รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
(องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) (พกฉ.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตัง้
1. เผยแพร่พระเกีย รติคุณและพระอั จฉริยภาพของพระมหากษั ตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ ในด้า น
การเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดาริ พระราชกรณียกิจ และโครงการ
พระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ พระราชกรณียกิจ โครงการ พระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการด้านคาปรึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ
3. จัดให้ มีการศึกษา ค้นคว้า วิจั ย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้ างอิง สิ่งประดิษฐ์ จ าแนกประเภทวัตถุ บันทึก
หลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตร
ของประเทศไทยรวมถึงพันธุ์สัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และสาหรับใช้ในกิจการของสานักงาน
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริ พระราชกรณียกิจ โครงการ พระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้คาปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อนามา
พัฒนาสานักงาน
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ประธานกรรมการ

ข้อมูลพื้นฐำน
งบประมำณ พ.ศ. 2560

223.17 ล้านบาท

รำยได้ พ.ศ.2560

43.98 ล้านบาท

เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560

226.83 ล้านบาท

อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง)

กรรมการและ
เลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
27 ตุลาคม 2556

วันที่หมดวำระ
26 ตุลาคม 2560

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

3. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (นายสมบูรณ์ วงค์กาด)

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

4. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายอารัญ บุญชัย)

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายดารง ลิมาภิรักษ์)

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

6.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ)

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

7. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

8. นายโชคดี ปรโลกานนท์ ด้านการเกษตร

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

9. นายอมร ชุติมาวงศ์ ด้านการบริหารจัดการ

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

10. นายปรีชา อุยตระกูล ด้านการศึกษาวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การประสานงานเครือข่าย

27 ตุลาคม 2556

26 ตุลาคม 2560

11. นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

2 เมษายน 2553

1 เมษายน 2561

1. นายอภิสิทธิ์ วีระสกุลวงศ์

กรรมการโดยตาแหน่ง 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(84/54) คน

วิสัยทัศน์
เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2

ภำพรวม

แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

Function
Base

องค์กำรมหำชน
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว (องค์การมหาชน)

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
-

●

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภำพ

95.14

●

●

(ระดับ 2)

ผลกำรปฏิบัติงำน

ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน
นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ

สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

●
(ระดับ 2)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100

3

ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●
องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda Base

●

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
(ภำพรวม)

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

-

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

1.1 จานวนประชาชนที่เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ (ราย)
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูค้ วามเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ราย)
1.2.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู้และความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ)
1.3 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนาไปใช้ประโยชน์
1.3.1 จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
1.3.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ)
1.4 องค์ความรู้จากเครือค่ายและภาคีความร่วมมือ
นามาเผยแพร่ทาง Social medias
1.4.1 องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความ
ร่วมมือ (องค์ความรู้)
1.4.2 รูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ (รูปแบบ)

425,000

ผลกำร
ดำเนินงำน
497,570

50,000

107,271



60

83.50



คะแนน
ITA

95.14

ผล
สรุปผล
ประเมิน ประเมิน
สูงกว่ำ

เป้
ำหมำย



9,000
60

9,975
74.90





32

35



ไม่น้อยกว่า 3
รูปแบบ

3 รูปแบบ



2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย



4

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ร้อยละ 100

3. Area Base

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์
ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation
Base

4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ

ประเด็นกำรประเมิน

4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

สรุปผล
ประเมิน

ร้อยละ 100

ผล
ประเมิน


-

-

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90.40

และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ต่อ
คณะกรรมการองค์การ
มหาชน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

และรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผล
การสารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ต่อคณะกรรมการ
พกฉ. ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม
2560 วาระที่ 3.2



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 96

ร้อยละ 99.66



ระดับคะแนน
4.6875
แอปพลิเคชั่น แล้ว
เสร็จเดือน
มิถุนายน 2560
และเริ่มใช้
ประโยชน์เดือน
กรกฎาคม –
กันยายน 2560
ร้อยละ 100



4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
4.4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน เรื่อง การพัฒนา
ระบบการเผยแพร่
ความรู้เพื่อบริการผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์

5. Potential
Base

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ดาเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละ 100



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย



ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : นำงจำรุรัฐ จงพุฒิศิริ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

สรุปผล
ประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สมรรถนะ

สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

ระดับ
คุณภำพ

●
หมำยเหตุ

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
ประเมิน

(ผลกำร
ประเมินรำย
องค์ประกอบ)

ร้อยละ 90
(405,000 ราย)

ร้อยละ 110.57
(497,570 ราย)
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20 ชิ้น

25 ชิ้น



ร้อยละ 90
(8,550 ราย)

ร้อยละ 105
(9,975 ราย)

ร้อยละ 96
ระดับมาตฐาน

ร้อยละ 99.66
ระดับคุณภาพ

เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

2.1 ผลงำนของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (Performance)
2.1.1 สัญญำจ้ำง
ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน

2.1.2 ผลกำรประเมิน
องค์กร
2.1.3 งำนอื่นๆ ที่
คณะกรรมกำร
มอบหมำย

1. ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายของงานตาม
ภารกิจหลัก (จานวนผู้เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ 450,000
ราย)
2. การพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงานการจัดแสดง
นิทรรศการ
3. มีร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
(จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 9,500 ราย)
4. มีร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร.

