอนิทรย์ี

“มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง”
  ระหว ่างวันท่ี 3 – 4 กันยายน 2559 

พบความหลากหลายทางพนัธกุรรมแห่งท้องทุ่ง ข้าว ปลา 
อาหาร ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์แห่ง 
พืชพรรณธัญญาหาร เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน และอบรม 

เชิงปฏบัิติการและจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอนิทรย์ี  

“ภมูปัิญญาเก่าใหม่ไทยเกษตร”  
 ระหว่างวันท่ี 2 – 3 กรกฎาคม 2559 เรียนรู ้ 
เลือกสรร พฒันา สืบสานวถีิเกษตรไทย จากบรรพบุรษุ 

สู่ลูกหลาน นวตักรรมพลังงานทางเลือก เกษตรทฤษฎใีหม่
ประยกุต์ 1 ไร่ 1 แสน นวตักรรมการท�านา เรยีนรูว้ชิาของ
แผ่นดินกว่า 10 หลักสูตร และจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพ

“70 ปี กษัตรย์ิเกษตร 7 ปี ส�านักงาน
พิพิธภณัฑ์เกษตรฯ พลงัวัฒนธรรม 
วิถีเกษตรไทย”  
 ระหว่างวนัท่ี 3 – 5 มถุินายน 2559 เรยีนรูเ้กษตร
ทฤษฎใีหม่ประยกุต์ นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง  
79 ผู้น้อมน�าค�าพ่อสอน เรียนรู้วิชาของแผ่นดินกว่า 
20 วชิา สืบสานประเพณีวฒันธรรม และจ�าหน่ายสินค้า
เกษตรคุณภาพ
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2.2) การประสานความร่วมมือกับองค์กรหรอืหน่วยงาน
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืกบั วทิยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
เพือ่เผยแพร่พระอัจฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 

ด้านการเกษตร โดยใช้นวตักรรมการจัดการความรู ้ดิจิตอล
คอนเทนท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการส่งเสริม สนันสนุนการเรียนรู้ พัฒนาและ 

ขยายผลภมูปัิญญาองค์ความรู ้ด้านการเกษตรบนพืน้ฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ เมือ่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558
 ลงนาม บันทึ กข ้ อตกลงความร ่ วมมื อกั บ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร โดยมี
ความประสงค์ท่ีจะให้เกิดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการเรียนรู้ พัฒนาและ
ขยายผลภมูปัิญญาองค์ความรู ้ด้านการเกษตรบนพืน้ฐาน
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้เหมาะสมสอดคล้องกบักลุ่ม
เป้าหมายต่างๆ  เมือ่วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559
 ลงนาม บันทึ กข ้ อตกลงความร ่ วม มือกับ 

ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงโนนรงั-บูรพา เพือ่เผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และร่วมมอืพฒันา ขยาย
ผลองค์ความรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 2559
 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืกับกลุ่มอนรุกัษ์
ข้าวพื้นเมืองต�าบลนิลเพชร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ด้านการเกษตร และร่วมมือพัฒนาขยายผลองค์ความรู ้
เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 2559

 ลงนาม บันทึ กข ้ อตกลงความร ่ วม มือกับ 

บรษิทั เทคโนโลยสีรรพส่ิง จ�ากดั เพือ่จัดแสดง เผยแพร่ 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีองค์ความรูเ้กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
เกษตรทฤษฎใีหม่และนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2559 
 ลงนาม บันทึ กข ้ อตกลงความร ่ วม มือกับ 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร  เพือ่เผยแพร่พระเกยีรติคุณและพระอจัฉรยิภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และภูมิปัญญา
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบจิตกรรม  
ประติมากรรมและงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานศิลปกรรม 

