รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ
พกฉ. เป็นองค์การมหาชน ที่มีภารกิจสําคัญในการจัดให้มีสถานที่เก็บรวมรวม วัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ การ
จําแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐาน สงวนรักษา และแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสําคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่างๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร และการเกษตร
ทฤษฎี ใ หม่ การเผยแพร่ พระเกี ย รติ คุณและพระอัจ ฉริ ยภาพของพระมหากษั ตริย์ไทยกับความสั ม พันธ์ใ นด้ า น
การเกษตรตั้งแต่ อดี ตถึงปัจจุบัน และเป็นศูนย์กลางการแหล่งความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้ศึ กษาค้ นคว้าเกี่ ยวกั บ
วิวัฒนาการหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการเกษตร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
จัดตั้ งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานั กงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยกําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ดังนี้
1) เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ และพระอั จ ฉริ ย ภาพของพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยกั บ ความสั ม พั น ธ์
ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร
2) เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราช
พิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านคําปรึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ
3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จําแนกประเภทวัตถุ
บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของ
ประเทศไทยรวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และสําหรับใช้ในกิจการของสํานักงาน
4) จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่
5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประสานความร่ ว มมื อ และให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ โ ครงการหลวง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์
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ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนา
สํานักงาน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.4

ผู้อํานวยการ : นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

1.5

รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554)

คณะกรรมการ
นายวรเวทย์ ธํารงธัญลักษณ์
ม.ล.สุภสิทธ์ ชุมพล
นายณรงค์ หุตานุว้ตร
นายอมร ชุติมาวงศ์
นายปรีชา อุยตระกูล
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554 )

อัตรากําลัง 53 คน (ผู้บริหาร 4 คน เจ้าหน้าที่ 31 คน ลูกจ้าง 18 คน)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
พันธกิจ
1) เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
2) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• กลยุทธ์ที่ 1 เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
• กลยุทธ์ที่ 2 สืบสานภูมิปัญญาของแผ่นดิน
• กลยุทธ์ที่ 3 ต้นแบบนวัตกรรม
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
• กลยุทธ์ที่ 4 เครือข่าย และภาคีความร่วมมือ
• กลยุทธ์ที่ 5 การมีส่วนร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์
• กลยุทธ์ที่ 6 เรียนรู้วิชาของแผ่นดิน
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย
• กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาองค์ความรู้
• กลยุทธ์ที่ 8 สรุปบทเรียนและประสบการณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การตลาดเชิงรุก
• กลยุทธ์ที่ 9 การประชาสัมพันธ์
• กลยุทธ์ที่ 10 การตลาด
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
• กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการที่ดี
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2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.6110
ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 5.0000 ทั้ง 2 มิติ รองลงมาได้แก่ มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.0550 และมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน
3.0000 ตามลําดับ
ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

5.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

10%

3.0000

20%

4.0550

100%

4.6110

มิติที่ 1

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองค์การ

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําเว็บไซต์และ
เผยแพร่องค์ความรู้ของ พกฉ.
1.3 จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ที่จะ
ปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่
1.4.1 จํานวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
1.4.2 จํานวนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนวัตถุ วัสดุ
อ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ของ พกฉ.
1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตาม
แผนงาน / กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
(MOU)
1.7.2 จํานวนหน่วยงานที่เข้ามาร่วมทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับ พกฉ. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

60

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000
50,000 55,000 60,000 65,000 70,000

87,537

5.0000

0.2500

5

5

5.0000

0.3750

12

14

14

5.0000

0.3750

60
60
60

65
65
70

70
70
80

70
70
87.46

5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.2500
0.5000

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

60

70

80

90

100

100

5.0000

0.2500

1

2

3

4

5

6

5.0000

0.2500

86.40

5.0000
5.0000

0.5000

ราย
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ระดับ

7.5

1

2

3

4

ชิ้น

7.5

6

8

10

ราย
เครือข่าย
ร้อยละ

5
5
10

50
50
40

55
55
50

ระดับ

10

1

ร้อยละ

5

หน่วยงาน

5

ร้อยละ

10
10

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

65

70

75

80

85

10

3.0000

3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
3.1.1 งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