การพัฒนาบุคลากรของ พกฉ.








2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
ทำงกำรบริหำร
ตำมที่สำนักงำน
ก.พ.ร. กำหนด

1. ภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. การวางกลยุทธ์ขององค์การ
4. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย




คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0
คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย






สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

6
















สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชน ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการทรงงาน
ผลงานการน้อมนาพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้ องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตร ความสาคัญของการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีเกษตรไทย ทาให้ผู้เข้า เยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ผู้เข้าชมจานวน 497,570 ราย
ผู้มาเรียนรู้และเยี่ยมชมได้รับความรู้และประสบการณ์จากต้นแบบ และฐานการเรียนรู้ เกษตรพอเพียง เมือง
เกษตรประณีต วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 1 ไร่ พอเพียง นวัตกรรมเกษตรเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง
พืชสมุนไพร พลังงานทดแทน ข้าว นาอินทรีย์ พืชผัก ปุ๋ยอินทรีย์ บ้านดินบ้านฟาง ผักกางมุ้ง ฯลฯ สามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรระดับภาค จานวน 9 ศูนย์ จังหวัดอุทัยธานี สกลนคร มุกดาหาร
พิ ษ ณุ โ ลก ยโสธร ก าแพงเพชร ชุ ม พร กาญจนบุ รี นครราชสี ม า เพื่ อ เป็ น แหล่ งเผยแพร่ พ ระอั จ ฉริ ยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเรียนรู้ พัฒนา
ยกระดับและขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 100 เครือข่าย
จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 11 ครั้ง เพื่อเป็นตลาดนัดองค์ความรู้ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการ
จัดการผลผลิตและการตลาดทั้งจาหน่ายสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีผู้เข้าร่วมงานจานวนกว่าแสนราย
ปรับปรุงข้อมูลนิทรรศการทะเบียนวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ภายในอาคาร 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ
ภายนอกอาคารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ประชาชนได้รับความรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในหลักสูตร
ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 16 ครั้ง เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ เรียนรู้เทคนิคการพลิกฟื้นดินเสีย
การทาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยสร้างได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้การสร้าง
อาหารปลอดภัยให้ตนเอง ครอบครัว และเทคนิคการเลือกบริโภค การจัดการไม้ผลในฤดูร้อน เรียนรู้เทคนิคการ
ดูแลไม้ผลในช่วงอากาศร้อน เกษตรทาจริง ทาได้ ไม่อดตาย เรียนรู้การทาเกษตรแบบผสมผสาน ทาจริง ได้จริง
พึ่งตนเองได้ การจัดการเกษตรแปลงเล็ก เรียนรู้เทคนิคการทาเกษตรแบบธรรมชาติ การจัดการวางแผนการทา
เกษตรให้เหมาะสม ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร เรียนรู้การทาเกษตรผสมผสานและเทคนิคการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตเกษตร นวัตกรรมการกักเก็บน้าใต้ดิน เรียนรู้ นวัตกรรมในการกักเก็บน้าใต้ดิน และการนาน้าใต้ดินมาใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน การปลูกพืชในระบบแก้มลิง เรียนรู้การปลูกพืชในกระถางแก้มลิง ประหยัดน้า
ประหยัดเวลา ฯลฯ
ร่วมกับบริษัทเกษตรสนองแผ่นดิน จากัด และบริษัทออร์กานิคเวิร์ล จากัด จัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
จานวน 2 รุ่น เพื่อจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในการทาการเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่ ระยะเวลา 5 เดือน ผู้ร่วม
โครงการ 13 คน
ประสานความร่ ว มมื อ องค์ ก ร หน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยได้ ล งนามความร่ ว มมื อ เพื่ อ เผยแพร่ พ ระอั จ ฉริ ยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวั ตกรรมเกษตร และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ จานวน 4
องค์ กร ได้แ ก่ วิทยาลั ยชุม ชนมุก ดาหาร มู ลนิ ธิชุมชนโคราช โดยศู นย์ ข้อ มูล ท้องถิ่น เพื่อ การพั ฒนา บริษั ท
เทคโนโลยีสรรพสิ่ง จากัด สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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ข้อสังเกต
1) ควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนประชาสัมพันธ์

ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม วง
กว้างรับทราบมากยิ่งขึ้น
2) พกฉ. ควรศึกษารูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งที่ได้จากเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงาน
MOU ให้เป็นที่น่าสนใจมากและหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบคาบรรยาย
ภาพประกอบ และบทความ
3) พกฉ. ควรเพิ่มและปรับปรุงชิ้นงานที่นามาจัดแสดงเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง
4) ควรพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งอานวยความสะดวก เช่น การปรับปรุงให้มีห้องน้าเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม

ป้ายแนะนาจุดเข้าชมต่าง ๆ และควรมีตู้น้าเย็นให้บริการเนื่องจากบางครั้งมีกลุ่มนักเรียนเข้าชมจานวนมาก
…………………………………
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