รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้น ที่สู ง (องคการมหาชน) หรือ สวพส. จั ด ตั้ งขึ้ นตามมติค ณะรั ฐมนตรี
เพื่อรองรับงานขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงใหเกิดประโยชนในวงกวาง โดยเริ่มจากพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรที่สูง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2535
ตอมาไดรับการยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และในวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ไดรับการ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาจั ดตั้ งเป นสถาบั นวิจัยและพั ฒนาพื้นที่ สูง ในลักษณะองค การมหาชน และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันไดมีภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการให
สถาบั นวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สู ง (องค การมหาชน) เป นผูบริ ห ารจั ดการในการใช ประโยชนส วนเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
ราชพฤกษ 2549 โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยกรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และภารกิจบริหาร
จัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตอมาในวันที่ 10 ธันวาคม
2552 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยสํานักราช
เลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3) สงเสริ มและประสานความรวมมือ กับมูลนิธิโครงการหลวง สว นราชการ รั ฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย
พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่เหมาะสมสูชุมชน
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4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกีย่ วกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยป ระสานงาน
และสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบ ริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ย วกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได
จากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑข องสินคาโครงการหลวงและสินคา
ในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา และทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ในประเทศและตางประเทศ
8) จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่น ๆ ดําเนินการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรีย นรูทางการเกษตร
และการอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.4 ผูอํานวยการ : ดร. ศิริพงศ หังสพฤกษ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
คณะกรรมการ
1. ดร.อําพน กิตติอําพน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ

3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการ

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

5. เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

กรรมการ

6. เลขาธิการ กปร.

กรรมการ

7. นายเชาว อรรถมานะ

กรรมการ

8. รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ

กรรมการ

9. รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกลุ

กรรมการ

10. นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท

กรรมการ

11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง

กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
โครงสรางอัตรากําลังของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 208 อัตรา

1.7 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“มุงดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลงานโครงการหลวง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลง
ทองเที่ยวการเกษตรที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”
พันธกิจ
1) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการ
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งรักษาคุณคาและ
สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
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3) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานที่เกี่ย วของในการวิจัย
พัฒนาและถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ การพัฒนา
พื้นที่สูงอยางครบวงจรตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5) เสริมสร างเครือขา ยความรวมมือและแลกเปลี่ ย นการวิจัย และพัฒ นาพื้นที่สู งทั้ งภายในและ
ตางประเทศ
6) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
แหลงทองเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การวิจัยและพัฒนา
2) การถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
3) การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4) การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

2. สรุปผลในภาพรวม
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) หรือ สวพส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้ง และเปนตัวชี้วัดที่
ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยสวนใหญเปนตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ในภาพรวม ได คะแนน 4.9662 ซึ่ง อยู ในระดับ ดีมาก สู งกวาเปาหมายที่กํา หนดไว ในคํ ารับ รองการ
ปฏิบัติงานมาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัตงิ านในมิตทิ ี่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตงิ านซึ่งเปนไปตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของ สวพส. และในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รวมทั้งในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแ ล
กิจการและการพัฒนาองคการ ทีม่ ีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 ทั้ง 3
มิติดังกลาว สําหรับผลการปฏิบัติงาน ในระดับ รองลงมาคือในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คาคะแนนที่ได
4.7744 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกลาวของ สวพส. ในทุกมิติอยูในระดับดีมากอยางตอเนื่องทุกป
สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน
ทุกตัวชี้วัด โดยสรุป คือ
 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ขอ 3.3 นโยบายปรับ โครงสราง
เศรษฐกิจ ในสวนของขอ 3.3.1 ภาคเกษตร และ ขอ 3.3.3 ภาคการท องเที่ย วและการบริการ สวพส. มีผ ลการ
ดําเนินงานครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก โดยสรุป ดังนี้
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1) การประเมิน ผลสํ าเร็จตามเป าหมายของโครงการที่ ส นั บ สนุนโครงการหลวง ที่ สพวส.
ดําเนินการใน ปงบประมาณ 2556 จํานวน 7 โครงการ ซึ่ง สวพส. มีผลการปฏิบัติ งานอยูในระดั บดีมากสู งกว า
เปาหมายมาก โดยทุกโครงการวิจัยดังกลาวดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ไดรอยละ 100 ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธของทุกโครงการตามเงื่อนไขดวย
2) กิจกรรมที่จัดภายในอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู อุทยาน
หลวงราชพฤกษไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 6
กิจกรรม ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก ไดแก
งานเทศกาลดอกไมบาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
งาน“ปใหมเมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ”
งานวันตนไมแหงชาติ
งานเทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแหงสยาม
งานมหัศจรรยโลกของเด็ก และ
การจัดนิทรรศการทางวิชาการดานการเกษตร
 พัน ธกิ จ ด านการศึก ษา คนควา วิจั ย พัฒ นาและเผยแพรขอ มูลและสารสนเทศเกี่ ยวกับ การ
พัฒ นาพื้น ที่ สูงอยางครบวงจรตลอดจนเปน ศูนยป ระสานงานและสง เสริ มการดําเนินการ สวพส. มีผ ลการ
ดําเนินงานในระดับดีมากตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก
1) การดําเนิ นงานตามโครงการวิจัย ของ สวพส. โดย สวพส. มีผ ลการปฏิบัติง านจํา นวน 9
โครงการ ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก โดยทุกโครงการวิจัย ดังกลาวดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดรอยละ 100 ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธของทุกโครงการตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวดวย ทั้งนี้โครงการดังกลาว สวพส. เปนผูดําเนินการเองเปนสวนใหญ มีการติดตามงานในพื้นที่
และใหคํ าแนะนําแกเกษตรกรอย างต อเนื่องโดยได รับ ความรว มมือและสนับ สนุนการดํา เนิน งานในพื้น ที่ทั้ง จาก
เจาหนาที่และเกษตรกร ผูนําชุมชน รวมทั้งนักวิจัยและเจาหนาที่จากมูลนิธิโครงการหลวง ภายใตการดําเนินการและ
กํากับ ดู แลโดยบุค ลากรของ สวพส. อยางใกล ชิดเพื่อ ให เปนไปตามขอกําหนดโครงการ (TOR) และสั ญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยรวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากแตละโครงการมีวัตถุป ระสงค เปาหมาย พื้นที่ดําเนินการและ
เทคโนโลยีที่มีความยุงยากที่แตกตางกัน
2) สวพส. ได ดํ าเนิ น การยื่ นขอจดทะเบี ย นทรั พย สิน ทางป ญ ญา จํ านวน 10 ซึ่ งมี ผ ลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยไดยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จดแจงลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะสิ่งพิมพ จํานวน 10 รายการและยื่นขอจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร “สูตรผลิตภัณฑเจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง” จํานวน 1 รายการ

6
 พัน ธกิ จ ด านส ง เสริ ม และประสานความร ว มมือ กั บ มู ลนิ ธิ โ ครงการหลวงและหนว ยงานที่
เกี่ยวของในการวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูแ ละพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อ ใหชุมชนมี
ความเขมแข็งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลอ งกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม สวพส. มีผลการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีมากครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงาน ดังนี้
1) การสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนสามารถจําหนายผลิตผลผานกระบวนการบริหารจัด การของ
กลุมซึ่ง สวพส. มีผลการปฏิบัติงานคือมี 9 ชุมชนที่สามารถจําหนายผลิตผลผานกระบวนการบริหารจัดการของกลุม
ซึ่งเปนผลงานที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก
2) การถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนกลุมเปาหมาย ปรากฏวามี
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการฝกอบรมและไดนําองคความรูจากศูนยการเรีย นรูไปใชประโยชน จากการจัด
ฝกอบรมรวม 15 เรื่อง/ครั้ง ซึ่งเปนการเรียนรูจากการศึกษาดูงานและผานการฝกอบรม โดยมีเกษตรกรเขารวมอบรม
รวมทั้งหมด 329 คนและมีเกษตรกรที่สามารถนําองคความรูไปใชประโยชนไดรวม 321 คน คิดเปนรอยละ 97.52
ซึ่งเปนผลงานที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก
 พันธกิจดานการเสริมสรางเครือขายความรว มมือ และแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งภายในและตางประเทศ สวพส. มีผ ลการดําเนินงานในระดั บดีมากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก
1) ความสําเร็จของการนําผลจากความรวมมือกับหนวยงาน/องคการในประเทศไปใช โครงการ
ความรวมมือระหวาง สวพส. กับหนวยงาน/องคการในประเทศ มีผลการดําเนินงานดีมากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแ ก ความรวมมือ สวพส. กับ Bedo และ ความรวมมือเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเปนการดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) สวพส. มีการดําเนินงานสําเร็จ
ตามเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดรอยละ 100 ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธต าม
เงื่อนไขที่กําหนดไวดวย
2) ความรวมมือทางวิชาการที่ สวพส. ทํารวมกับหนวยงานในตางประเทศ สงผลใหชุมชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศมีการนําองคความรูจากโครงการความรวมมือระหวางสวพส. กับหนวยงาน/องคการระหวาง
ประเทศไปใชประโยชน โดยโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว มีชุมชนจํานวน 8 ชุมชน ที่มีการนําองค
ความรูจากโครงการความรวมมือกับ สวพส. ไปใชประโยชน ซึ่งผลการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑและเปาหมายที่
กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติงาน

7
 พันธกิจดานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด ไดแก
1) มี นักท อ งเที่ ย วที่ เ ข าเยี่ ย มชมอุท ยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 651,317 คน ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก
2) อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ได จัด ทํ า องค ค วามรู เ พื่อ เผยแพรให กับ นัก เรี ย น นักศึก ษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจไดเรียนรูจํานวน 7 องคความรู ไดแก เกษตรทฤษฎีใหม พรรณไมในเรือนกลวยไม พรรณไมใน
เรือนรมไม พืช สมุนไพรและการใช ป ระโยชน พืช ทะเลทราย การจัด สวนถาดเบื้อ งต น และโลกแมลง โดยใช
กระบวนการในการเผยแพรองคความรูทั้งในรูปแบบของการจัดกิจกรรมใหความรูตามฐานการเรียนรูและการจัดคาย
เยาวชน ซึ่งผูเขารับการเรียนรูที่เขามารับบริการในแตละครั้ง จะไดรับการถายทอดความรูในทุกเรื่องตามฐานการ
เรียนรูที่จัดขึ้น รวมจํานวนผูเข ารับ การเรีย นรูทั้ งสิ้น 8,700 คน ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวมาก
 ระดับความพึงพอใจของผูรับ บริการ ที่เปนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง สวพส. คิดเปนรอยละ 91.94 และที่เปนผูรับบริการจากอุท ยานหลวงราชพฤกษ สวพส. คิดเปน
รอยละ 85.64 นอกจากนี้ระดับความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. คิดเปนรอยละ 88.36
ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายตามที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลประเมินแยกตามมิติ

ระดับคะแนน

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร

15%

4.7744

12%

5.0000

2.0000

13%

5.0000

1.0000

รวมทุกมิตริ วมทุกมิติ

100%

4.9662

5.0000
4.0000
3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548-2556
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

มิติที่ 1

4.6041
4.9756
4.9375
4.9198
4.9560
5.0000
5.0000

มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
องคการมหาชนยังไมไดเขาสูระบบประเมินผลฯ
องคการมหาชนยังไมไดเขาสูระบบประเมินผลฯ
4.7000
4.1827
4.9907
5.0000
4.5000
4.1749
5.0000
4.9000
4.7485
3.7660
5.0000
4.7608
5.0000
5.0000
5.0000
4.4320
5.0000
5.0000
4.7744
5.0000
5.0000

รวม

4.6411
4.6902
4.9022
4.7727
4.9736
4.9432
4.9662

5
2550
4

2551

3

2552
2553

2

2554
2555

1

2556

0
มิติที 1

มิติท ี 2

มิติที 3

มิติที 4

รวม
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
โครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง
1.1.2 จํานวนกิจกรรมที่จัดภายในอุทยานหลวงราช
พฤกษเพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู
1.2 รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผน
ของโครงการวิจยั ของ สวพส.
1.3 รอยละความสําเร็จของการนําผลจากความรวมมือ
กับหนวยงาน/องคการในประเทศไปใชประโยชน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
5.0000
100 *
100* 5.0000 0.5000
5

รอยละ

60
10

60

70

80

90

กิจกรรม

10

2

3

4

5

6

6

5.0000

0.5000

รอยละ

5

80

85

90

95

100*

100*

5.0000

0.2500

รอยละ

5

80

85

90

95

100*

100

5.0000

0.2500

1.4 จํานวนชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มี
การนําองคความรูจ ากโครงการความรวมมือ
ระหวางสวพส. กับหนวยงาน/องคการระหวาง
ประเทศไปใชประโยชน

ชุมชน

5

-

-

2

5

8

8

5.0000

0.2500

1.5 จํานวนชุมชนที่สามารถจําหนายผลิตผลผาน
กระบวนการบริหารจัดการของกลุม
1.6 รอยละของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการ
ฝกอบรมและไดนําองคความรูจ ากศูนยการเรียนรู
ไปใชประโยชน
1.7 จํานวนทรัพยสินทางปญญาที่มีการยื่นขอจด
ทะเบียน
1.8 การดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ
1.8.1 จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ

ชุมชน

5

1

3

5

7

9

9

5.0000

0.2500

รอยละ

6

87

89

91

93

95

97.52

5.0000

0.3000

เรื่อง

6

3

5

7

9

11*

11*

5.0000

0.3000

คน

3

560,000 580,000 600,000 620,000

640,000 651,317

5.0000

0.1500

คน

5

1,300

5,300

5.0000

0.2500

1.8.2 จํานวนผูไดรับการเรียนรูจากองคความรูของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.1.1 เกษตรกรที่ไดรบั การถายทอดความรูต ามแนวทาง
โครงการหลวง
2.1.2 ผูรับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ
2.2 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.3 รอยละความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ขององคการมหาชน
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
3.2 รอยละของโครงการของ สวพส.ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ที่นําตนทุนตอหนวยไปใชประโยชน

2,300

3,300

4,300

8,700

15

4.7744

รอยละ

3

70

75

80

85

90

91.94

5.0000

0.1500

รอยละ
ระดับ

2
5

70
1

75
2

80
3

85
4

90
5

85.64
5

4.1280
5.0000

0.0826
0.2500

รอยละ

5

70

75

80

85

90

88.36

4.6720

0.2336

รอยละ
รอยละ

12
5
7

80
70

85
75

90
80

95
85

100
90

100
100

5.0000
5.0000
5.0000

0.2500
0.3500

13
10
3

1
1

2
-

3
2

4
-

5
3

5
3

5.0000
5.0000
5.0000

0.5000
0.1500

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 จํานวนระเบียบหรือขอบังคับของ สวพส.ที่มีการ
ระเบียบ
ปรับปรุงแกไข
น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนที่ได 4.9662
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
สถาบันวิ จัยและพัฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) หรือ สวพส. มีก ารกํา หนดตั วชี้ วัด ที่ แ สดงผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ สวพส. มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัด ตั้ง และเปน
ตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ขอ 3.3 นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ ในสวนของขอ 3.3.1 ภาคเกษตร และ ขอ 3.3.3 ภาคการทองเที่ย วและการบริการ สวพส. มีผลการ
ดําเนินงานครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก โดยสรุป ดังนี้
1) การประเมิน ผลสําเร็จ ตามเปาหมายของโครงการที่สนับ สนุนโครงการหลวง ที่ สพวส.
ดําเนินการใน ปงบประมาณ 2556 จํานวน 7 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกไมผล
(2) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว
(3) โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย
(4) โครงการการพัฒนาประสิท ธิภ าพการเรีย นรูเทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิกาใน
พื้นที่โครงการหลวง
(5) โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร
(6) โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(7) โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง
ทั้งนี้ ไดกําหนดเงือ่ นไขสําหรับเกณฑการใหคะแนนในระดับ 5 คือทุกโครงการตองดําเนินงานเสร็จตาม
แผนและตองมีการประเมินผลผลลัพธของโครงการดวย สวพส. มีผลการปฏิบัตงิ านอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมาย
มาก คาคะแนนที่ได 5.0000 โดยทุกโครงการวิจัยดังกลาวดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ไดรอยละ 100 ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธของทุกโครงการตามเงื่อนไขดวย
โครงการ
(1) โครงการสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรูการปลูกไมผล

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) รายงานการสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูการปลูกไม
ผลบนพื้นที่สูง
2) รายงานการฝกอบรมเจาหนาที่ไมผล
3) รายงานการสนับสนุนการถายทอดและเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมผลของเกษตรกร
เพื่อพัฒนาการผลิต
4) รายงานการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล
และพัฒนาการผลิตไมผล
5) รายงานการรวบรวมองคความรูและจัดทําเปนสื่อการปลูกไมผล
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(2) โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว

(3) โครงการสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรูการปลูกผักอินทรีย

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) รายงานการสนับสนุนการจัดทําศูนยเรียนรูดานการเลี้ยงสัตวและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 12 แหง
2) รายงานการจัดฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว แกเจาหนาที่และ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 17 ครั้ง
มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 510 คน
3) รายงานการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตวและเสริมสรางความเขมแข็งแก
กลุมเกษตรกรจํานวน 15 กลุม
4) รายงานการรวบรวมองคความรูและการจัดทําสื่อเพือ่ การเผยแพร 2 เรื่อง
- วีดีทัศนเรื่อง “การทําบอกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี”
- โปสเตอร เรื่อง “การเลี้ยงหมูหลุมและการทําอาหารหมัก”
5) รายงานการสนับสนุนการบริหารจัดการ
5.1) รายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรุปผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2556
และแนวทางการพัฒนางานปศุสัตวป พ.ศ. 2557” จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวม 33 คน
5.2) รายงานการติดตามใหคําแนะนําดานการเลี้ยงและปองกันโรคระบาดสัตวในพื้นที่
จํานวน 88 ครั้ง รวมผูที่ติดตามและใหคําแนะนํา จํานวน 1,120 คน
5.3) รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพื่อวางแผน ติดตามความกาวหนาผล
การดําเนินงาน และรวมกันแกไขปญหาอุปสรรค เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง มี
ผูเขารวมทั้งสิ้น 275 คน
1) การตรวจประเมินฟารมภายใน ในพื้นที่โครงการหลวง 15 แหง เกษตรกรที่ไดรับการตรวจ
ประเมินแปลงทั้งหมด 160 ราย
2) การฝกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร จํานวน 24 ครั้ง เกษตรกรที่ไดรับการอบรม
และศึกษาดูงานรวม 801 คน
2.1) การฝกอบรม 19 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวมจํานวน 726 คน
2.2) การศึกษาดูงาน 5 ครั้ง มีเกษตรกรเขารวมจํานวน 75 คน
3) การประชุม/สัมนา/ฝกอบรม/ศึกษาดูงานของเจาหนาที่จํานวน 5ครั้ง เจาหนาที่ที่ไดรับ
การอบรมและศึกษาดูงาน 210 คน
3.1) การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมเจาหนาที่ จํานวน 4 ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน 137คน
3.2) การศึกษาดูงานของเจาหนาที่ จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน 73 คน
4) การจัดทําสือ่ 2 เรื่อง
4.1) จัดทําปฏิทนิ ป พ.ศ. 2556เรื่อง การปลูกผักอินทรียโครงการหลวงจํานวน 1,000 ฉบับ
4.2) โปสเตอร (Roll up) จํานวน 7 ชุด
5) การสนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรูในพืน้ ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 6 แหง
ไดแก แกนอย ทุงเริง แมสะปอก พระบาทหวยตม อินทนนท และอางขาง พืน้ ที่รวม 60 ไร
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(4) โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู
เทคโนโลยีการปลูกชาและ
กาแฟอราบิกาในพื้นที่
โครงการหลวง

(5) โครงการสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรูการปลูกพืชผักและ
สมุนไพร

