รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือ สวพส. จัด ตั้งขึ้นตามมติค ณะรัฐมนตรี
เพื่อรองรับงานขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงใหเกิด ประโยชนในวงกวาง โดยเริ่มจากพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรที่สูง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2535
ตอมาไดรับการยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และในวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ไดรับ
การประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในลักษณะองคการมหาชน และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันไดมีภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการให
สถาบั นวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัด การในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549 โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยกรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และ
ภารกิจบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตอมาในวันที่
10 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อจากเดิม “สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 โดย
สํานักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูล นิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย
พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่เหมาะสมสูชุมชน
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4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
สู ง อย า งครบวงจร เช น ด า นการผลิ ต การตลาด มาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ ก ารขนสง สิ น ค า ตลอดจนเป นศู น ย
ประสานงาน และสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได
จากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑข องสินคาโครงการหลวงและสินคา
ในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา และทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ในประเทศและตางประเทศ
8) จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่น ๆ ดําเนินการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตร
และการอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.4 ผูอํานวยการ : ดร. ศิริพงศ หังสพฤกษ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ
1. ดร.อําพน กิตติอําพน
2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
6. เลขาธิการ กปร.
7. นายเชาว อรรถมานะ
8. รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ
9. รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกลุ
10. นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
11. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

โครงสรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

อัตรากําลัง 208 อัตรา (ผูบริหาร 4 คน เจาหนาที่ 159 คน)
1.7 เงินงบประมาณ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อใชปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 502,999,600 บาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“มุงดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลงานโครงการหลวง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลง
ทองเที่ยวการเกษตรที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”
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พันธกิจ
1) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการ
2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญ
 ญาทองถิ่นรวมทั้งรักษาคุณคาและ
สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานที่เกีย่ วของในการวิจัย
พัฒนาและถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพือ่ ใหชมุ ชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางครบวงจรตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5) เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ย นการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและ
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. 2557 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตัง้ และเปนตัวชี้วัด
ที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยสวนใหญเปนตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.9654 ซึ่งอยูในระดับ ดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติงานมาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของ สวพส. ในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน รวมทั้งในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองคการ ทีม่ ีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ นระดับสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนทีไ่ ด 5.0000 ทั้ง 3
มิติดังกลาว สําหรับผลการปฏิบัติงาน ในระดับรองลงมาคือในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คาคะแนนที่ได
4.7120 ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกลาวของ สวพส. ในทุกมิติอยูในระดับดีมากอยางตอเนื่องทุกป
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สวพส. มีผ ลการดํ าเนิ นงานในระดั บ สู ง กวา เป า หมายตามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นคํ า รับ รองการ
ปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด โดยสรุป คือ
 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ขอ 3.3 นโยบายปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ ในสวนของขอ 3.3.1 ภาคเกษตร และ ขอ 3.3.3 ภาคการทองเที่ยวและการบริการ สวพส. มีผ ลการ
ดําเนินงานครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก โดยสรุป ดังนี้
1) การประเมินผลสํ าเร็จตามเปา หมายของโครงการที่ส นับสนุนโครงการหลวง ที่ สพวส.
ดําเนินการใน ปงบประมาณ 2557 จํานวน 5 โครงการ มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก
โดยทุกโครงการวิจัยดังกลาวดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรอยละ 100
ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธของทุกโครงการตามเงื่อนไขดวย
2) กิ จกรรมที่จัดภายในอุท ยานหลวงราชพฤกษเ พื่อส งเสริมการทองเที่ ยวและการเรียนรู
อุทยานหลวงราชพฤกษไดมกี ารจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 8 กิจกรรม ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก ไดแก
 กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 นิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพล







กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูโลกแมลง
กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูพรรณไมในรม
กิจกรรมเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับกลวยไม
งานวันเกษตรกรและวันพืชมงคล
งานเทศกาลชมสวนฤดูฝน

 พันธกิจดานสงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง สวพส. มีผลการดําเนินงาน
ในระดับดีมากตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก
1) รายได ข องเกษตรกรที่ เ กิด ขึ้น จากการได รับ การถา ยทอดองค ค วามรูแ ละมีการนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาอาชี พ โดย ผลจากถายทอดองคความรูแ ละมีการนําไปใช ประโยชนในการพัฒนาอาชี พ
ให กับ เกษตรกรในพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวง พบว าเกษตรกรมีรายได ที่ เกิด ขึ้ นจากการไดรับ การ
ถายทอดองคความรูแ ละมีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ จํานวน 101,918,056 บาทตอป ซึ่งอยูใน
ระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
2) สวพส. ไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 13 เรื่อง คาคะแนนที่ได 5.0000