อัตราส่วน

5

91

92

93

94

95

88.62

1.0000

0.0500

3.1.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

อัตราส่วน

5

70

71

72

73

74

88.58

5.0000

0.2500

4.055

4.0550
4.0550

0.8110

ค่าคะแนนที่ได้

4.6110

มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการ
ระดับ
พัฒนาองค์การ
น้ําหนักรวม

20
20
100

1

2

3

4

5

7

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการกําหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้าน
การเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการจัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม
การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการ
พระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในปี 2554 มี
จํานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้น 87,537 คน โดยร้อยละ 87.6 ของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ พกฉ. ได้มีการปรับปรุงหรือสร้างชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่
จํานวน 14 ชิ้นงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
2) เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ
และให้บริการด้านคําปรึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมทัง้ สถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ โดยในปี 2554 พกฉ. ได้คัดเลือกเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้นําเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสํานักงาน
จํานวนทั้งสิ้น 70 เครือข่าย และได้จัดทําเว็บไซต์และเผยแพร่องค์ความรู้ของ พกฉ. จํานวน 10 องค์ความรู้ เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
3) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จําแนกประเภทวัตถุบันทึก
หลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ
ไทยรวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสําหรับใช้ในกิจการของสํานักงาน ซึ่งในปี 2554 พกฉ. สามารถจัดทําทะเบียนวัตถุ
วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ของ พกฉ.ได้สําเร็จ และมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผนที่กําหนดไว้
4) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้คําปรึกษาแก่โครงการหลวงสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนาสํานักงาน โดยในปี
2554 พกฉ. ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ จํานวน 6 หน่วยงาน และการดําเนินการ
ตามแผนงาน/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง (MOU) จํานวน 4 ฉบับ ก็บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ตามที่
กําหนดไว้
ทั้งนี้ เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ พกฉ. ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวชี้วัดในระดับผลผลิต และกระบวนการ ซึ่งในปีงบประมาณถัดไปควรพัฒนาตัวชี้วัดที่เป็นในระดับ
ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สํ า นั ก งานพิ พิธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ได้ ใ ห้ ผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกคือ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการนําชมพิพิธภัณฑ์ ผลการสํารวจปรากฏว่า ผู้รับบริการของของ
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.40 ค่าคะแนนที่ได้ 5.000 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ความพึงพอใจการให้บริการ
งานบริการนําชมพิพธิ ภัณฑ์
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ร้อยละความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

85.60
87.80
86.20
86.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ระดับความพึงพอใจจะอยู่ในระดับที่สูง แต่ผู้รับบริการยังต้องการให้ พกฉ.
พัฒนาปรับปรุงในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่องความเพียงพอของห้องน้ํา และอุณหภูมิในห้อง
จัดแสดงซึ่งค่อนข้างร้อน
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 3.0000
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ได้ร้อยละ 88.62 และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 88.58
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20) ค่าคะแนนที่ได้
4.0550
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการ
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศกั ยภาพในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เดิม
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน
การกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

5.0000

15
10

3.7000
5.0000

10

4.0000
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ประเด็นการประเมินผล
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
1.6
การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website
2 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

10

5.0000

15

4.0000

20
10
10

1.0000
4.0000

ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.0550 คะแนน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ พกฉ. มีดังนี้
1) คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยให้ข้อสังเกต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ พกฉ.
2) คณะกรรมการบริหารดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในด้านการเงินและภารกิจหลักอย่าง
สม่ําเสมอ และมีการติดตามผลงานตามแผนเป็นระยะ
3) สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการจัดประชุม
ของคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้ง คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสูง
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อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีแรกสําหรับการประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการยังไม่ได้มีการประเมินตนเอง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จําเป็นต้องจัดให้การ
ประเมินของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ในปี 2554 สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการ
ปรับปรุงชิ้นงานการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ซึ่งสะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2) สํานักงานพิ พิธภัณ ฑ์ เ กษตรเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หั ว มี ก ารทํา งาน
ร่วมกับเครือข่าย มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของ พกฉ.

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ รวมถึงทะเบียนวัตถุต่างๆ ของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ยั งไม่ เป็ น ระบบมากนั ก โดย พกฉ. ควรนํา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น
2) ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของเอกสารองค์ความรู้ของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3) สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรเพิ่มและ
ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พกฉ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
หรือการดําเนินงานต่างๆ ของ พกฉ. ยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง