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) รายงานการพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงใหเปน
ศูนยเรียนรูการปลูกชา/กาแฟอราบิกาบนพื้นที่สูง
1.1) การปรับปรุงแปลงสาธิตเทคโนโลยีการปลูกชา/กาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวง
จํานวน 10 พื้นที่
1.2) การพั ฒนาแปลงสาธิตการปลู กกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
จํานวน 13 พื้นที่
1.3) การสนับสนุนการพัฒนาการปลูก/ผลิตกาแฟอราบิกา จํานวน 28 พื้นที่
2) รายงานการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกชา/กาแฟอราบิกา
2.1) จัดฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมฯ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน 17 ครั้ง
มีผูเขารวมกิจกรรม 619 ราย
2.2) จัดฝกอบรมเจาหนาที่โครงการฯ และเกษตรกรในพื้น ที่โครงการขยายผลโครงการ
หลวงจํานวน 13 ครั้งมีผเู ขารวมกิจกรรม 550 ราย
2.3) จั ดศึกษาดู งาน เรื่อง การปลู กกาแฟอราบิ กาที่เหมาะสมบนพื้นที่ สูง ของเจาหน าที่
เกษตรกร และผูที่เกี่ยวของจํานวน 1 ครั้งมีผูเขารวมกิจกรรม 12 ราย
3) รายงานการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนากระบวนการผลิต
กาแฟอราบิกาของกลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกา
3.1) ติ ดตามใหคํา ปรึก ษาแนะนํ า กระบวนการผลิ ต กาแฟอราบิ ก าคุ ณ ภาพในพื้น ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงจํานวน 32 พื้นที่
3.2) สนับสนุ นการรั บรองมาตรฐาน HACCP โรงงานแปรรูปกาแฟอราบิกา มูลนิ ธิ
โครงการหลวงจํานวน 1 โรงงาน (8 กิจกรรม)
4) รายงานการสังเคราะหความรูและจัดทําสื่อเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการปลูก
ชา/กาแฟอราบิกา
4.1) จัดทําสื่อเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกชา/กาแฟอราบิกา (โปสเตอร)
จํานวน 1 เรื่อง (การปองกันกําจัดมอดเจาะผลกาแฟ)
5) รายงานการจัดการประชุมและสัมมนา
5.1) จัดการประชุมคณะทํางานกลุมชาและกาแฟ มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 4 ครั้ง
5.2) จัดสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 1 ครั้ง
1) รายงานการฝกอบรมเกษตรกรดานเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพร
2) รายงานการศึกษาดูงานของเจาหนาที่และเกษตรกรดานเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและ
สมุนไพร
3) รายงานสัมมนาพืชผักประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4) รายงานสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรูพืชผักและสมุนไพรเพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรู
การปลูกพืชผักและสมุนไพร
5) รายงานการติดตามใหคําแนะนําการสงเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผักและสมุนไพร
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(6) โครงการปาชาวบานใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

(7) โครงการฟนฟูและ
อนุรักษงานหัตถกรรมของชน
เผาบนพืน้ ที่สงู

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) รายงาน กิจกรรมการสนับสนุนการผลิตกลาไมโตเร็วเพื่อกระจายแหลงผลิตตามกลุมศูนยพัฒนา
โครงการหลวง
2) รายงานกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
โครงการปาชาวบานฯในพืน้ ที่โครงการหลวง
3) รายงานการจัดประชุม/ฝกอบรม/ศึกษาดูงานชองเกษตรกร
4) รายงานกิจกรรมการสนับสนุนกลุมผูปลูกปาชาวบานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
5) รายงานกิจกรรมรณรงคปลูกปาชาวบานในพืน้ ที่โครงการหลวง
6) รายงานกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
7) รายงานจัดทําสื่อการเรียนรูโครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1) รายงานการฝกอบรมเพื่อฟนฟูและถายทอดภูมิปญ ญาดานหัตถกรรมทองถิ่นของชนเผา
2) รายงานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูรูในงานหัตถกรรมทองถิ่นที่มีคุณคา
3) รายงานการรวบรวมลวดลายดั้งเดิมงานหัตถกรรมของชนเผาที่ใกลสูญหายโครงการฟนฟู
และอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง
4) รายงานการประชุมเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดของกลุมหัตถกรรม
5) รายงานการอบรมการบริหารจัดการกลุมและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมใหตรง
กับความตองการของตลาด
6) รายงานการศึกษาดูงาน”การบริหารจัดการกลุม และการจัดการดานการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑหัตถกรรม”
7) รายงานสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผลิตงานหัตถกรรม
8) รายงานการจัดนิทรรศการ
9) รายงานการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานและกําหนดแนวทางการดําเนินงานดาน
หัตถกรรมในพื้นที่ศนู ยพัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง
10) รายงานการสนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรูงานหัตถกรรมบนพื้นทีส่ ูงโครงการฟนฟูและ
อนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง

2) กิ จ กรรมที่ จั ดภายในอุท ยานหลวงราชพฤกษเ พื่อ สงเสริ มการท อ งเที่ ยวและการเรียนรู
อุทยานหลวงราชพฤกษไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ย วและการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 6 กิจกรรม ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
กิจกรรม
1 งานเทศกาลดอกไมบาน ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ

รายละเอียด
งานเทศกาลดอกไมบาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวระหวางงาน เชน
 การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ”
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กิจกรรม

รายละเอียด

กิจกรรมดนตรีในสวน
กิจกรรมวันคริสมาสต
การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันวาเลนไทน
กิจกรรมวันตรุษจีน
 มีผูเขาชมทั้งสิ้น 335,527 คน
งาน “ปใหมเมือง ดอกเอื้อง งาน “ปใหมเมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ” มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
งาม ณ อุทยานหลวงราช
สงเสริมการทองเที่ยว เชน
พฤกษ”
 กิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป และเคาะระฆังรับน้ําพระพุทธมนต ณ ลานตนโพธิ์
แหงความจงรักภักดีพรอมขอพรปใหมและผูกขอมือจากผูสูงอายุ
 กิจกรรมรดน้ําดําหัวและการสาธิตการละเลนสงกรานตตามประเพณีของลานนา
 การสาธิตการทําอาหารและขนมพื้นบานลานนา
 การจัดแสดงนิทรรศการกลวยไมจากหนวยงานตาง ๆ
 การประกวดกลวยไมไทย 100 ชนิด
 การแสดงภาพเขียนกลวยไม
 มีผูเขาชมงานทั้งหมด 13,597 คน
งานวันตนไมแหงชาติ
งานวันตนไมแหงชาติ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ไดเขารวมกิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรม Walk Rally หาพรรณไม
๒) นิทรรศการ “ราชพฤกษ ตนไมแหงแผนดิน”
๓) นิทรรศการ “พรรณไม 10 ประเทศอาเซียน”
 มีผูเขาชมงานทั้งหมด 12,647 คน
งานเทศกาลปทุมมา:
งานเทศกาลปทุมมา: ทิวลิปแหงสยาม มีการจัดแสดงทุงปทุมมา และกิจกรรมทาง
ทิวลิปแหงสยาม
วิชาการเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดเขารวมกิจกรรม เชน
 นิทรรศการเกี่ยวกับปทุม
 กิจกรรม Walk Rally ปทุมมา
 กิจกรรมดนตรีในสวน
 กิจกรรมการประกวดกลวยไม “งานฟามุยบาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ”
 มีผูเขาชมงานทั้งสิ้น จํานวน 106,393 คน







2

3

4
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กิจกรรม
5 งานมหัศจรรยโลกของเด็ก

6

การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการดานการเกษตร

รายละเอียด
งานมหัศจรรยโลกของเด็ก
โดยมีการจั ดกิจกรรมสําหรับเด็ ก นักเรีย น ผูปกครองและประชาชนทั่วไป ไดเ ข า
รวมกิจกรรม เชน
 โซนศิลปะและหัตถกรรม
 โซนดนตรี
 กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนตางๆและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 กิจกรรมประกวด การเตน
 มีผูเขาชมงานทั้งหมด จํานวน 29,460 คน
การจัดนิทรรศการทางวิชาการดานการเกษตร จํานวน 11 ครั้ง
 มีผูเขาชมจํานวนทั้งสิ้น 54,642 คน

3.1.2 พันธกิจดานการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒ นาพื้นที่ สูงอย างครบวงจรตลอดจนเป นศู น ยป ระสานงานและสงเสริ ม การดํ าเนินการ สวพส.มีผ ลการ
ดําเนินงานในระดับดีมากตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก
1) การดํา เนินงานตามโครงการวิ จัยของ สวพส. โดย สวพส. มีผ ลการปฏิบั ติง านจํา นวน 9
โครงการ ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 โดยทุกโครงการวิจัยดังกลาวดําเนินงาน
สําเร็จตามเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดรอยละ 100 ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธ
ของทุกโครงการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวดวย
โครงการ
(1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
กาแฟอราบิกาในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการ
หลวง
(2) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเพิม่ ผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิตไมผลในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง

รายงานผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) รางรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟ
อราบิกาในพืน้ ที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง และรายงานสรุปการ
จัดงานวันสาธิตการผลิตกาแฟอราบิกาบนพืน้ ที่สูงและการติดตามการนําองคความรูเรื่อง
การผลิตกาแฟอราบิกาไปใชประโยชน
2) รายงานจํานวนเกษตรกรบนพืน้ ที่สูงที่นําองคความรูเรื่องการผลิตกาแฟอราบิกาไปใช
ประโยชน ดังนี้ การติดตามการนําองคความรูเรื่องการผลิตกาแฟอราบิกาไปใชประโยชน
จํานวน 5 พื้นที่ ไดแก ปาเมี่ยง แมสอง ปางมะโอ วาวี บอเกลือ เกษตรกร 229 ราย
1) รายงานฉบับสมบูรณ การวิ จัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิ ตและคุณ ภาพผลผลิตไม ผล
ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2) รายงานวิจัยที่มีรายละเอียดประกอบดวยองคความรูเบื้องตน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1) วิธีการปลิดผลขององุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิต
2.2) วิธีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสําหรับองุนที่เก็บเกี่ยวในฤดูฝน
2.3) วิธีการจัดการกิ่งเสาวรสหวานในรูปแบบคางตางกัน 3 รูป ที่ใหปริม าณและคุณภาพ
ผลผลิตดีที่สุด
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(3) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการเพิม่ ผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิตพืชผักใน
พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง

(4) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเฮมพบนพืน้ ที่
สูง

(5) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการกอนและ
หลังการเก็บเกี่ยว และ
ระบบโลจิสติกสสินคาสําคัญ
ในพื้นที่โครงการหลวงและ
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

รายงานผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) รางรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยในพื้นที่โครงการหลวง
2) รางรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
3) รางรายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย
4) การประเมินผลลัพธ
4.1) องคความรูในการเพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิตผักอินทรีย โดยการทดสอบปจจัยการ
ผลิ ต ชี ว ภาพในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ผั ก อิ น ทรี ย ใ นพื้ น ที่ โ ครงการหลวง
ดําเนินการแลวเสร็จในผักอินทรีย 7 ชนิด (เรื่อง)
4.2) พันธุผักที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียสําหรับนําไปคัดเลือกในฤดูกาลตอไป ไดแก
สายพันธุถั่วแขก (ชั่วรุนที่ 2) ลูกผสมคอส (ชั่วรุนที่ 2) และเมล็ดพันธุขยายของมะเขือ
เทศผลโต (Foundation seed)
4.3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผักอินทรียโครงการหลวง
4.4) เทคโนโลยี การผลิ ต พื ชผั กที่ เ หมาะสมในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตของ
เกษตรกรในพื้น ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวง 5 เรื่ องโดยดํ าเนิ น การในพื้น ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง 5 แหง
1) พันธุเฮมพที่เหมาะสมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก คือ พันธุ RPF 1
2) พันธุเฮมพที่เหมาะสมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงคลองลานคือ พันธุ RPF 4
3) ผาทอเฮมพผสมฝายสีครามหนากวาง 1 เมตร ยาว 38 เมตร
4) ผาพันคอเฮมพผสมฝายยอมสีครั่งและสีเขียวใบสัก
5) การแกไขกฎระเบียบเพื่อ สนั บ สนุ น การปลู ก เฮมพเ ปน พืชเศรษฐกิ จได แก ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโ ทษ (ฉบับที่ 12) ลงในราช
กิจจานุเบกษา หนา 31 เลม 130 ตอนพิเ ศษ 91 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้“ยกเวนเปลือกแหง แกนลําตนแหงและเสนใยแหง และผลิตภัณฑที่ผลิต
จากเปลือกแหง แกนลําตนแหงและเสนใยแหงของเฮมพออกจากการเปนพืชเสพติด”
6) การสํารวจจํานวนเกษตรกรที่ปลูกเฮมพโดยใชเมล็ดพันธุจากผลงานวิจัย
1) รางรายงานฉบับสมบูรณ(Draft Final Report)โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวสินคาสําคัญของโครงการหลวง
2) รายงานฉบับสมบูรณ(Final Report) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการดานโลจิ
สติกสผลิตผลโครงการหลวง
3) องคความรูเรื่องการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยว และระบบโลจิสติกสสินคาสําคัญ
ในพื้นที่โครงการหลวง 2 เรื่องไดแก
3.1) ตนแบบที่ดี (Best Practices) ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลของโครงการ
หลวงตลอดโซอุปทานสําหรับพืชผัก 3 ชนิด ไดแก บรอคโคโลนี ผักกาดกวางตุงและ
ผักกาดหวานรวมทั้งสตรอเบอรี่โดยไดจัดทํารางคูมือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
ทั้ง 4 ชนิด
3.2) แนวทางในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพในการสงผลิตผลจาก
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(6) โครงการวิจัยการศึกษา
ความคุมทุนทางดาน
เศรษฐศาสตรในการปลูกพืช
ในโรงเรือนชนิดตางๆ

(7) โครงการวิจัยและพัฒนา
พืชอาหารหลักสําหรับชุมชน
บนพืน้ ที่สูง

(8) โครงการวิจัยและพัฒนา
ชุมชนตนแบบการฟนฟูและ
การสรางมูลคาเพิ่มจากพืช
สมุนไพรและยาพื้นบานที่ได
มาตรฐาน

(9) โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
ตนแบบโครงการหลวงเพื่อให

รายงานผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงไปถึงลูกคาโดยตรงในรูปแบบของกลุมศูนยและศูนยเดี่ยว โดย
การสงผลิตผลจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงไปยังลูกคาโดยตรงจะมีตนทุนที่ถูกกวาการ
สงผลผลิตจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงผานโรงคัดบรรจุเชียงใหมไปยังลูกคา
1) ขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรในการปลูกพืชใน
โรงเรือน 9 พืน้ ที่ ประกอบดวยขอมูลตนทุน ผลตอบแทน และ ตารางวิเคราะห NPV
IRR B/C ratio
2) การนําวิธีวเิ คราะหความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรไปใชกับงานวิจัยอื่น ไดแก โครงการ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและสรางเอกลักษณใหกับสินคาหรือผลิตภัณฑ
แปรรูปกาแฟอราบิกาจากชุมชนในพืน้ ที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ภายใต
สัญลักษณผลิตภัณฑชุมชน เนื่องจากกาแฟเปนพืชที่มีศักยภาพทางการผลิต การขนสง
และการตลาด และเปนพืชที่ปลูกไดผลดีในพื้นที่สูง ตรงกับนโยบายของสถาบันที่ใหการ
สงเสริมพืชสรางรายได ในขณะเดียวกันเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไม และในปจจุบัน
มีการผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนายในทองตลาด ดังนั้นในการสงเสริมตอง
คํานึงถึงความคุมคา จึงไดนําเอาวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับ
การผลิตกาแฟ เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) รายงานลักษณะประจําพันธุของขาวพันธุทองถิน่ ตั้งแตระยะของเมล็ดถึงระยะการ
เจริญเติบโต (vegetative) สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
2) รายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะประจําพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงในพื้นที่
โครงการหลวงจํานวน 37 พันธุ (41 ลักษณะ แบงเปนขาวไร 21 ลักษณะและขาวนา
20 ลักษณะ) (รายงานลักษณะประจําพันธุขาวทองถิ่นในพืน้ ที่โครงการหลวง)
1) พัฒนาวิธกี ารผลิต พืชสมุนไพรและยาพืน้ บานใหไดมาตรฐานโดยแนะนําใหเกษตรกร 14
ราย ปลูกพืชสมุนไพร5 ชนิด ไดแก ตะไคร ขิง ไพล เชียงดา และมะรุม ในพืน้ ที่ 2.5 ไร
และไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร นอกจากนีอ้ ยูระหวางการ
ขอรับรองมาตรฐาน GMPจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณะสุข
2) ฐานความรูจากภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพร 6 พืน้ ที่ จํานวน 63 อาการโรค 135 ตํารับ
ยาพื้นบาน 585 ชนิดพืชสมุนไพร (266 ชนิด เปนสวนประกอบในตํารับยาพื้นบาน)
3) การเผยแพรองคความรูและภูมิปญ
 ญาการใชสมุนไพรและยาพืน้ บาน ภายในและ
ภายนอกชุมชน จํานวน 4 ครั้ง
4) การสํารวจจํานวนเกษตรกรทีน่ ําความรูเรือ่ งสมุนไพรและยาพืน้ บานไปพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน โดยมีกลุม เกษตรกรทีน่ ําความรูเรือ่ งสมุนไพรและยาพืน้ บานไปพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน 3 กลุม
1) รายงานรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน 3 รูปแบบภูมิ
สังคม ทั้งหมด 4 พืน้ ที่ (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง ทุงเริง แมแฮ และแมลานอย)
2) รายงานการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและโอกาสทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
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คนอยูอาศัยรวมกับปาไมและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
3)

4)

5)
6)
7)

รายงานผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
และสิ่งแวดลอมเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง จํานวน 3
รูปแบบภูมิสังคม ทั้งหมด 4 พื้นที่(ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมีย่ ง ทุงเริง แมแฮ และ
แมลานอย)
รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันและในการ
พัฒนาชุมชน ของกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงเริง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว และศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมแฮ
รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง การอนุรักษและการสรางกระบวนการจัดการทรัพยากรปา
ไมและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ของกลุมเครือขายอนุรักษปาตนน้าํ ลุม
น้ําแมแฮ-แมเตียน (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ)
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัตปิ ฏิบัติการ "การอยูอาศัยรวมกับปาของชุมชนบนพืน้ ที่สูง"
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการ
หลวงเพื่อใหคนอยูอาศัยรวมกับปาไมและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
รายละเอียดการพัฒนาขอกําหนดคุณลักษณะของชุมชนตนแบบแตละภูมิสังคมเพื่อใช
เปนเกณฑประเมินชุมชนตนแบบซึ่งจะพัฒนาตอยอดเพื่อระบุระดับเกณฑชี้วัดของแตละ
คุณลักษณะของชุมชนตนแบบที่เหมาะสมกับแตละภูมิสังคมโดยกระบวนการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานระยะตอไป

โครงการดังกลาวขางตน สวพส. เปนผูดําเนินการเองเปนสวนใหญ มีการติดตามงานในพื้นทีแ่ ละให
คําแนะนําแกเกษตรกรอยางตอเนื่องโดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ทั้งจากเจาหนาที่และ
เกษตรกร ผูนําชุมชน รวมทั้งนักวิจัยและเจาหนาที่จากมูลนิธิโครงการหลวง ภายใตการดําเนินการและกํากับดูแล
โดยบุคลากรของ สวพส. อยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดโครงการ (TOR) และสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัยรวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากแตล ะโครงการมีวัตถุป ระสงค เปาหมาย พื้นที่ดําเนินการและเทคโนโลยีที่มี
ความยุงยากที่แตกตางกัน
2) สวพส. ไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 10 เรื่อง คาคะแนนที่ได
5.0000 ซึ่ง มีผ ลการปฏิ บั ติ งานอยูในระดั บ ดี มากครบถ วนตามเกณฑ และเงื่อนไขที่ กํา หนดไวในคํ ารับ รองการ
ปฏิบัติงาน โดยไดยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ดังนี้
2.1) จดแจงลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะสิ่งพิมพ จํานวน 10 รายการ ไดแก
 หนังสือเครื่องแตงกายและลายผาปกของชนเผาเมีย่ น
 หนังสือวัฒนธรรมและลายผาทอชาวคะฉิ่น
 สิ่งพิมพ “งานหัตถกรรมผาทอไทลื้อ”
 คูมือการทอผาซิ่นชนเผาลัวะ
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คูมือการทําหวงหวายคาดเอวของชนเผาปะหลอง
คูมือการผลิตผาใยเฮมพการเขียนเทียนและการยอมสีธรรมชาติของชนเผามง
สิ่งพิมพ “เรื่องเลาชาวคะฉิ่น”
คูมือการทําเข็มขัดหอยเบีย้ ของชนเผาคะฉิ่น
คูมือการทําปลอกมีดของชนเผาลัวะ
คูมือการทอผาหมของชนเผาคะฉิ่นกลุมระวาง

