รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) หรือ
พกฉ. เป็นองค์กำรมหำชน ที่มีภำรกิจสำคัญในกำรจัดให้มีสถำนที่เก็บรวมรวม วัตถุ วัสดุอ้ำงอิง สิ่งประดิษฐ์ กำร
จำแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐำน สงวนรักษำ และแสดงสิ่งต่ำง ๆ ที่มีควำมสำคัญเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชดำริ
พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง ๆ แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร และกำรเกษตร
ทฤษฎีใ หม่ กำรเผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณและพระอัจ ฉริย ภำพของพระมหำกษั ต ริย์ ไ ทยกั บควำมสั ม พัน ธ์ ในด้ ำ น
กำรเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปั จ จุบั น และเป็ นศูนย์กลำงกำรแหล่ งควำมรู้เพื่อให้ ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
วิวัฒนำกำรหรือกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ด้ำนกำรเกษตร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)
จั ดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำจั ด ตั้งส ำนั กงำนพิพิ ธ ภัณฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกียรติ พระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หั ว
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2552 โดยกำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ดังนี้
1) เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุณ และพระอัจ ฉริย ภำพของพระมหำกษั ต ริย์ ไ ทยกั บควำมสั มพั น ธ์
ในด้ำนกำรเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงกำรพระรำชดำริ พระรำชกรณียกิจ และโครงกำรพระรำชพิธี
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรเกษตร
2) เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่
และเป็นแหล่งควำมรู้ ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชดำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง ๆ
และให้บริกำรด้ำนคำปรึกษำและด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งสถำบันเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชำชนผู้สนใจ
3) จัดให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้ำงอิง สิ่งประดิษฐ์ จำแนกประเภทวัตถุ
บันทึกหลักฐำนเกี่ยวกับควำมเป็นมำ กำรสงวนรักษำผลงำนเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรและกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศไทยรวมถึงพันธุ์สัตว์หำยำก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และสำหรับใช้ในกิจกำรของสำนักงำน
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4) จัดแสดงกิจกรรม ผลงำน นิทรรศกำร กำรประชุม สัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรแสดงสินค้ำ
และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชดำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง ๆ
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตรและกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประสำนควำมร่ ว มมื อ และให้ ค ำปรึ ก ษำแก่ โ ครงกำรหลวง
สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ ข้อมูล และเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรเพื่อนำมำพัฒนำ
สำนักงำน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.4 ผู้อานวยการ : นำงจำรุรัฐ จงพุฒิศิริ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (ณ 30 กันยายน 2558)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะกรรมการ
นำยอภิสิทธิ์ วีระสกุลวงศ์
นำยเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
นำยโชคดี ปรโลกำนท์
นำยอมร ชุติมำวงศ์
นำยปรีชำ อุยตระกูล
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ผู้อำนวยกำร

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง (ณ 30 กันยายน 2558 )
คณะกรรมการสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยกำร
ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
รองผู้อำนวยกำร

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มพัฒนำพิพิธภัณฑ์

กลุ่มนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มพัฒนำองค์ควำมรู้
และเครือข่ำย

กลุ่มสื่อสำรสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนำธุรกิจ

อัตรากาลัง 71 คน (ผู้บริหาร 5 คน เจ้าหน้าที่ 39 คน ลูกจ้าง 27 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 213.4558 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กำรเพื่อสร้ ำงสรรค์ภูมิปัญญำสังคมเกษตรไทย ให้พัฒ นำอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
พันธกิจ
1) เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตรของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
2) เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อน ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงภำคกำรเกษตร
3) เป็นสถำบันกำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำและนวัตกรรมกำรเกษตร
4) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีควำมร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
 กลยุทธ์ที่ 1 เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพกษัตริย์เกษตร
 กลยุทธ์ที่ 2 สืบสำนภูมิปัญญำของแผ่นดิน
 กลยุทธ์ที่ 3 ต้นแบบนวัตกรรม
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2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ์ที่ 4 เครือข่ำย และภำคีควำมร่วมมือ
 กลยุทธ์ที่ 5 กำรมีส่วนร่วมพัฒนำพิพิธภัณฑ์
 กลยุทธ์ที่ 6 เรียนรู้วิชำของแผ่นดิน
3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ และนวัตกรรมเกษตรไทย
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำองค์ควำมรู้
 กลยุทธ์ที่ 8 สรุปบทเรียนและประสบกำรณ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรตลำดเชิงรุก
 กลยุทธ์ที่ 9 กำรประชำสัมพันธ์
 กลยุทธ์ที่ 10 กำรตลำด
5) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
 กลยุทธ์ที่ 11 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวม ได้คะแนน 4.9167
ซึ่งอยู่ในระดับดี สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด โดยผลกำรปฏิบัติงำนในมิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน
และมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ได้คะแนน 5.0000 รองลงมำคือ มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำร
ปฏิบัติงำน ได้คะแนน 4.7660 และมิติที่ 4 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำรได้คะแนน 4.6783
ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิผลของกำร
มิติที่ 1
ปฏิบัติงำน