ในรปูแบบต่างๆ เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559
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2.3) เวทปีระชมุเครอืข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรฯ 
     จ�านวน 13 ครั้ง เพื่อแลกเปล่ียนความรู ้
ประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับ 
ขยายผลเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 เพือ่การพึง่ตนเองในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้  
จ�านวน 20 ครัง้ มผู้ีเรยีนรู ้จ�านวน 8,783 ราย  ในหลักสูตร
ต่างๆ ดังนี ้
    -  เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว  
    -  ข้าวและผักไฮโดรโปนึง  
    -  เลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน  
    -  ปลูกพืชน�้า 1 ไร่ ได้ 1 แสน  
    -  ปลูกพืชสะเทินน�้าสะเทินบก สู้วิกฤติธรรมชาติ  
    -  โซลาร์เซลล์สูบน�้าและผลิตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
    -  3 ไร่หายจน  
    -  เลี้ยงปลาด้วยแพลงก์ตอน แบบพอเพียง
    -  เลี้ยงสัตว์ผลิตแก๊สชีวภาพ
    -  ผักอินทรีย์ในวิถีพอเพียง
    -  เลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
    -  เกษตรแสนสุข
    -  ครบเครื่องเรื่องเห็ด
    -  ภูมิปัญญาการคัดพันธุ์ข้าว
    -  ปลูกพืชไร้ดิน
    -  เกษตรคันนาใหญ่ สร้างรายได้มั่นคง ฯลฯ

3
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โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 แก่นกัเรยีน นกัศึกษา ประชาชนท่ีมาเรยีนรูแ้ละ 

เข้าชมพพิธิภัณฑ์ ในหลักสูตร  ตามรอยพ่อ  นวตักรรมเกษตร   
นวัตกรรมเกษตรของแผ่นดิน ภูมิพลังแผ่นดิน นวัตกรรม
ของพ่อ พอดีพอเพยีง ตามรอยพ่อกษตัรย์ิเกษตรเศรษฐกจิ 

พอเพียง วิถีเกษตรของพ่อ วิถีพอเพียง ค่ายการเรียนรู ้
ต้นกล้าพอเพยีง ฯลฯ  มผู้ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 48,865 คน

4
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มหกรรมและนิทรรศกำรพิเศษ

 จัดงำนมหกรรมและนทิรรศกำรพเิศษ 5 คร้ัง
 มหกรรมในหลวงรักเรา “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” 
ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่
พระอจัฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว  และเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีง ชมพพิธิภณัฑ์ในหลวงรกัเรา  ภาพยนตร์ 
แอนิเมช่ัน 3 มิติ เรียนรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร 
เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิชาของแผ่นดินมากกว่า 50 

หลักสูตร ฐานเรียนรู้ผู้น้อมน�าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
นทิรรศการภาพวาดกษัตรย์ิ  เกษตร  ศิลปะ  จาก  80  ศิลปิน 

ช้ันน�าของเมืองไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติใช้น�้า 

อย่างรู ้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 70 ปี 
พระอจัฉรยิภาพด้านการเกษตร การดูแลสุขภาพ กาย ใจ
4 ภาค พลังงานทางเลือก การแสดงศิลปะวัฒนธรรม

 ม ห ก ร ร ม “ ลู ก ห ล า น ไ ท ย รั ก ใ น ห ล ว ง ” 

วันท่ี 9 มกราคม 2559 เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ 
พระอัจฉรยิภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ท่ีทรงงาน
เพื่อคนไทยมากว่า 70 ปี และความส�าคัญของเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีง  ผ่านกจิกรรมท่ีให้ความสุข สนกุสนาน
ในวิถีเกษตรไทย เล่นและเรียนรู ้ผ ่านการลงมือท�า 
เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของ 
การพึ่งตนเองในอนาคต 

5
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 มหกรรม“ความรักในวิถีเกษตร” ระหว่างวันท่ี 

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้
สร้างสรรค์ประสบการณ์มหัศจรรย์แห่งรัก รักชาติ  
รักแผ่นดิน  เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 20 วิชา  
ร่วมร�าลึกความเป็นไทยกับวิถีเกษตร 

 มหกรรม“61 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี มหัศจรรย์ 
พันธุกรรม” ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 เพื่อน�า
เสนอความมหัศจรรย์ของพันธุ์พืชหลากหลาย สารพัด
เรื่องกล้วยกล้วย พืชแปลกตา พืชเหมือน พืชมีพิษ 

61 ต�านานพันธุกรรม นิทรรศการโรงเรียนอนุรักษ์
พันธุกรรม   มหกรรม“70 ปี กษัตริย์เกษตร 7 ปี ส�านักงาน 