2.2) ยื่นขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบัตร “สูตรผลิตภัณฑเจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง” จํานวน 1
รายการ
3.1.3 พันธกิ จ ดานสง เสริ มและประสานความรว มมือ กั บมูลนิธิโ ครงการหลวงและหน ว ยงานที่
เกี่ยวของในการวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูแ ละพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อ ใหชุมชนมี
ความเขมแข็งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลอ งกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรัก ษาสิ่งแวดลอม สวพส. มีผลการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีมากครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1) การสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนสามารถจําหนายผลิตผลผานกระบวนการบริหารจัดการของ
กลุมซึ่ง สวพส. มีผลการปฏิบัติงานคือมี 9 ชุมชนที่สามารถจําหนายผลิตผลผานกระบวนการบริหารจัดการของกลุม
ซึ่งเปนผลงานที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุมมีกิจกรรมที่ตองดําเนินทัง้ หมด5 กิจกรรมหลัก ไดแก
- การอบรมการวางแผนการผลิตและการตลาดรวมกับเกษตรกร
- การจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาดของกลุม
- การเก็บขอมูลตนทุนการผลิตพืชที่สถาบันฯสงเสริมและจัดหาตลาดให
- การจัดทําแบบบันทึกรายรับ-รายจายของกลุม
- การสรุปผลการดําเนินของกลุม
1.2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกร เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุม
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1.3) สรุปแหลงสงผลผลิตจําหนายของกลุมเกษตรกรในแตละพื้นที่ของแตละชุมชนดังนี้
พื้นที่
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเปา
ต.ทุง ขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดง
ใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม

ตลาด
ตลาดภายนอก
(ภายใตขอตกลงสงสินคากับ BB เกษตร)
ตลาดภายนอก
(ภายใตขอตกลงสงสินคาใหกับ จินตนาผัก
เมืองหนาว)

ชนิดพืช
เสาวรสหวาน
เสาวรสหวาน
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พื้นที่
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย
ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

ตลาด
หางคาปลีก
(ภายใตขอตกลงสงสินคาใหกับThe mall,
ริมปง ซุปเปอรมาเก็ตร ,วนัสนันท)
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน
ตลาดภายนอก
ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม
(ภายใตขอตกลงสงสินคาใหกับ จินตนาผัก
เมืองหนาว)
5. โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก
ตลาดภายนอก
ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน
(ภายใตขอตกลงสงสินคากับ BB เกษตร)
6. โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน
ศูนยฯโครงการหลวงปงคา
อ.อําเภอนานอย จ.นาน
ตลาดสี่มมุ เมือง
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ําแขวง
ตลาดภายในชุมชน (รานคาในชุมชน)
ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.นาน
8. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
ตลาดภายนอก (ตลาดไท)
ต.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย
9. โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ
ตลาดภายนอก
ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
(ภายใตขอตกลงสงสินคากับ BB เกษตร)

ชนิดพืช
ผลิตภัณฑพริก
กะเหรี่ยง
พืชผัก

พืชผัก
พืชผัก
ผลิตภัณฑแปรรูป
พืชผัก
เสาวรสหวาน

2) การถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนกลุมเปาหมาย ปรากฏวามี
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการฝกอบรมและไดนําองคความรูจากศูนยการเรีย นรูไปใชประโยชน จากการจัด
ฝกอบรมรวม 15 เรื่อง/ครั้ง ซึ่งเปนการเรียนรูจากการศึกษาดูงานและผานการฝกอบรม โดยมีเกษตรกรเขารวมอบรม
รวมทั้งหมด 329 คนและมีเกษตรกรที่สามารถนําองคความรูไปใชประโยชนไดรวม 321 คน คิดเปนรอยละ 97.52
ซึ่งเปนผลงานที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000
3.1.4 พันธกิจดานการเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งภายในและตางประเทศ สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับ ดีมากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก
1) ความสําเร็จของการนําผลจากความรวมมือกับหนวยงาน/องคการในประเทศไปใช โครงการ
ความรวมมือระหวาง สวพส. กับหนวยงาน/องคการในประเทศ มีผลการดําเนินงานดีมากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) ความรว มมือกับ Bedo สวพส. มีการดําเนินงานสํา เร็จตามเปาหมายผลผลิ ตประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได รอยละ 100 ของแผนและมีการประเมิ นผลผลลั พธต ามเงื่ อนไขที่กําหนดไวดว ย ค า
คะแนนที่ได 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

21
 ประชุ มคณะทํางานพั ฒนาระบบและเครื อขายฐานข อมูลความหลากหลายทางชี วภาพ
รวมกันระหวางระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)
 รวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดําเนินงานของสวพส.
 นําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 จัดประชุม ศึกษาดูงานหรือรวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
 เผยแพรขอมูลผานอินเตอรเน็ตทางระบบ E-Herbarium ที่ http://eherb.hrdi.or.th/
และเชื่อมโยงขอมูลกับ BEDO ที่ http://www.thaibiodiversity.org/
 จัดทําแบบประเมินผลการใชงานระบบและติดตัง้ ทางเว็บไซต E-Herbarium เพื่อใหผูเขา
ชมเว็บไซตแสดงความคิดเห็น
 รวบรวมแบบประเมินและวิเคราะหเพื่อนํามาปรับปรุงระบบ
1.2) ความรวมมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเปนการดําเนินงานตามขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ (ธกส.) ซึ่งมีการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดรอยละ 100 ของ
แผนและมีการประเมินผลผลลัพธตามเงื่อนไขที่กําหนดไวดวย คาคะแนนที่ได 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 จัดประชุมชี้แจงในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ในเรื่องตาง ๆ เชน โครงการ
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชในพืน้ ที่ การจัดการและบริหารกองทุนในพื้นที่ การแตงตั้งกรรมการและการบริหาร
จัดการกองทุนในพื้นที่ การขอรับสินเชื่อจาก ธกส.ในรูปแบบกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนตน
 รายงานความกาวหนาการขอรับสินเชือ่ เพื่อการลงทุน: พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.)
 พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ผานการรับรอง “วิส าหกิจชุมชนกลุม ผู
ปลูกผักและองุนบานดอยปุย”และดําเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
สาขาแมเหียะ อําเภอหางดง โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถเขาถึงบริการและไดรับสินเชื่อ และไดนําสินเชื่อที่ไดรับ
ไปพัฒนาตอยอดกิจกรรมกลุมปลูกพืชผักและองุนไรเมล็ด ภายใตการสงเสริมการผลิตและตลาดของ สวพส.
2) ความรวมมือทางวิชาการที่ สวพส. ทํารวมกับหนวยงานในตางประเทศ สงผลใหชุมชนทั้งใน
ประเทศและตา งประเทศมีการนําองค ความรู จากโครงการความร ว มมือระหว างสวพส. กับหนวยงาน/องคก าร
ระหวางประเทศไปใชประโยชน โดยโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว มีชุมชนจํานวน 8 ชุมชน ที่มีการนํา
องคค วามรูจากโครงการความรว มมือกับ สวพส. ไปใชป ระโยชน ซึ่งผลการดํา เนินงานครบถว นตามเกณฑ และ
เปาหมายที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000 มีการดําเนินการ ดังนี้
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 การสํารวจพื้นที่ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน เพื่อสํารวจความตองการและประเมินความเปนไปไดใน
การสงเสริมการทําการเกษตรโดยประยุกตใชองคความรูดานการปลูกพืชตามแนวทางโครงการหลวงไปใชป ระโยชน
ในพื้นที่
 การเตรีย มการดําเนินงานในพื้นที่โดยการจัดประชุมหารือรวมกับเจาหนาที่แขวงอุด มไชย
เจาหนาที่ UNODC สปป.ลาว และผูแทนกลุมเกษตรกร รวมถึงการชี้แจงทําความเขาใจและวางแผนรวมกันในการ
ขยายผลสําเร็จโครงการไปยังพืน้ ที่ชุมชนทั้ง 8 โดยไดใหคําแนะนําแกเกษตรกรดานการจัดทําแผนการผลิตพืชผักของ
หมูบานตางๆ ใหสอดคลองกับตามความตองการของตลาด
 การจัดทําทะเบียนเกษตรกรจากพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการ
 การเริ่มตนดําเนินงานการสงเสริมการปลูกพืชโดยการประยุกตใชองคความรูดานการปลูกพืช
จากโครงการหลวง โดยการถายทอดความรูผานกระบวนการฝกอบรมใหแ กเกษตรกร ดานการปลูกผักในโรงเรือน
การปลูกพืชผักชนิดตาง ๆ และการปลูกไมผลประเภทมะมวง
 การติดตามใหคําแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีการสรางโรงเรือน และการจัดทําระบบน้ํา
ของเกษตรกรกลุมใหมดังกลาว เพื่อใหเกษตรกรสามารถเริ่มตนการเพาะปลูกพืชไดตามแผนการเพาะปลูก
 การติดตามใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเพาะกลาอยางประณีต การปฏิบัติรักษาพืชผัก และไมผล
 การติด ตามใหคํ าปรึกษากลุมเกษตรกรด านวางแผนการเพาะปลูกใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
 การพัฒนาศักยภาพใหแกผูนําเกษตรกรดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน
ณ พื้นที่ดําเนินงานโครงการหลวง จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 18-23 มิถุนายน 2556
 การจัดกิจกรรมวันถายทอดองคความรูดานการทําการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง ณ
พื้นที่หมูบานหลัก คือ หมูบานนาแสนคํา และพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการ คือหมูบานหลักสิบ ในระหวางวันที่ 8-11
กันยายน 2556
ในปจจุบันมีพื้นที่ดําเนินงานทั้งในพื้นที่หมูบานหลักและพื้นที่หมูบานขยายผลสําเร็จโครงการ แขวง
อุดมไชย สปป.ลาว ซึ่งไดนําองคความรูดานการทําการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก
ในโรงเรือนและการปลูกไมผล ไปใชประโยชน รวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน (กลุม) ดังนี้
พื้นที่หมูบ านหลัก
1. หมูบานนาแสนคํา
2. หมูบานหวยอุน

พื้นที่หมูบ านขยายผลสําเร็จโครงการ
1. หมูบานเที่ยว
2. หมูบานหลักสิบ
3. หมูบานนาแล
4. หมูบานโฮมไซย
5. หมูบานหวยยํา
6. หมูบานโพนไซย
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3.1.5 พันธกิจดานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับดี
มากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด ไดแก
1) มีนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 651,317 คน ซึ่งผลการดําเนินงาน
ดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000
 ตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี. ค.56
24,034 31,325 161,702 107,693 66,132 31,030

เม.ย.56
40,049

พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56
17,201 30,245 36,098 82,173 17,313