60%

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร

10%

5.0000

15%

4.7660

2.0000

15%

4.6783

1.0000

100%

4.9167

ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบัติงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำรและ
มิติที่ 4
กำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

5.0000

4.0000
3.0000

มิติที่

มิติที่

มิติที่

มิติที่

รวมทุกมิติ
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ส้ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
นำ้ หนัก
ตัวชีวัดผลกำรด้ำเนินงำน

หน่วยวัด (ร้อย

เกณฑ์กำรให้คะแนน
1

2

3

ผลกำรด้ำเนินงำน
4

5

ละ)
มิตทิ ี่ 1ด้ำนประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 จานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
1.2 ความสามารถในการลดภาระงบประมาณ

ผลงำนกำร

ค่ำคะแนน

คะแนน

ด้ำเนินงำน

ที่ได้

ถ่วงนำ้ หนัก

5.0000

3.0000

294207
1.589

5.0000
5.0000

1.0000
0.5000

60
ราย
20
ล้านบาท 10

177,000 202,000 227,000 252,000 277,000
0.984 1.009 1.034 1.059 1.084

อุดหนุนจากภาครัฐ :รายได้จากการเก็บค่าเข้าชม
1.3 ผลสาเร็จในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
1.3.1 จานวนองค์ความรูจ้ ากเครือข่าย

องค์

10

20

22

24

26

28

28

5.0000

0.5000

เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้จากหน่วยงาน

ความรู้
องค์

10

6

7

8

9

10

10

5.0000

0.5000

MOUของปี 2558

ความรู้
10

7,600

7,700

7,800 7,900* 8,000**

8,299 และนาไปใช้

5.0000

0.5000

5.0000

0.5000

5.0000

0.5000

4.7660

0.7149

1.4 จานวนประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์

ราย

ประโยชน์ได้ร้อยละ

ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

75.96

มิตทิ ี่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจ

10
ระดับ

และพัฒนาการให้บริการ
มิตทิ ี่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน

10

1

2

3

4

5

5

15

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน

ร้อยละ

3

80

85

90

95

100

94.15

3.8300

0.1149

3.2 การดาเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ ของ

ร้อยละ

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

4.6783

0.7018

พกฉ.
มิตทิ ี่ 4 ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและพัฒนำ

15

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.5175

4.5175

0.4518

4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ของหน่วยงาน

(ร้อยละ
88.90)
นำ้ หนัก 100

ค่ำคะแนนที่ได้

4.9167
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปีของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
คะแนน พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558