6
 พันธกิ จ ด านสง เสริ มและประสานความร ว มมือ กั บ มู ลนิธิโ ครงการหลวงและหนว ยงานที่
เกี่ยวของในการวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อ ใหชุมชนมี
ความเขมแข็งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม สวพส. มีผลการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีมากครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยการสงเสริมและจัดทําแผน
ชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 14 ชุมชนที่สามารถจัดทําแผนชุมชนและมีกระบวนการขับเคลื่อน
ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนผลงานที่สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000
 พันธกิจดานการเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งภายในและตางประเทศ สวพส. มีผ ลการดําเนินงานในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก ความรวมมือทางวิชาการที่ สวพส. ทํารวมกับ หนวยงานในตางประเทศ สงผลให
ชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศมีการนําองคความรูจากโครงการความรวมมือระหวาง สวพส. กับหนวยงาน/
องคการระหวางประเทศไปใชประโยชน โดยโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว มีชุมชนจํานวน 17 ชุมชน
ที่มีการนําองคความรูจากโครงการความรวมมือกับ สวพส. ไปใชประโยชน เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินงาน 17 หมูบาน
จํานวน 174 ครอบครัว มีรายไดรวม 4,826,857 บาท จากแผนการผลิตและการตลาดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กําหนด
เปาหมายไว 3,740,000 บาท โดยมีชุมชนที่ผานตัวชี้วัด คือ มีรายไดมากกวารอยละ 60 ของเปาหมาย จํานวน 15 ชุมชน
ซึ่งผลการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑและเปาหมายที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนน ที่ได 5.0000
 พันธกิจดานการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่ สูง อยางครบวงจรตลอดจนเปนศูนยป ระสานงานและสงเสริ มการดําเนินการ สวพส. มีผ ลการ
ดําเนินงานในระดับดีมากตามเกณฑทกี่ ําหนดไวในคํารับรองการปฏิบตั งิ าน ไดแก จํานวนชุมชนที่นําแผนที่ขอบเขต
ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม โดย สวพส. มีผ ล
การปฏิบัติงานจํานวน 5 ชุมชน ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
 พันธกิจดานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และแหลงทองเทีย่ วทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มคี ุณภาพ สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด ไดแก
1) มีนักทอ งเที่ ย วที่ เ ขา เยี่ย มชมอุ ทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 699,043 คน ซึ่ง ผลการ
ดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก
2) อุทยานหลวงราชพฤกษ ได จัด ทํ าองคค วามรูเ พื่อเผยแพรใหกับ นักเรีย น นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจไดเรียนรู ซึ่งผูเขารับการเรียนรูที่เขามารับบริการในแตละครั้ง จะไดรับการถายทอดความรู
ในทุกเรื่องตามฐานการเรียนรูที่จัดขึ้น รวมจํานวนผูเขารับการเรียนรูทั้งสิ้น 4,669 คน ผลการดําเนินงานดังกลาว
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000

7
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่เ ปนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง สวพส. คิดเปนรอยละ 92.50 และที่เปนผูรับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ สวพส. คิดเปน
รอยละ 82.23 นอกจากนี้ระดับความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. คิดเปนรอยละ 89.13
ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายตามที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

ระดับคะแนน

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติที่ 1 ประสิทธิผล

60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

12%

4.7120

12%

5.0000

2.0000

16%

5.0000

1.0000

100%

4.9654

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิตริ วมทุกมิติ

5.0000
4.0000
3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายปของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548-2557
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
2548
องคการมหาชนยังไมไดเขาสูร ะบบประเมินผลฯ
2549
องคการมหาชนยังไมไดเขาสูระบบประเมินผลฯ
2550
4.6041
4.7000
4.1827
4.9907
4.6411
2551
4.9756
5.0000
4.5000
4.1749
4.6902
2552
4.9375
5.0000
4.9000
4.7485
4.9022
2553
4.9198
3.7660
5.0000
4.7608
4.7727
2554
4.9560
5.0000
5.0000
5.0000
4.9736
2555
5.0000
4.4320
5.0000
5.0000
4.9432
2556
5.0000
4.7744
5.0000
5.0000
4.9662
2557
5.0000
4.7120
5.0000
5.0000
4.9654
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ตารางสรุ ปผลการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
เกณฑการใหคะแนน
ตัว ชี้ว ัดผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้ว ัดที่ 1.1.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการที่ส นับสนุนงานโครงการหลวง

น้ําหนัก
หนว ยวัด
(ร อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คา
คะแนนถวง
ดําเนินงาน คะแนนที่ได น้ําหนัก

60

5.0000

รอยละ

10

60

70

80

90

100*

100

5.0000

0.5000

โครงการที่ 1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภั ย

รอยละ

2

60

70

80

90

100*

100

5.0000

0.1000

โครงการที่ 2 โครงการปาชาวบานในพระราชูป ถั มภ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราช
กุมารี และการอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รอยละ