รวม
651,317

2) อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดจัดทําองคความรูเพื่อเผยแพรใหกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจไดเรียนรูจํานวน 7 องคความรู โดยใชกระบวนการในการเผยแพรองคความรูทั้งในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมใหความรูตามฐานการเรียนรูและการจัดคายเยาวชน ซึ่งผูเขารับการเรีย นรูที่เขามารับบริการในแตล ะครั้ง
จะไดรับการถายทอดความรูในทุกเรื่องตามฐานการเรีย นรูที่จัด ขึ้น รวมจํานวนผูเขารับการเรีย นรูทั้งสิ้น 8,700 คน
ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 รายละเอียดดังนี้
องคความรู
1. เกษตรทฤษฎีใหม
2. พรรณไมในเรือนกลวยไม
3. พรรณไมในเรือนรมไม
4. พืชสมุนไพรและการใชประโยชน
5. พืชทะเลทราย
6. การจัดสวนถาดเบื้องตน
7 โลกแมลง
รวม

จํานวนผูเขารับการเรียนรู (คน)
2,332
1,265
1,343
1,233
157
666
1,704
8,700

3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.7744
3.2.1 การนําผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปงบประมาณพ.ศ. 2555 ที่ผานมา
เพื่อใชประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการมหาชนในการเรียนรูและเขาใจผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการใหบริการ
ให มีคุ ณภาพตรงตามความต องการของผู รับ บริ ก าร สวพส. ไดดํ าเนิ น การใชผ ลการสํ า รวจความพึง พอใจเพื่ อ
พัฒ นาการคุ ณภาพการให บ ริการไดค รบถ วนตามเกณฑ การประเมินผลที่ กําหนดไว ในคํ ารับ รองการปฏิบั ติ ง าน
คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานสรุป ดังนี้
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 ประชุมหารือเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุง การใหบริการ
 วิเคราะหผลการสํารวจการใหบริการในป 2555 ซึ่งจากผลการประเมินไดมีขอเสนอแนะ จํานวน
12 ขอ ประกอบดวย แนวทางการปรับปรุงการใหบริการแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 6 ขอ และ
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 6 ขอ
 กําหนดแนวทางการปรับปรุงงานใหบริการตามผลการสํารวจป 2555
 เสนอแนวทางการปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริหาร สวพส. ใน
การประชุมเมื่อ 25 มกราคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการมีค วามเห็นเพื่อการปรับปรุง เชน สวพส. ควรเปนผูเสนอพืช
ทางเลือกตาง ๆ ใหเกษตรกรในพื้นที่เพื่อปลูกเปนพืชสรางรายได เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรูในการเกษตรและ
การตลาด สําหรับความพึงพอใจของเกษตรกรตองพิจารณาวาสิ่งใดสามารถทําไดหรือทําไมได เนื่องจากบางอยางมี
ขอจํากัด ทางดานกฎหมายและทางงบประมาณ ควรชี้แจงเหตุผลให กับผูประเมินเขาใจดวย ควรเพิ่ม ทางซุมเดิน
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ และรถที่จะเดินทางจากสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมไปอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนตน
 ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริห ารฯ เห็นชอบดังกลาวขางตน โดยไดดําเนินการปรับปรุง 2 สวน ไดแก (1) การปรับปรุงการ
ใหบริการแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่เปาหมาย และ (2) การปรับปรุงการใหบริการผูรับบริการของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบ ริการ และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ภายใต 12 ขอเสนอแนะ
 จัดทํารายงานการติดตามการดําเนินการและผลที่ไดรับจากการปรับปรุงการใหบริการ
 เสนอรายงานผลการปรั บ ปรุง งานตามผลการสํ า รวจและผลที่ ได รับ จากการปรั บ ปรุง การ
ใหบริการแกคณะกรรมการสถาบันในการประชุมเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ไดมีค วามเห็น
เชน อุทยานหลวงราชพฤกษควรเตรียมความพรอมกอนจะเขาสูฤดูกาลทองเที่ย ว โดยจะตองใหความสําคัญเรื่อง
ความสะอาด เพื่อให ส วนสวยและมีชีวิ ต ชีว าขึ้ น เนน ความเรีย บง า ย เพิ่มการประชาสั มพันธ และพิจารณาทํ า
ภัตตาคารโครงการหลวงเพื่อชวยดึงดูดนักทองเที่ยว โดยจัดทําโปรโมชั่นที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนตน
3.2.2 สวพส. ไดให มหาวิทยาพายัพ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ สวพส.
ที่มีตองานบริการ (รายละเอียดในรายงานโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556) ซึ่งสรุปผลได ดังนี้
1) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่เปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง กลุมตัวอยางเปน
เกษตรกรบนพื้นที่สูง มีจํานวน 533 ราย มีความพึงพอใจในการไดรับบริการในภาพรวมอยูในระดับ “พอใจมาก”
คิด เปนรอยละ 91.94 คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 อยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน
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กลุมตั วอยางเปนเกษตรกรบนพื้นที่สู ง จํานวน 533 ราย โดยเปนผูได รับบริการจาก สวพส.
ในพื้นที่เปาหมายจํานวน 28 แหง ซึ่งอยูในพื้นที่ปฏิบัติงานของ 3 โครงการ คือ
(1) โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 7 แหง
จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 27.20
(2) โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 11 แหง จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 41.50
(3) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 10 แหง จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 31.30
นอกจากนี้เปนเกษตรกรกลุมตัวอยางทีก่ ระจายอยูใน 6 พื้นที่ลุมน้ํา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
อยูในลุมน้ําปง (รอยละ 42.59) สวนที่เหลืออยูในลุมน้ํานาน (รอยละ 18.01) ลุมน้ําสาละวิน (รอยละ 16.51) ลุมน้ํา
กก (รอยละ 15.01) ลุมน้ําแมกลอง (รอยละ 4.32) และลุมน้ําโขง (รอยละ 3.56)
ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู รับ บริ ก ารในภาพรวม การสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการที่เปนเกษตรกรบนพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในปงบประมาณ พ.ศ.
2556 พบวาเกษตรกรบนพื้นที่สงู มีความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมอยูใ นระดับ “พอใจมาก” คิดเปนรอยละ
91.94 และไดรับความพึงพอใจในการใหบริการในระดับ “พอใจมาก” ทั้ง 3 ประเด็นการใหบริการ โดยไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดในประเด็นดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 93.80 รองลงมาคือประเด็นดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก คิดเปนรอยละ 91.30 และประเด็นดานกระบวนการขัน้ ตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 90.92 ตามลําดับ
โดยสรุปดังตารางตอไปนี้
 ตารางแสดงความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร-เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง จํ า แนกตามประเด็ น

การใหบริการ
ประเด็นการใหบริการ
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
3. ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
เฉลี่ย

ผลการสํารวจความพึงพอใจ(รอยละ)
90.92
93.80
91.30
91.94

 ตารางแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ

พื้นที่ปฏิบตั งิ านของโครงการ
1) พื้นทีโ่ ครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู
2) พื้นทีโ่ ครงการขยายผลโครงการหลวง
3) พื้นที่ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
เฉลี่ยทั้ง 3 พื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ

ผลการสํารวจความพึงพอใจ(รอยละ)
96.10
91.40
89.06
91.94
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กลุมตัวอยางเกษตรกรผูไดรับบริการจากโครงการตางๆ ของ สวพส. ไดใหความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่
ควรปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป เชน
- ดา นกระบวนการขั้ นตอนการใหบ ริการ ควรมีการวางแผนการเดินทางใหเ หมาะสมเพื่อให
สามารถปฏิบัตงิ านไดตามระยะเวลาที่กําหนด หรือ ควรจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเรื่องการคมนาคม เพื่ออํานวย
ความสะดวกเรื่องการเดินทางใหแกเจาหนาที่
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ควรคัดเลือกเจาหนาที่ที่มีความสามารถดานภาษาทองถิ่นมาประจํา
พื้นที่ใหบริการ
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดสรรอุปกรณใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร
- ดานอื่น ๆ ตองการใหมีการชี้แจงแผนงานหรืองบประมาณใหแกเกษตรกรที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ เพื่อจะไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน ควรสงเสริมใหมีการนําองคความรูใหมมาถายทอดหรือใหบริการแกกลุม
เกษตรกร ควรสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมใหกับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เชน
การทําแนวกันไฟ หรืออาจจะสนับสนุนใหมีการพาเกษตรกรไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน
สวพส. ควรใช ป ระโยชน จากผลการสํารวจความพึง พอใจดั งกลา ว โดยเฉพาะความเห็นของ
เกษตรกรกลุมตัวอยา งผู รับ บริการจากโครงการต าง ๆ ของ สวพส. เกี่ย วกับ ข อเสนอแนะเพื่ อการปรับ ปรุ งการ
ใหบริการครั้งตอไป เพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการของ สวพส. ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป
2) ผลการสํารวจความพึงพอใจจากผูรับบริการโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัด
เชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกลุมตวัอยางที่เปนผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวนทั้งสิ้น
563 ราย ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ
(1) ประชาชนทั่วไปที่ เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 402 ราย (รอยละ 71.40)
(2) ผูแทนหนวยงานรวมจัดกิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 13 ราย (รอยละ 2.31)
(3) ผูเขารวมกิจกรรมฝกอบรมและฐานการเรียนรูที่จัดโดยอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 148
ราย (รอยละ 26.29)
ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการที่ไดใชบ ริการโดยตรงจากอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบวามีระดับความพึงพอใจที่ คิด เปนรอยละ 85.64 คาคะแนนที่ไดเปน
4.1280 อยูในระดับ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน เมื่อจําแนกตามกลุมผูรับ บริการของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ซึ่งแบงเปน 3 กลุม กลุมผูเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและฐานการเรียนรู มีความพึงพอใจ
คิด เป นรอยละ 86.04 กลุ มผูแ ทนหนวยงานที่รวมจัด กิจกรรมมีค วามพึงพอใจ คิด เป นรอยละ 85.64 และกลุ ม
ประชาชนผูสนใจที่เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษมีความพึงพอใจ คิดเปน รอยละ 85.50 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามประเด็นการใหบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ พบวา ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจสูงสุดในประเด็นดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 86.08 รองลงมาคือประเด็นดานกระบวนการ
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ขั้ น ตอนการให บ ริการ คิ ด เป นรอยละ 85.42 และประเด็ นด า นสิ่ง อํา นวยความสะดวก คิ ด เปน ร อ ยละ 85.08
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
 ตารางแสดงความพึงพอใจของผูร ับบริการจําแนกตามตามประเด็นการใหบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ
กลุมตัวอยางผูรับบริการ