มิติที่ 1
5.0000
4.4945
5.0000
4.8127
5.0000

มิติที่ 2
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

มิติที่ 3
3.0000
4.2640
3.3390
3.6088
4.7660

มิติที่ 4
4.0550
4.1100
4.1250
4.6463
4.6783

รวม
4.6110
4.6836
4.6589
4.6778
4.9167

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กำร ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้
1) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์ไทยกับควำมสัมพันธ์ในด้ำน
กำรเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยกำรจัดแสดงกิจกรรม ผลงำน นิทรรศกำร กำรประชุม สัมมนำ กำรฝึกอบรม
กำรแสดงสินค้ำและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชดำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำร
พระรำชพิธีต่ำง ๆ แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตรและกำรเกษตรทฤษฎีใ หม่ ซึ่งในปี 2558 มี
จำนวนประชำชนที่เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้น 294,207 คน จำนวนประชำชนที่เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และเกินกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ คะแนนที่ได้ 5.0000
2) พกฉ. สำมำรถลดภำระงบประมำณอุดหนุนภำครัฐ โดยรำยได้จำกกำรเก็บค่ำเข้ำชมใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เท่ำกับ 1.589 ล้ำนบำท ซึ่ง พกฉ. ได้จัดทำโครงกำร/หลักสูตร กิจกรรม และโครงกำร
และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซด์ จดหมำย รถแห่ และป้ำยโฆษณำ คะแนนที่ได้ 5.0000
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3) พกฉ. เป็นศูนย์กลำงในกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งควำมรู้ ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชดำริ พระรำชกรณียกิจ โครงกำรพระ
รำชพิธีต่ำง ๆ และให้บริกำรด้ำนคำปรึกษำและด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งสถำบั นเกษตรกร องค์กรชุมชนและประชำชนผู้ส นใจ โดยในปี 2558 พกฉ.
ได้คัดเลื อกเครื อข่ำยเศรษฐกิจพอเพีย ง ซึ่ง เป็นสมำชิกเครือข่ำยผู้ นำเกษตรเฉลิ มพระเกียรติพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัวมำเผยแพร่องค์ควำมรู้โดยกำรบรรยำย สำธิต ฝึกปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติกำร จำนวน 28 องค์ควำมรู้
ได้แก่ 1. สำยพันธุ์กระบองเพชรและกำรขยำยพันธุ์ 2. เลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำหมัก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร 3. ผักยกแคร่
ปลูกขำยรำยได้ดี 4. เครื่องแพ็คข้ำวสูญญำกำศรำคำถูก 5. พืชป่ำรักษำโรค 6. กำรเพิ่มมูลค่ำและผลผลิตพืช
7.มะนำวบนต้ น ตอมะขวิ ด 8. จำกลมเป็ น แรง 9. กำรย้ อมผ้ ำสี ธ รรมชำติ 10. รีด นมข้ ำ ว (น้ำข้ ำวกล้ อ งงอก)
11. สมุนไพรสปำหน้ำ : ว่ำนหำงจระเข้พอกหน้ำ 12. สมุนไพรสปำหน้ำ: ครีมมะนำวล้ำงหน้ำ 13. ผ้ำย้อมครำม
14. สบู่รักแทนใจ 15. มะม่วงแช่น้ำผึ้ง 16. น้ำยำล้ำงจำนสมุนไพร 17. แชมพูเถำสะบ้ำ 18. เครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ 19. ปั กเป็ นต้น (กำรขยำยพัน ธุ์พืชแบบควบแน่น ) 20. แป้งนัว 21. ข้ำวเหนียวก่ำหั ว หงอก
22. จำกหนึ่งเป็ น ร้อยเทคนิ คใหม่ในกำรตอนกิ่ง 23. คั่วไผ่ จืด 24. แก๊ส ชีวภำพ 25. ข้ำวเกรียบผั กหวำนป่ำ
26.ข้ำวยำ 27. กำรทำปลำส้ม และ 28. ขนมจีนเส้นสด คะแนนที่ได้ 5.0000
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประสำนควำมร่ ว มมื อ และให้ ค ำปรึ ก ษำแก่ โ ครงกำรหลวง
สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ข้อมูล และเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรเพื่อนำมำพัฒนำสำนักงำน
ในปี 2558 พกฉ. ได้ทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำง ๆ และได้องค์ควำมรู้ จำนวน 10
องค์ควำมรู้ ได้แก่ 1. วิธีกำรทำอำหำรบำรุงเป็ด 2. กำรทำฮอร์โมนผลไม้ 3. กำรทำสรรพสิ่งแห้ง 4. กำรทำเกลือ
สะตุ 5.กำรหมักโคลนเพำะกล้ำข้ำว 6. กำรทำสรรพสิ่งสร้ำงแพลงก์ตอน 7. อำหำรสุขภำพจำกสมุ นไพรแกงดอกผัก
ติ้วใส่ปลำแห้ง 8. อำหำรสุขภำพจำกสมุนไพรยำตะไคร้ 9. ปุ๋ยเบญจคุณ 10. พันธุกรรมข้ำวลุ่มน้ำสงครำม ค่ำคะแนน
ที่ได้ 5.0000
4) พกฉ. ได้ดำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558จำนวน
ประชำชนผู้เข้ำรับกำรในหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐำนทั้งสิ้น 8,299 คน และได้ทำกำร
เก็บข้อมูลแบบสอบถำมหลังจำกสิ้นสุดกำรฝึกอบรม มีผู้ตอบแบบสอบถำมในประเด็นเกี่ยวกับวิชำที่เข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 2,013 คน คิดเป็นร้อยละ 75.96 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 2,650 คน
คะแนนที่ได้ 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้ใช้ผลกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจเพื่อพัฒนำกำรบริกำร โดยคณะกรรมกำร พกฉ. เห็นชอบแนวทำงกำรปรับปรุงงำนตำมผลกำร
สำรวจ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 มีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรปรับปรุงงำน
ตำมผลสำรวจ ต่อคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 โดยกำรดำเนินกำร
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ตำมข้อเสนอแนะ ได้แก่ กำรเสนอของบประมำณก่อสร้ำงอำคำรที่พักเพิ่มในปีงบประมำณ 2559 จำนวน 1 อำคำร
ได้จัดทำแผนประชำสัมพันธ์และดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมตำมช่วงเวลำที่จัดงำน สำมำรถส่งข้อมูลกำรจัด
กิจกรรมให้สื่อต่ำง ๆ ได้รวดเร็วและเป็นวงกว้ำง มีสื่อต่ำง ๆ ช่วยประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆให้ พกฉ. ทั้งมีกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Social Media มีกำรจัดศึกษำดูงำนเพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก ณ โครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชดำริ และ
พิพิธภัณฑ์วังบ้ำนปืน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14-15 ธันวำคม 2557 และครั้งที่ 2 ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธำนี เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2558 นอกจำกนั้นได้มีกำรจัดฝึกอบรม
พัฒนำบุคลิกภำพทักษะผู้นำชมภำษำอังกฤษ และกำรใช้ภำษำไทยนำชมอย่ำงกระชับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม
2558
ส ำนั ก งำนพิ พิ ธ ภั ณฑ์ เกษตรเฉลิ ม พระเกีย รติ พ ระบำทสมเด็จ พระเจ้ ำอยู่หั ว ได้ใ ห้ ผู้ ประเมิ น
ภำยนอกคือ สำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภั ฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดำเนินกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่มีต่องำนบริกำรนำชมพิพิธภัณฑ์ ผลกำรสำรวจปรำกฏว่ำ ผู้ รับบริกำรของของ
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมำก คิดเป็นร้อยละ 91.40 ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 5.000 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจการให้บริการ
งานบริการนาชมพิพิธภัณฑ์
1. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
รวม