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” 
ระหว่างวนัท่ี 3 – 5 มถุินายน 2559  เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน  2559   
เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง 79 ผู้น้อมน�าค�าพ่อสอน เรียนรู้วิชา
ของแผ่นดินกว่า 20 วิชา  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
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นิทรรศกำรสัญจร

 จัดนทิรรศการภายนอกพพิธิภณัฑ์ฯ เพือ่เผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ
ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ของ พกฉ.  จ�านวน 10 ครัง้
  - ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมจัด 

นิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
    -  วนัท่ี  11  ธนัวาคม 2558  ร่วมจัดนทิรรศการ ในงาน 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Bike for 
Dad ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
    -  ระหว่างวันที่ 3 - 4 และ 6 - 7 มีนาคม 2559 ร่วมจัด 

นทิรรศการเศรษฐกจิพอเพยีง ณ บรษิทัเอน็เอม็บี - มินเิเบ 
ไทย จ�ากัด (โรงงานบางปะอิน)
  - ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2559 ร่วมจัด 

นิทรรศการท่องไทย ท่องโลก คร้ังท่ี 14 ณ อิมเเพค 

เมืองทองธานี
    -  ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2559 จัดนิทรรศการ
เศรษฐกิจพอเพียง ในงานการจัดประชุมช้ีแจงให้ 
ความรู้แก่นายจ้างส�าหรับผู้ปฎิบัติงานด้านงานทะเบียน
และเงนิสมทบ ท่ีเกีย่วข้องกบังานประกนัสังคม เพือ่สร้าง
จิตส�านึกตามแนวพระราชด�าริฯหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงพยาบาล
การุญเวช
   - ระหว่างที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2559 จัดนิทรรศการ
ในงานวันธรรมดาน่าเท่ียว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์

   - ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 จัดนิทรรศการ
ในงาน รักชาติ เฟสติวัล ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

จังหวัดปทุมธานี
    - วนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 จัดนทิรรศการเศรษฐกจิ
พอเพยีง ในงาน การจัดประชุมช้ีแจงให้ความรูแ้ก่นายจ้าง
ส�าหรับผู้ปฎิบัติงานด้านงานทะเบียนและเงินสมทบ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม เพื่อสร้างจิตส�านึก
ตามแนวพระราชด�าริฯหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมจัด
นทิรรศการเศรษฐกจิพอเพยีง ณ โรงพยาบาลการญุเวช 

        -  ระหว่างวันท่ี 5 - 22 กนัยายน 2559 จัดนทิรรศการ
สัญจรในงาน “ตลาดเกษตรดิจิทัล” ณ ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม
     - ระหว่างวนัท่ี 16 - 21 กนัยายน 2559 จัดนทิรรศการ 
สัญจรในงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2559 Thailand  
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (อพ.สธ. – พกฉ.)

  - จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 

พืชฯ ณ จังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2559
     - จัดโครงการสร้างจิตส�านกึการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ  
ณ พพิธิภณัฑ์การเกษตรฯ ระหว่างวนัท่ี 4 – 7 กมุภาพนัธ์ 
2559 โดยประสานงานกับโรงเรียน และเครือข่าย 

เพื่อร่วมโครงการและร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
     -จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการอนรุกัษ์
พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุาร ีส�านกังานพพิธิภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 
2559
   - จัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ 31 มีนาคม – 3 เมษายน  
2559 เป็นกิจกรรมสะท้อนเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ
พันธุกรรม ผลจากการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ท�าให้เกิด 

เครือข่ายครู นักเรียนอนุรักษ์พันธุกรรม และโรงเรียน 

ท่ีผ่านกระบวนการค่ายได้น�าเอาความรู้ ประสบการณ์ 
จากการเรยีนรูไ้ปประยกุต์ใช้กบัการจัดกระบวนการเรยีน
การสอนในโรงเรียน
  - จัดกิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการ
อนุรักษ์พนัธกุรรมพืช โดยจัดแสดงนทิรรศการในอาคาร 
มหัศจรรย์พันธุกรรม ผู้เข้าชมซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ด้านการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพืช และได้เรยีนรู้เร่ืองราวของ
การอนรุกัษ์พันธกุรรมพชืในแต่ละภมูภิาคในรปูแบบสวน
ที่แตกต่างกันตามลักษณะของภูมินิเวศ ๒๑,๙๗๔ คน
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จัดกำรแข่งขันเกม “Eco Challenge 2016”
Aqua Republican international Game Competition

 ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
มหาวิทยา ลัย เชียง ใหม ่  โดยร ่ วม กับหน ่ วยงาน
ระดับประเทศ คือ UNEP-DHI Center for  Water 
and  Env i ronment ,  Hyd ro in fo rmat i c s 
Society (Singapore) และ UNESCO BANGKOK  
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
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รำยงำนด้ำนกำรเงิน9
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ส่วนท่ี 3
งบกำรเงิน
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ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 และ 2558

(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5) 50,494,724.36      46,361,803.36        
ลูกหนีร้ะยะส้ัน (6) 1,605,268.00        1,273,072.95         
เงินลงทุนระยะส้ัน (7) 138,539,106.64     134,885,173.72      
สินค้าคงเหลือ (8) 3,197,348.06        2,392,021.49         
วัสดุคงเหลือ (9) 251,634.75          219,508.58            
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (10) 263,402.08          240,908.88            
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 194,351,483.89     185,372,488.98      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (11) 635,133,791.02     583,390,656.35      
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (12) 12,934,995.35      6,018,226.96         
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 648,068,786.37     589,408,883.31      

รวมสินทรัพย์ 842,420,270.26     774,781,372.29      

(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

หน้ีสิน
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนีร้ะยะส้ัน (13) 10,574,080.59      13,117,434.40        
เจา้หนีเ้งินโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน (14) 523,086.90          201,717.80            
เงินรับฝากระยะส้ัน (15) 2,733,860.00        1,627,838.25         
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 13,831,027.49      14,946,990.45        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หนีเ้งินโอนและรายการอดุหนุนระยาว (16) 1,045,780.83        1,250,780.83         
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,045,780.83        1,250,780.83         

รวมหน้ีสิน 14,876,808.32      16,197,771.28        
สินทรัพยส์ุทธิ/ส่วนทุน 827,543,461.94     758,583,601.01      

สินทรัพยส์ุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 332,919,728.87     331,017,840.87      
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ยสะสม 494,623,733.07     427,565,760.14      

รวมสินทรัพยส์ุทธ/ิส่วนทุน 827,543,461.94     758,583,601.01      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)
งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 และ 2558

(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

รายได้
รายได้จากงบประมาณ (17) 217,476,700.00      213,455,800.00 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (18) 21,592,082.47       19,877,248.45   
รายได้จากการอุดหนนุและบริจาค (19) 730,526.25            738,267.75       
รายได้อื่น (20) 7,758,878.18         5,720,619.52     

รวมรายได้ 247,558,186.90      239,791,935.72 

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบคุคลากร (21) 30,739,003.04       32,049,598.66   
ค่าใช้สอย (22) 30,692,305.90       29,230,980.79   
ค่าวัสดุ (23) 23,116,025.55       14,862,269.05   
ค่าสาธารณูปโภค (24) 9,418,176.09         9,338,456.41     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย (25) 86,534,703.39       95,025,807.53   

รวมค่าใช้จ่าย 180,500,213.97      180,507,112.44 

รายไดสู้ง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนตน้ทุนทางการเงิน 67,057,972.93       59,284,823.28   
ต้นทุนทางการเงิน -                      -                  

รายไดสู้ง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 67,057,972.93       59,284,823.28   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



            Annual Report 2016 รายงานประจ�าปี 255952

ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559  และ 2558

(หน่วย : บาท)
ทุน รายไดสู้ง/ต่ ากว่า รวมสินทรัพย์สุทธ/ิ

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

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปกี่อน 31,487,777.24       31,487,777.24          
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง 331,017,840.87 368,280,936.86     699,298,777.73        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปี 2558

รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 59,284,823.28       59,284,823.28          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 331,017,840.87 427,565,760.14     758,583,601.01        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ส าหรับปี 2559

การเปล่ียนแปลงที่ท าใหทุ้นเพิ่ม/(ลด) 1,901,888.00     1,901,888.00           
รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 67,057,972.93       67,057,972.93          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 332,919,728.87 494,623,733.07     827,543,461.94        
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ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559  และ 2558

 ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ 
พกฉ. เป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบุคคล ภายใต ้

การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ ในด้านการ 
เกษตรต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  รวมท้ังโครงการพระราชด�าริ
พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต ่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร
 2.เป็นศูนย์กลางการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่และ
เป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด�าริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธี 
ต่าง ๆ  และให้บรกิารด้านค�าปรกึษา และด้านอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่ว
เนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน
และประชาชนผู้สนใจ
 3.จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ 
วัสดุอ้างอิง ส่ิงประดิษฐ์ จ�าแนกประเภทวัตถุ บันทึก
หลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงาน
เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ประเทศไทย รวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาความก้าวหน้าทางวชิาการ และส�าหรบัใช้ในกจิการ
ของส�านักงาน

 4.จัดแสดงกจิกรรม ผลงาน นทิรรศการ การประชุม
สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�าริ พระ
ราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตร
ทฤษฏีใหม่
 5.ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และ
ให้ค�าปรึกษาแก่โครงการหลวงสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูลและ 

เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อน�ามาพัฒนาส�านักงาน
 หน่วยงานมีสถานท่ีต้ังหลัก อยู่ ณ หมู่ท่ี 13  
ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
 ในปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานได ้ รับ 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี จ�านวน 

217,476,700 บาท (ปีงบประมาณ 2558 จ�านวน 

213,455,800 บาท) โดยเป็นงบอุดหนุน จ�านวน 

213,455,800 บาท ตามแผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

หมายเหต ุ1 ข้อมูลท่ัวไป
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 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผล
บังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2559
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่องต้นทุน
การกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 16 เรือ่งอสังหา
ริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากสถาบัน
การเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะ
เวลาครบก�าหนดท่ีจะเปล่ียนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 

3 เดือน เช่นเงินฝากประจ�า
 4.2 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจะต้ังข้ึนส�าหรบัลูกหนีท่ี้คาดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีผ่าน
มาเกี่ยวกับจ�านวนลูกหนี้ท่ีเก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติ 

การช�าระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย 
ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
 4.3 เงินลงทุน
 เงนิลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิเป็น
เงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน และ
เงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 เงินลงทุนระยะส้ัน หมายถึง เงินลงทุนท่ีหน่วย
งานต้ังใจจะถือไว้ไม่เกนิ 1 ปี นบัต้ังแต่วนัส้ินสุดรอบระยะ
เวลาการรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปี 
จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว

 งบการเงนินีจั้ดท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ซึ่งรวม
ถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิ บั ติ 

ทางการบัญชี เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางท่ี 0423.2/ว237 ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2557
 งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม 
เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 งบการเงินของส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
 รอบระยะเวลาบัญชี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 

ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ดังนี้
 มาตราฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผล
บังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง 
นโยบายการบัญชี  การ เป ล่ียนแปลงประมาณ 

การทางบัญชี และข้อผิดพลาด ส�านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) ได้น�ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับใหม่ข้างต้นมาใช้ โดยไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผล
บังคับใช้ในงวดอนาคต

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจดัท�างบการเงิน

หมายเหตุ 4 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส�าคัญ

หมายเหต ุ3 มาตรฐานและนโยบาย
การบัญชภีาครฐัฉบบัใหม่
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 4.4 สินค้ำคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้าส�าเร็จรูป งาน 

ระหว่างท�า วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือ
ให้บริการ
 สินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุน 

หมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมท้ังค่าใช้จ่าย 

ในการผลิต
 วตัถุดิบและวัสดุการผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทุน
โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ากว่า
 ค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าสนิค้าจะต้ังข้ึนส�าหรบัสินค้า
ที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ
 4.5 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจาก
สินค้าท่ีส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีไว้
ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูงและ
ไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัว
เฉล่ียถ่วงน�้าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคา 

ใดจะต�่ากว่า
 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าวัสดุจะต้ังข้ึนส�าหรับวัสดุ
เสื่อมสภาพ
 4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
 ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงาน
มกีรรมสิทธิ ์ส�าหรบัท่ีดินราชพสัดุท่ีหน่วยงานครอบครอง
และใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดง
ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรับปรุง
อาคาร  ท้ังอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีหน่วยงานมกีรรมสิทธิ์
และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและ 

น�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิการ แสดงมลูค่าสุทธติาม
บัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม อาคาร 
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

 อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็น
สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย ตั้งแต่ 5,000 
บาทข้ึนไป แสดงมูลค่าตามมลูค่าสุทธติามบัญชีท่ีเกดิจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 ราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึง 
รายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู ่ใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติม
หรือปรับปรุงซึ่งท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มข้ึนจากมาตรฐานเดิม 

ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ
 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
 4.8 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ยกเว้นส่ิง
ปลูกสร้าง/อาคารอ่ืน ในส่วนของโครงการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการอาคาร 5 ช้ัน 2 

และช้ัน 3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดง 
นิทรรศการอาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 6 และอาคาร 7 
ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 2 ปี 
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการ
เงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีก�าหนด
ไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
 - อาคารส�านักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น 

ที่มีโครงสร้างเป็นคอนครีต          25 ปี - 40 ปี
 - สิ่งปลูกสร้าง/อาคารอื่น    5 ปี - 20 ปี
 - ครุภัณฑ์ส�านักงาน          4 ปี - 10 ปี
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    5 ปี
 - ครุภัณฑ์การเกษตร       5 ปี - 8 ปี
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       4 ปี
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  2 ปี - 5 ปี
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       3 ปี
ไม่มกีารคิดค่าเส่ือมราคาส�าหรบัท่ีดิน และสินทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง
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 4.9 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว
 รายได้รอการรับรู ้ เป็นสินทรัพย์ท่ีส�านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลใดๆ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยงานให้
บรรลุวตัถุประสงค์ และสินทรพัย์รบับรจิาคโดยมผีูม้อบให้
หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสด
ท่ีมเีงือ่นไขเป็นข้อจ�ากดัในการใช้จ่ายเงนิ ซึง่หน่วยงานยงั
ไม่อาจรับรู้รายได้
 4.10 รำยได้จำกเงินงบประมำณ
 รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
 เม่ือบันทึกค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว 
ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
 4.11 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค
 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาค รับรู้เม่ือได้
รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัด ท่ีต้อง
ปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือ
และบรจิาคเป็นสินทรพัย์ท่ีให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกนิ
หนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่าย
เพื่อการนั้นเกิดข้ึน หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเส่ือมราคา
สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2559 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ 35,600.98                13,233.63                 

50,452,322.16         46,341,827.85          
เงินฝากประจ าท่ีมีก าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 6,801.22                  6,741.88                   

50,494,724.36         46,361,803.36          

ลูกหนีร้ะยะส้ัน
ลูกหน้ีเงินยมืในงบประมาณ 1,261,518.00           1,074,332.95            

343,750.00              198,740.00               
1,605,268.00           1,273,072.95            

ลูกหนีเ้งินยมืและลูกหนีก้ารค้า ณ วนัส้ินปี แยกตามอายุหนี ้ดงันี้

ยงัไม่ถึงก าหนด ถึงก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ
ช าระและการส่ง และการส่งใช้ และการส่งใช้

ใช้ใบส าคญั ใบส าคญั ใบส าคญั
2559 1,261,518.00                  -                           -                            
2558 1,074,332.95                  -                           -                            

ยงัไม่ถึงก าหนด เกินก าหนดช าระ เกินก าหนดช าระ
ช าระ ไม่เกิน 30 วนั เกินกว่า 30 วนั

2559 343,750.00                     -                           -                            
2558 198,740.00                     -                           -                            

หมายเหตุที ่6

ลูกหนีเ้งินยมื

ลูกหน้ีการคา้

หมายเหตุที ่5

รวมลูกหนีร้ะยะส้ัน

เงินฝากสถาบนัการเงิน

รวมลูกหนีร้ะยะส้ัน

      ลูกหนีก้ารค้า-ทุน
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(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2559 2558
เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินฝากประจ า 138,539,106.64       134,885,173.72        

138,539,106.64       134,885,173.72        

สินค้าคงเหลือ
สินคา้ส าเร็จรูป 3,197,348.06           2,392,021.49            
 หกั ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินคา้ -                           -                            
รวมสินค้าคงเหลือ(สุทธิ) 3,197,348.06           2,392,021.49            