1. ประชาชนผูสนใจทีเ่ ขาชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
2. ผูแ ทนหนวยงานที่รวมจัดกิจกรรมในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ
3. ผูเ ขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและฐานการ
เรียนรู
เฉลี่ย

ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
(รอยละ)

ผลการสํารวจความพึงพอใจตามประเด็น (รอยละ)
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ใหบริการ

เจาหนาที่/
บุคลากรผู
ใหบริการ

สิ่งอํานวย
ความสะดวก

85.50

85.74

85.38

85.36

85.64

85.38

89.62

81.92

86.04

84.52

88.98

84.60

85.64

85.50

85.64

86.04

ความเห็นของกลุมตัวอยางประชาชนผูสนใจที่เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ เกี่ย วกับสิ่งที่ควร
ปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป เชน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการเตรียมพรอมเรื่องรถ และหองน้ําให
สะอาดกอนเปดใหบริการ ควรมีจักรยานใหเชาในราคาไมแพง ควรมีการประชาสัมพันธใหทราบถึงกิจกรรม โดยอาจ
มีปายใหญ หลายจุดในตัวเมืองเชียงใหม ควรทําปายบอกสถานที่ใหมีสสี ดใส เขาใจงาย ซึ่งขณะนี้ปายหรือแผนทีส่ ซี ดี
จางมากทําใหมองเห็นไมชัดเจน และควรมีจุดบริการน้ําดื่มฟรี เปนตน
ความเห็นของกลุมตัวอยางผูเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและฐานการเรีย นรู เกี่ย วกับสิ่งที่ควร
ปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป เชน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ วิทยากรควรอยูในตําแหนงที่ผูรับบริการมองเห็น
ไดชัดเจน และควรเพิ่มวิทยากรแนะนําเสนทางการเรียนรูใหมากขึน้ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรเพิ่มรถบริการให
มากขึ้น ควรมีคูมือการนําชมอุทยานหลวงฯ แจก ควรจัดกลุมฐานการเรียนรูใหมีจํานวนคนนอยลงเพราะบางสถานที่
ไมสามารถรองรับคนจํานวนมากได ควรจัดฐานการเรียนรูในชวงเชาเพราะในชวงบายอากาศรอน และควรจัดสวน
นานาชาติใหสวยงามมากกวานี้เพราะบรรยากาศไมนาเขาชม เปนตน
สวพส. ควรใชประโยชนจากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาว โดยเฉพาะความเห็นของกลุม
ตัวอยาง เกี่ยวกับสิ่งทีค่ วรปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป
3.2.3 สวพส. ไดใหมหาวิทยาพายัพ ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ซึ่งกลุมตัวอยางเปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง จํานวน 533
ราย โดยเปนผูไ ดรับบริการจาก สวพส. ในพื้นที่เปาหมายจํานวน 28 แหง ซึ่งอยูในพื้นที่ปฏิบัติงานของ 3 โครงการ คือ
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1) โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 7 แห ง
จํานวนตัวอยางคิดเปนรอยละ 27.20
2) โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 11 แหง จํานวนตัวอยางคิดเปนรอยละ 41.50
3) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 10 แหง จํานวนตัวอยางคิดเปนรอยละ 31.30
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องคการมหาชน) ผลการสํา รวจในภาพรวมพบว าเกษตรกรบนพื้นที่ สู ง กลุ ม ตั วอย างมี ค วามเชื่อมั่น ต อการ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 88.36 คาคะแนนที่ไดเปน 4.6720 อยูในระดับ
ดีมากสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ สวพส. ทั้งใน
ดานธรรมาภิบาลและดานการปองกันการทุจริต และประพฤติมิช อบในภาครัฐ คิด เปนรอยละ 91.74 และ 84.52
ตามลําดับ
 ตารางสรุปความเชื่อมั่นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส.
ประเด็นการสํารวจ

ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตามประเด็น (รอยละ)
ดานธรรมาภิบาล
91.74
ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
84.52
คาเฉลีย่
88.36
การสํา รวจความเชื่ อมั่น ต อการดํา เนินงานตามบทบาทหน าที่ข อง สวพส. ในด านธรรมาภิ บ าล
ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการคือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม สํานึกความรับผิดชอบ และ
ความคุมคา โดยสอบถามความ คิดเห็นจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบงออกเปน 12 ประเด็นยอยเพื่อครอบคลุมหลัก
สําคัญทั้ง 6 ประการ ผลการสํารวจ พบวา เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินการตาม บทบาทหนาที่
ของ สวพส. ในดานธรรมาภิบาลในระดับ “มากที่สุด” ทั้ง 12 ประเด็นยอย คิดเปนรอยละ 89.84 - 93.44 โดยมี
ประเด็นยอยที่ ไดรับความเชื่อมั่นฯ สูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) บุคลากรของ สวพส. มีมนุษยสัมพันธ มีค วามสุภาพ
ออนโยน และมีไมตรีจิต พรอมใหบริการ 2) สวพส. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอผูรับบริการอยาง
ตรงไปตรงมา 3) บุค ลากรของ สวพส. ปฏิ บัติ งานด ว ยความซื่อสั ต ยสุ จริต กระทํ า ตนเป นตั วอย างที่ดี ในสัง คม
4) บุคลากรของ สวพส. มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหงานบรรลุความสําเร็จตาม
แผนที่ไดกําหนดไว 5) สวพส. มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
สํารวจความเชือ่ มั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ สวพส. ในดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สวพส. นั้น ไดสอบถามความคิด เห็นจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง แบงออกเปน 2 ประเด็นยอย ผลการสํารวจพบวา
เกษตรกรบนพื้นที่สงู มีความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. ในดานการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระดับ “มากที่สุด” ทั้ง 2 ประเด็นยอย ทั้งในเรื่อง “สวพส. เปดโอกาสใหผูรับบริการแจงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อใหผูรับบริการสามารถติด ตอไดสะดวก”และเรื่อง “สวพส. เผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรู
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เกี่ย วกั บ การทุจริตให แก ผู รับ บริการทราบอยางทั่ว ถึ ง เช น กฎระเบี ย บ ขั้ นตอนการปฏิ บัติ งาน มาตรการ หรื อ
บทลงโทษผูกระทําผิด เปนตน” คิดเปนรอยละ 87.84 และ 86.54 ตามลําดับ
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.1 การบริ หารงบประมาณของ สวพส. โดยงบประมาณที่ ใช จายตามแผนการใชจายเงินของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริห าร สวพส. จํานวน 428,447,000 บาท จากผลการ
เบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งดําเนินการเรียบรอยแลว มีการ
เบิกจายตามแผนและผูกพันสัญญา จํานวน 399,806,554.90 บาท และมีเ งินงบประมาณที่ประหยัดได รวมทั้งสิ้น
28,640,445.10 บาท เมื่อคํานวณตามเกณฑรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่ง
สูงกวาคาเปาหมายตามที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.2 โครงการของสวพส.ในปงบประมาณพ.ศ. 2557 ที่นําตนทุนตอหนวยไปใชประโยชน โดยเปน
โครงการที่ดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 26 โครงการ ที่จะนําตนทุน
ตอหนวย (คามาตรฐานกิจกรรม) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปใชในการทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.
2557 จากผลการดําเนินงาน สวพส. ไดนําโครงการทีม่ ีการใชเกณฑตนทุนตอหนวยไปใชประโยชนในการทําคําขอตั้ง
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 จํานวน 26 โครงการ ประกอบดวยโครงการที่มีการนําเกณฑตนทุนตอหนวย (คา
มาตรฐานกิ จกรรม) ในปง บประมาณ พ.ศ. 2555 จํา นวน 19 โครงการและอีก 7 โครงการเป นโครงการที่ มีค า
มาตรฐานของกิจกรรมเหมือนกัน ซึ่ งคิ ดเปนรอยละ 100 คา คะแนนที่ ได เป น 5.0000 อยูในระดั บดี มากสูงกว า
เปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โครงการดังกลาวเปนโครงการตามยุทธศาสตร 4 กลุม คือ
1) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา จํานวน 12 โครงการ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงจํานวน 12 โครงการ
3) ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการจํานวน 1 โครงการ
4) การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 1 แผนงาน
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.4.1 ด านการกํ ากับ ดู แ ลกิ จ การ การประเมินระดั บ การพั ฒนาด า นการกํา กับ ดู แ ลกิจการเป น
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนา
อยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการ
บรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเอง
ที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหค ณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สวพส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังคงรักษาระดับคุณภาพดีมาก
คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
1. บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน (น้ําหนักรอยละ 70)
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลา
ทีก่ ําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ําหนักรอยละ 30)
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิ
หนาที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ําหนัก ผลประเมิน
20