2

60

70

80

90

100*

100

5.0000

0.1000

โครงการที่ 3 การสนับ สนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริห ารจัดการในศูนย เรียนรูโครงการหลวง

รอยละ

2

60

70

80

90

100*

100

5.0000

0.1000

โครงการที่ 4 โครงการรณรงคเพื่อลดใชสารเคมีบน
พื้นที่สูงและเฝาระวังการปนเปอนมลพิษใน
สิ่งแวดลอม

รอยละ

2

60

70

80

90

100*

100

5.0000

0.1000

โครงการที่ 5 โครงการสนันสนุนการถ ายทอด
เทคโนโลยี แ ละการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย

รอยละ

2

60

70

80

90

100*

100

5.0000

0.1000

ตัวชี้ว ัดที่ 1.1.2 จํานวนกิจกรรมเกี่ยวกับองคความรู
ที่อุท ยานหลวงราชพฤกษจัดเพื่อสงเสริมการเรียนรู
และการเผยแพรองคความรู

กิจกรรม

10

4

5

6

7

8

8

5.0000

0.5000

ลานบาท

5

64.8

68.4

72

75.6

79.2

101,918,056 5.0000

0.2500

ชุมชน

7

6

8

10

12

14

14

5.0000

0.3500

ตัวชี้ว ัดที่ 1.4 จํานวนชุมชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่มีการนําองคความรูจากโครงการความ
รวมมือระหวาง สวพส. กับหนว ยงาน/องคการ
ระหวางประเทศไปใชป ระโยชนในการพัฒนาอาชีพ
และมีรายไดเพิ่มขึ้ น

ชุมชน

7

2

5

8

11

14

15

5.0000

0.3500

ตัวชี้ว ัดที่1.5 จํานวนชุมชนที่นําแผนที่ข อบเขตที่ด ิน
รายแปลงของเกษตรกรไปใชป ระโยชนในการ
อนุรักษท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ ม

ชุมชน

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

เรื่อง

6

9

10

11

12

13*

13

5.0000

0.3000

คน

3

699,043

5.0000

0.1500

คน

6

4,669

5.0000

0.3000

ตัวชี้ว ัดที่ 1.2 จํานวนรายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้ น
จากการไดรับ การถ ายทอดองคความรูแ ละมีการ
นําไปใชป ระโยชนในการพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้ว ัดที่ 1.3 จํานวนชุมชนที่จัดทําแผนชุมชนและมี
กระบวนการขั บ เคลื่อนไปสูการปฏิ บัต ิ

ตัวชี้ว ัดที่ 1.6 จํานวนทรัพย สินทางปญญาที่มีการยื่ น
ขอจดทะเบีย น
ตัวชี้ว ัดที่ 1.7 การดําเนินงานของอุท ยานหลวงราช
พฤกษ
ตัวชี้ว ัดที่ 1.7.1 จํานวนนักทองเที่ย วที่เข าเยี่ ยมชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตัวชี้ว ัดที่ 1.7.2 จํานวนผูที่เข ามารับ การเรีย นรูดาน
การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ

605,720 628,520 651,317 674,110 696,900
2,800

3,150

3,500

3,850

4,200

9
ตารางสรุ ปผลการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
เกณฑการใหคะแนน
ตัว ชี้ว ัดผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริ การ
ตัวชี้ว ัดที่ 2.1 ระดับ ความสําเร็จของการใชผลการ
สํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ

น้ําหนัก
หนว ยวัด
(ร อยละ)

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
คา
คะแนนถวง
ดําเนินงาน คะแนนที่ได น้ําหนัก
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4.7120

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

รอยละ

3

70

75

80

85

90

92.5

5.0000

0.1500

ตัวชี้ว ัดที่ 2.2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ผูรับ บริการจากอุท ยานหลวงราชพฤกษ)

รอยละ

2

70

75

80

85

90

82.23

3.4460

0.0689

ตัวชี้ว ัดที่ 2.3 รอยละความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ข ององคการมหาชน

รอยละ

2

70

75

80

85

90

89.13

4.8260

0.0965

ตัวชี้ว ัดที่ 2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้ว ัดที่ 2.2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (เกษตรกรที่ไดรับการถ ายทอดความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง)

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้ว ัดที่ 3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใช
เงิน
ตัวชี้ว ัดที่ 3.2 รอยละของโครงการของสวพส.ใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2558 ที่นําตนทุนตอหนวยไปใช
ประโยชน
ตัวชี้ว ัดที่ 3.3 รอยละของจํานวนพื้นที่ข ยายผล
โครงการหลวงที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน
ผลการปฎิ บ ัติงาน
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รอยละ