วสัดุคงเหลือ
วสัดุคงเหลือ 251,634.75              219,508.58               

-                           -                            
251,634.75              219,508.58               

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 236,550.30              233,139.78               

26,851.78                7,769.10                   
263,402.08              240,908.88               

ทีด่นิ อาคาร ละอุปกรณ์
875,670,290.66       725,955,042.96        

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (363,938,550.89)      (299,128,048.68)       
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (สุทธิ) 511,731,739.77       426,826,994.28        

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

หกั ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าวสัดุ
รวมวสัดุคงเหลือ(สุทธิ)

หมายเหตุที ่10

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
รวมสินทรัพย์หมุนวยีนอื่น

หมายเหตุที ่11

หมายเหตุที ่7

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน

หมายเหตุที ่8

หมายเหตุที ่9
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(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2559 2558
ครุภณัฑ์ 178,014,762.06       165,920,632.28        
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภณัฑ ์(สุทธิ) (76,640,960.81)        (57,376,970.21)         
ครุภณัฑ ์(สุทธิ) 101,373,801.25       108,543,662.07        

งานระหวา่งก่อสร้าง 22,028,250.00         48,020,000.00          
635,133,791.02       583,390,656.35        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,916,978.97         6,540,000.00            
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,981,983.62)          (521,773.04)              

12,934,995.35         6,018,226.96            

 เจ้าหนีร้ะยะส้ัน
เจา้หน้ีการคา้ 380,686.42              180,625.43               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,193,394.17         12,936,808.97          

10,574,080.59         13,117,434.40          

เจ้าหนีโ้อนเงินและรายการอุดหนุนระยะส้ัน
95,317.34                94,655.36                 

427,769.56              107,062.44               
รวมเจ้าหนีโ้อนเงินและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 523,086.90              201,717.80               

เจา้หน้ีกรมสรรพกร
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง

รวม อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ

หมายเหตุที ่12

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

หมายเหตุที ่13

รวม เจ้าหนีร้ะยะส้ัน

หมายเหตุที ่14

หมายเหตุที ่11 (ต่อ)
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(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2559 2558
 เงินรับฝากระยะส้ัน
เงินประกนัสัญญา 2,733,860.00           1,627,838.25            
รวมเงินรับฝากระยะส้ัน 2,733,860.00           1,627,838.25            

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เจา้หน้ีรายการอุดหนุนระยะยาว 1,045,780.83           1,250,780.83            
รวม เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 1,045,780.83           1,250,780.83            

 รายได้จากงบประมาณ
217,476,700.00       213,455,800.00        
217,476,700.00       213,455,800.00        

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายไดค้่าขายสินคา้ 8,626,516.29           8,329,974.87            

12,965,566.18         11,537,273.58          
-                           10,000.00                 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21,592,082.47         19,877,248.45          

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจ้ากการบริจาค 730,526.25              738,267.75               
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 730,526.25              738,267.75               

รายได้อื่น
รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากจากสถาบนัการเงิน 3,940,050.12           3,865,140.14            

3,818,828.06           1,855,479.38            
รวมรายได้อื่น 7,758,878.18           5,720,619.52            

หมายเหตุที ่18

รายไดค้่าบริการ
รายไดค้่าเช่า

หมายเหตุที ่19

หมายเหตุที ่20

รายไดอ่ื้น

หมายเหตุที ่15

หมายเหตุที ่16

หมายเหตุที ่17
รายไดจ้ากงบอุดหนุน
รวม รายได้จากงบประมาณ
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(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2559 2558
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน 29,152,163.27         30,951,797.67          
ค่าล่วงเวลา 594,580.00              529,780.00               

186,078.15              84,896.00                 
12,764.00                -                            

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 761,605.48              450,183.68               
ค่าใชจ่้ายบุคลากรอ่ืน 31,812.14                32,941.31                 

30,739,003.04         32,049,598.66          

 ค่าใช้สอย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 3,548,006.00           3,638,170.05            
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 693,970.05              836,051.28               
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,513,468.44           8,077,599.49            
ค่าจา้งเหมาบริการ 13,805,407.17         9,918,948.58            
ค่าธรรมเนียมและอากร 10,900.00                8,474.00                   
ค่าใชจ่้ายในการประชุม 872,418.00              1,105,888.00            