5.0000

17.5

5.0000

5

5.0000

10
17.5

5.0000
5.0000

20

5.0000

10

5.0000

100

5.0000

1) คณะกรรมการบริ ห าร สวพส. ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การควบคุ มดู แ ลการดํา เนินงานและการ
บริหารงานของ สวพส. โดยมีการประชุมทุกเดือน และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการในรายละเอียด
ตามหนาที่ความรับผิดชอบและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพส. เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ ทุกเดือน
เชน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการวิจัย เปนตน จึงเปน
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ปจจัยหลักแหงความสําเร็จให สวพส. สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผล
การประเมิน ตัวชี้ วัด “ระดั บการพัฒนาดา นการกํากับดู แ ลกิ จการ” ที่ค รบถวนทุ กประเด็ น คา คะแนนที่ ได เป น
5.0000 ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ไดแก
1.1) คณะกรรมการบริหาร สวพส. ในการประชุมเมื่อ 31 สิงหาคม 2555 และการประชุมเมื่อ 31
ตุลาคม 2555 เห็นชอบ แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2559
และแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามลําดับ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร ฯ ของ สวพส. เปนตัวอยางที่ดี
มีความครบถวน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุท ธศาสตร Strategy Map ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ
หลัก โครงการ และวงเงินงบประมาณรายปอยางชัดเจน
1.2) ดานการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ พบวา สวพส. สามารถ
รายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สําคัญตอคณะกรรมการบริหาร สวพส. ครบถวนทุกเดือนและเปนรายไตรมาส
คือ มีการรายงานผลของการควบคุมภายใน การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน การรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ และการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงาน
ดานการเงินและภารกิจหลัก ซึ่งมีความครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
1.3) คณะกรรมการบริหาร สวพส. ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและภารกิจหลัก
อยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส โดยไดมอบหมายใหค ณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและใหขอคิดเห็นตอ
รายงานการเงิน ส วนการดํา เนิน งานตามภารกิจหลั กมอบหมายให ค ณะอนุก รรมการวิ จัย เป นผู ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานและใหความเห็น กอนเสนอคณะกรรมการบริหาร สวพส. เพื่อทราบและใหขอคิดเห็นทุกเดือน และราย
ไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดใหความสําคัญให สวพส. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4) คณะกรรมการบริหาร สวพส. กํากับใหมีการประเมินผลงานผูบ ริห ารรองจากผูอํานวยการ
2 ระดับ โดยเห็นชอบหลักเกณฑและปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการ ประจําป
พ.ศ. 2556 และมอบใหผูอํานวยการ สวพส. แตงตั้งคณะกรรมการฯ และเปนประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือนของรองผูอํานวยการ สวพส. และนําผลเสนอกรรมการบริห าร สวพส.
พิจารณาใหความเห็ นชอบ ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารฯ ไดพิจารณาแลวมีมติให แจงผลประเมินให ผูถูกประเมินได
รับทราบดวย
1.5) สวพส. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สาํ คัญทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน (ดาน
ภารกิจหลัก) อยางถูกตองเชือ่ ถือไดในรายงานประจําป 2555 และในเว็บไซตของ สวพส. อยางครบถวนแกสาธารณะ
สะทอนให เห็นความรับผิด ชอบ และความโปรงใสที่ คณะกรรมการบริหาร สวพส. มีตอสังคม ตัว อยางขอ มูลใน
เว็บไซต เชน งบการเงิน ประวัติของคณะกรรมการบริหาร สวพส. การเขาประชุม โครงสรางของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่สําคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัตงิ าน กลยุทธ เปาหมายประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ขอมูลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนขอบังคับและระเบียบ เปนตน
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1.6) คณะกรรมการบริหาร สวพส. ไดเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยปรับ
แบบสอบถามจากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหครบถวนตามแนวทางของ สํานักงาน ก.พ.ร. และ
สวพส. ได จัด ส ง แบบประเมิ น ดั ง กล า วไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารฯ แต ล ะท า นแล ว นํ า มาสรุ ป เสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ พิจารณาผลการประเมินดังกลาวโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับผลประเมิน
และกําหนดแนวปฏิบัติดวยแลว
นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหคณะกรรมการไดเขารวมกิจกรรม ของ สวพส. และมีการ
จัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหาร สวพส. เชน กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการบริหาร สวพส. ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และโครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 กิจกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวง รวมกับ สวพส. และสํานักงานที่ปรึกษาเกษตรตางประเทศ
ประจํากรุงแคนเบอรรา จัดการสัมมนาธุรกิจกับผูประกอบการและผูนําเขากาแฟในออสเตรเลีย เพื่อแนะนํากาแฟ
โครงการหลวงและเจรจาธุรกิจการจําหนายกาแฟโครงการหลวงในออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 และงาน
Anuga 2013 ระหวางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2556 ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน
3.4.2 การปรับปรุงแกไขระเบียบหรือขอบังคับของ สวพส. โดย สวพส.สามารถไขปรับปรุงระเบีย บ
หรือขอบังคับจํานวน 3 ระเบียบ/ขอบังคับ ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนน
ที่ไดเปน 5.0000 โดยรายละเอียดดังนี้
1) กํา หนดระเบี ยบหรื อข อบั ง คั บ ของสถาบั นวิจัย และพัฒ นาพื้นที่ สูง ที่ จะวั ดผลสํ า เร็จของการ
ปรับปรุงแกไข รวม 3 ระเบียบ/ขอบังคับ ดังนี้
1.1) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการพัฒนาและบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2553
1.2) ขอบังคับ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการจัดแบงส วนงานและ
ขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. 2549
1.3) ระเบี ย บคณะกรรมการสถาบันวิ จัยและพัฒ นาพื้นที่ สูง วา ดว ยสวั สดิ การและประโยชน
เกื้อกูลอื่นสําหรับผูปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
2) คณะกรรมการบริห าร สวพส. ไดมีคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุกรรมการปรั บ ปรุ งแก ไข ระเบี ย บ
ขอ บั งคั บ ของสถาบั นวิ จัย และพัฒ นาพื้น ที่ สูง (องค การมหาชน) และคณะอนุกรรมการปรั บปรุ งแก ไข ระเบี ย บ
ขอบังคับของสถาบันฯ ไดมีการประชุม รวม 4 ครั้ง
3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพส. ไดเห็นชอบระเบียบ/ขอบังคับ ของสถาบันที่ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขแลว ไดแก
3.1) ระเบีย บคณะกรรมการสถาบันวิ จัย และพัฒนาพื้นที่สูง วา ดวยสวั สดิก ารและประโยชน
เกื้อกูลอื่นสําหรับเจาหนาที่ พ.ศ. 2556
3.2) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการพัฒนาและบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2556
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3.3) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการจัดแบงสวนงานและ
ขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. 2556

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) คณะกรรมการบริหาร สวพส. และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารฯแตงตั้ง มีการประชุม
อยางมีประสิทธิภาพมากทุกเดือน มีการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองอยางสม่ําเสมอเปนรายไตร
มาส และไดมอบขอวิ นิจฉัย ในที่ ประชุ มที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของ สวพส. ทําใหการปฏิ บัติงานของ
สวพส. บรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้ง และบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สวพส. ในระดับ ดีมาก
อยางตอเนื่องทุกป
อยางไรก็ดี สวพส. มีอัตรากําลังผูบริหารและเจาหนาที่ จํานวน 209 คน และลูกจาง จํานวน 400 คน
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพส. จึงเปนระบบที่สําคัญและตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ
ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง เชน การปรับโครงสรางและอัตรากําลังของเจาหนาที่ สวพส. การปรับปรุงมาตรฐานและ
ลักษณะงานของตําแหนงงาน (Job Description) การจัดทําและใชหลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน การขอปรับเงินเดือนเจาหนาที่ การปรับปรุงระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ย วของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพส. เปนตน คณะกรรมการบริหาร สวพส. ควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
บริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการในรายละเอีย ดตามหนาที่ความรับผิดชอบและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร สวพส. เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ อยางตอเนื่อง
2) เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานของ สวพส. มีความมุงมั่นและมีความซื่อสัต ยในการทํางานโดยมีการ
ติด ตามงานในพื้นที่ที สวนใหญ อยูหางไกลและเดินทางยากลําบากเสี่ย งต ออั นตรายมาก ช วยประสานนักวิจัยและ
เจาหนาที่จากสถาบันตาง ๆ เชน มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัย
พายัพ เปนตน เพื่อใหคําแนะนําแกเกษตรกรอยางตอเนื่องจนไดรับคําชมเชยและไดรับ ความรวมมือสนับ สนุนการ
ดําเนินงานในพื้นที่ทั้ง จากเจา หนา ที่และเกษตรกร ผูนํา ชุมชน เปน อยา งดี ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่ เป นเกษตรกรบนพื้นที่ สู งของสถาบั นวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สูง ในปง บประมาณ พ.ศ. 2556 พบว า
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความพึงพอใจในการใหบริการในประเด็นดานเจาหนาที่ผใู หบริการ คิดเปนรอยละ 93.80 โดย
ความพึงพอใจสูงที่สุดในเรื่อง “ความซื่อสัตยสจุ ริตในการปฏิบัตหิ นาที่ใหบริการ เชน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชน
ในทางมิชอบ” คิดเปนรอยละ 94.34 “เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ ใหคําแนะนํา แกไขปญหา
ตอบชี้แจงขอสงสัยไดอยางชัดเจน ตรงประเด็น” คิดเปนรอยละ 93.84 “ความพรอม ความเต็มใจ ความเอาใจใส
และความกระตือรือรน ในการใหบริการ” คิด เปนรอยละ 91.94 ซึ่งใกลเคีย งกับผลการสํารวจของปงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2555 ที่ผานมา จึงเปนการยืนยันถึงคุณภาพการใหบริการของทรัพยากรบุคคลของ สวพส.
3) อุทยานหลวงราชพฤกษ เปนแหลงเรียนรูและเปนสถานที่จัดอบรมเผยแพรใหค วามรูแกเกษตรกร
และผูสนใจตามหลักสูตรและวิธีการที่ สวพส. จัดทํา นอกจากนี้ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม
และสรางรายไดใหกับ สวพส.
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4) การเปด เผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญของ สวพส. ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน (ดาน
ภารกิจหลัก) มีการดํ าเนินงานไดอยางครบถวน ถูกตองและนาเชื่อถือเปนตัวอยางที่ดี โดยไดรายงานในรายงาน
ประจําปและเว็บไซตของ สวพส.
5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน สวพส. มีการจัดเก็บขอมูล อยาง
เป นระบบ มีระเบีย บ การจั ด ทํ าข อมูล หลั ก ฐานมีค วามครบถว นถู กต อ งดี มาก โดยมี การบัน ทึกการรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส ( E-SAR) ไดอยางครบถวนตามแนวทางที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ทําใหสามารถคนหาขอมูลหลักฐานไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้การจัดทํารายละเอีย ดการประเมินผลมีความ
ครบถวนทุกตัวชี้วัดและครบทุกหัวขอในแบบประเมินผล 6 เดือนและ 12 เดือน

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การกํา หนดตั วชี้ วัด ในมิ ติ ที่ 1 มิติ ด า นประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนปฏิ บั ติ งาน ควรพัฒ นาการวั ด และ
ประเมินผลเกี่ยวกับผลลัพธของโครงการวิจัยที่สําคัญ ๆ ตามยุทธศาสตรข อง สวพส. และเปนโครงการที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติการประจําปข อง สวพส. ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานและผลลัพธที่เกิด ขึ้นจากการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยของ สวพส.
2) ภารกิจหลักของ สวพส. จะเปนการสงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงรวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งรักษาคุณคาและสรางประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ที่สงู ซึ่งตองมีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับองคความรูของงานวิจัย
ทั้งหมดที่มีการนําไปใชประโยชนและเผยแพรอยางกวางขวาง เชน ผลงานวิจัยในชวง 1-5 ปที่เสร็จทั้งหมด องค
ความรูจากผลงานวิจัยแตละเรื่อง การนําองคความรูจากผลงานวิจัยแตละเรื่องไปใชประโยชน การนําองคความรูจาก
ผลงานวิจัยแตละเรื่องไปเผยแพร และขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายผูใชประโยชนจากผลงานวิจัยของ สวพส. เปนตน
………………………………….