ร้อยละความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

91.80
91.80
90.40
91.40

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด

อย่ำงไรก็ตำม พกฉ. ควรพัฒนำปรับปรุงด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกได้แก่ ห้องน้ำเพิ่มเติมสำหรับ
ผู้ที่มำติดต่อใช้บริกำรในโซนพื้นที่กลำงแจ้ง ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดงกิจกรรมต่ำง ๆ ของ พกฉ. ให้
มำกขึ้น และกำรส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ให้ได้รับกำรอบรม สัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกำรให้บริกำรกับหน่วยงำน
อื่น ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำ

3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.7600
สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เท่ำกับ 213.4558 ล้ำนบำท คงเหลือ 12.4848 ล้ำนบำท กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยได้ร้อยละ 94.15 ค่ำคะแนนที่ได้ 3.8300
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พกฉ. ได้ดำเนินตำมแผนประชำสัมพันธ์ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน ในกำร
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2558 และสำมำรถดำเนินงำนได้ครบทุกรำยกำร เครื่องมือหรือสื่อที่ใช้ใน
กำรประชำสั มพั น ธ์ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิม พ์ จดหมำย ป้ำ ยประกำศ โปสเตอร์ แผ่ นพับ ใบปลิ ว เว็บไซด์ Facebook
Instagram Line กำรประชำสัมพันธ์ภำยในงำน สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และรถแห่กระขำยเสียง ค่ำคะแนนที่
ได้ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 15) ค่าคะแนนที่ได้
4.6783
ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำรเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญอย่ำงมำกของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ผลกำร
ประเมินจะแสดงให้เห็นว่ำองค์กำรสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน ได้รับกำรวำงรำกฐำนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นเท่ำนั้น
กำรประเมินในที่นี้ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ำรณำจำกกระบวนกำรส่ งเสริมให้ มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรสนับสนุนให้ คณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิผล
จำแนกตำมประเด็นกำรประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2

บทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
กำรให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์เดิม
กำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบงำนที่สำคัญ
กำรดูแลติดตำมผลกำรดำเนินงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน
กำรประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร
กำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศสำคัญทั้งกำรเงินและไม่ใช่
กำรเงิน ในรำยงำนประจำปี หรือ website
กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร

น้าหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

70
20

5.0000

17.5
5
10

3.6714
3.5000
5.0000

17.5

3.5714

30
20
10

5.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ =

4.5175 คะแนน

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ผลกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำร
พัฒนำองค์กำรของสำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว หรือ พกฉ. มีดังนี้
1) คณะกรรมกำรมี ก ำรทบทวนแผนยุ ท ธศำสตร์ ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรส ำนั ก งำน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่พัว ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28
สิงหำคม 2557
2) คณะกรรมกำรบริ ห ำรของ พกฉ. ควรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรติ ด ตำมและทบทวนควำม
เพี ย งพอของระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ำรมหำชนที่ ส ำคั ญ อย่ ำ งน้ อ ยเป็ น รำยไตรมำส อย่ ำ งสม่ ำเสมอ
และปรับปรุงให้มีกำรรำยงำนรำยไตรมำส ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีคุณภำพ เนื้อหำ
ครอบคลุมตำมประเด็นที่กำหนด
3) คุณภำพของรำยงำนด้ำนกำรเงินและรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักของ พกฉ. ควรมีกำรวิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำย พร้อมทั้งระบุปัญหำอุปสรรค
4) สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรจัดประชุม
ของคณะกรรมกำรรวม 7 ครั้งและทุกครั้งคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินร้อยละ 80
5) สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ข้อมูลกำรแถลงทิศทำงนโยบำยรัฐ ข้อมูลแผนงำนที่สำคัญ ข้อมูลนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ข้อมูลข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กำร
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6) สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีกำรดำเนินกำร
จัดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และนำผลกำรประเมินตนเองเข้ำมำให้คณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21
พฤษภำคม 2559
ส ำหรั บ กำรประเมิ น ผลระดั บ คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของ พกฉ. โดย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พกฉ. ได้ ถูกประเมินตำมองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ควำมโปร่ งใส
(Transparency) ควำมรับผิดชอบ (Accountability) กำรทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) วัฒนธรรมคุณธรรม
(Integrity Culture) และคุณธรรมในกำรทำงำน (Work Integrity) ผลกำรประเมินหน่วยงำนมีระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนสูง มำก คิดเป็นร้อยละ 88.90 คิดเป็นค่ำคะแนนที่ได้ 5.0000 ตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ดัชนีที่ 1 ควำมโปร่งใส (Transparency)
84.84
ดัชนีที่ 2 ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)
94.72
ดัชนีที่ 3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption - Free)
99.63
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
83.48
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)
80.67
คะแนน ITA
88.90

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ในปี 2558 ส ำนั กงำนพิพิธ ภัณฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว มี
จำนวนผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกมำกขึ้น มีกำรประสำนงำนในกำรหำผู้
เข้ำชม และกำรปรับปรุงชิ้นงำนกำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ซึ่งสะท้อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้มีควำมน่ำสนใจมำก
ขึ้น
2) ส ำนั ก งำนพิ พิธ ภัณ ฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกีย รติพระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หั ว มีกำรทำงำน
ร่วมกับเครือข่ำย เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ พกฉ. อย่ำงต่อเนื่อง

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ส ำนั กงำนพิพิ ธ ภัณ ฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกี ยรติพ ระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่ หั ว ควรเพิ่ มและ
ปรับปรุงชิ้นงำนที่นำมำจัดแสดงเพื่อดึงดูดให้ประชำชนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง
2) ควรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ให้ข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆในสังคมวงกว้ำงเพื่อให้
รับทรำบมำกยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้กำรประชำสัมพันธ์ ต้องมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน
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3) ควรให้ควำมสำคัญกับ กำรติดตำมและทบทวนควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรมหำชนที่สำคัญอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำสอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจัดทำแผนของระบบบริหำรจัดกำรที่สำคัญ
ที่มีคุณภำพ โดยเฉพำะกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศ และแผนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล นอกจำกนั้นควรจัดให้มีกำรรำยงำนรำยไตรมำสตำมแผนที่ได้กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
4) ควรจัดทำรำยงำนด้ำนกำรเงินและรำยงำนด้ำนภำรกิจหลักต่อคณะกรรมกำรควรมีกำร
วิเครำะห์กำรดำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน มีกำรระบุปัญหำอุปสรรค รวมถึงเสนอกำรแก้ไขเพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำได้อย่ำงเหมำะสม
…………………………………….