79,712.00                71,734.00                 
ค่าประชาสัมพนัธ์ 5,203,750.33           3,825,528.32            

1,964,673.91           1,748,587.07            
30,692,305.90         29,230,980.79          

ค่าวสัดุ
ตน้ทุนขาย 7,744,428.09           5,448,371.42            
ค่าวสัดุ 15,371,597.46         9,413,897.63            

23,116,025.55         14,862,269.05          

ค่าใชส้อยอ่ืน
รวม ค่าใช้สอย

หมายเหตุที ่23

รวม ค่าวสัดุ

หมายเหตุที ่21

ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุที ่22

ค่าเช่า
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(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

2559 2558
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 7,803,413.02           7,980,729.62            
ค่าน ้าประปา 896,800.44              765,270.32               
ค่าโทรศพัท์ 586,691.63              532,700.47               
ค่าไปรษณีย์ 131,271.00              59,756.00                 

9,418,176.09           9,338,456.41            

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 64,810,502.21         77,109,558.20          
ครุภณัฑ์ 19,263,990.60         17,574,475.29          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,460,210.58           341,774.04               

86,534,703.39         95,025,807.53          

หมายเหตุที ่25

รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

หมายเหตุที ่24

รวมค่าสาธารณูปโภค



ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)             63

12

(หน่วย:บาท)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ใบสั่งซ้ือ/
สัญญา

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมลูค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน

     งบเงินอุดหนุน 213,455,800.00  -                29,634,409.52  171,139,569.63   12,681,820.85      
  1.ค่าใช้จา่ยบุคลากร 34,547,500.00      1,988,219.02       25,950,243.16       6,609,037.82           
  2.ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 85,148,700.00      13,494,204.50     65,581,712.47       6,072,783.03           
  3.ค่าใช้จา่ยลงทุน 93,759,600.00      14,151,986.00     79,607,614.00       -                        

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

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกนัไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ก่อนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

(สุทธ)ิ
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าภาคการเกษตร

งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน

     งบเงินอุดหนุน 43,532,566.65   43,532,566.65 -                 
  1.ค่าใช้จา่ยบุคลากร -                     -                  -                    
  2.ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 10,997,566.65      10,997,566.65    -                    
  3.ค่าใช้จา่ยลงทุน 32,535,000.00      32,535,000.00    -                    

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

การส ารองเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

รายการ เบิกจ่าย คงเหลือ

รายการ งบสุทธิ
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(หน่วย:บาท)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ใบสั่งซ้ือ/
สัญญา

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอยา่งเปน็ระบบ
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน

     งบเงินอุดหนุน 217,476,700.00   -                5,591,897.70     206,181,305.40 5,703,496.90      
  1.ค่าใช้จา่ยบุคลากร 35,929,400.00       2,778,473.20        28,945,746.62      4,205,180.18         
  2.ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 84,572,700.00       2,737,024.50        80,337,358.78      1,498,316.72         
  3.ค่าใช้จา่ยลงทุน 96,974,600.00       76,400.00            96,898,200.00      -                      

งบรายจ่ายอื่น
รวม 217,476,700.00   -                5,591,897.70     206,181,305.40 5,703,496.90      

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกนัไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ก่อนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

(สุทธ)ิ
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมลูค่าภาคการเกษตร

งบบุคลากร
งบด าเนินงาน
งบลงทุน

     งบเงินอุดหนุน 29,634,409.52    29,634,409.52  -                  
  1.ค่าใช้จา่ยบุคลากร 1,988,219.02         1,988,219.02      -                     
  2.ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 13,494,204.50       13,494,204.50    -                     
  3.ค่าใช้จา่ยลงทุน 14,151,986.00       14,151,986.00    -                     

งบรายจ่ายอื่น
รวม 29,634,409.52    29,634,409.52  -                  

รายการ งบสุทธิ การส ารองเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

รายการ เบิกจ่าย คงเหลือ
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ภาคผนวก
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นิตยสำร MBA
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เซ็นทรัล คิด คลับ 
ฉบับที่ 7  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
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เที่ยวภำคกลำง 
ฉบับที่ 22  เมษายน - กันยายน 2559
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