3

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.1500

รอยละ

5

70

75

80

85

90

92.31

5.0000

0.2500

รอยละ

4

10

20

30

40

50

68.78

5.0000

0.2000

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
ตัวชี้ว ัดที่ 4.1 ระดับ การพัฒนาดานการกํากับ ดูแล
กิจการ และการพัฒนาองคการ
ตัวชี้ว ัดที่ 4.2 ระดับ ความสําเร็จของการประเมินผล
การดําเนินงานตามที่กําหนดไวใ นกฎหมายจัดตั้ง
ตัวชี้ว ัดที่ 4.3 รอยละของจํานวนข อเสนอแนะและ
ข อสัง เกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ให
สวพส. แกไขปรับปรุง ไดมีการดําเนินการเสร็จและ
ไดรับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข อง

5.0000

16

5.0000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.5000

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.1000

รอยละ

4

60

70

80

90

100

100

5.0000

0.2000

น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนที่ได

4.9654
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง (องค การมหาชน) หรือ สวพส. มีการกํ าหนดตัวชี้วัดที่แสดงผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ สวพส. มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้ง และเปน
ตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จ ตามนโยบายรั ฐบาล: นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ข อ 3.3 นโยบายปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ ในสวนของขอ 3.3.1 ภาคเกษตร และ ขอ 3.3.3 ภาคการทองเที่ยวและการบริการ สวพส. มี
ผลการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก โดยสรุป
ดังนี้
1) การประเมินผลสําเร็จตามเปาหมายของโครงการที่สนับสนุนโครงการหลวง ที่ สพวส. ดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2557 จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(2) โครงการปาชาวบานในพระราชูป ถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ศูนยเรียนรูโครงการหลวง
(4) โครงการรณรงค เ พื่ อลดใช ส ารเคมี บ นพื้ น ที่ สู ง และเฝ า ระวั ง การปนเป อ นมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอม
(5) โครงการสนันสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย
ทั้งนี้ ไดกําหนดเงื่อนไขสําหรับเกณฑการใหคะแนนในระดับ 5 คือทุกโครงการตองดําเนินงานเสร็จ
ตามแผนและตองมีการประเมินผลผลลัพธของโครงการดวย ซึ่ง สวพส. มีผลการปฏิบัตงิ านอยูในระดับดีมากสูงกวา
เปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 โดยทุกโครงการวิจัยดังกลาวดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรอยละ 100 ของแผนและมีการประเมินผลผลลัพธของทุกโครงการตามเงื่อนไขดวย
โครงการ
(1) โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
1) การฝกอบรมเจาหนาที่โครงการหลวงจํานวน 8 ครั้ง ผูเ ขารับการฝกอบรมจํานวน
626 คน
2) การฝกอบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน 37 ศูนยฯ ผูเ ขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 4,300 คน
3) การตรวจแหลงผลิตและระบบผลิตของเกษตรกร จํานวน 36 ศูนยฯ
4) การตรวจวิเคราะหผลผลิตและปจจัยการผลิต จํานวน 4 ศูนยฯ
5) การประชุมเพื่อปรับปรุงคูมือคุณภาพการผลิตพืชในระบบ GAP จํานวน 2 ครั้ง
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(2) โครงการปาชาวบาน

ในพระราชูปถัมภของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) โครงการสนับสนุนการ

ดําเนิน งานการสนับ สนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริ ห ารจั ด การในศู น ย
เรียนรูโครงการหลวง

(4) โครงการรณรงคเพื่อ

ลดใชสารเคมีบนพื้นที่สงู
และเฝาระวังการปนเปอน
มลพิษในสิง่ แวดลอม

(5) โครงการสนันสนุนการ

ถายทอดเทคโนโลยีและ
การเรียนรูการปลูกผัก

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
โดยมีผเู ขารวม จํานวน 92 คน
6) การสัมมนาและศึกษาดูงานของระบบ GAP พืชผัก : เปาหมาย จํานวน 1 ครั้งโดย
มีผูเขารวม 60 คน
1) การจัดประชุม/ฝกอบรม/กิจกรรมเรียนรูแ ละสาธิตการปลูกปาชาวบาน จํานวน 40 ครั้ง
มีผูเขารวมรวมทั้งสิ้น 1,621 คน
2) การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูปลูกปา
ชาวบาน จํานวน 5 กลุม
3) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรูการปลูกปาชาวบาน จํานวน 12 แหง
4) สื่อการเรียนรูการปลูกปาชาวบาน จํานวน 2 เรื่อง
5) กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง รวมทั้งสิ้น 79 ครั้ง มีจํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 4,475 คน
1) การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูของศูนยพฒ
ั นาโครงการ
หลวง จํานวน 18 แหง
2) การจัดอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพวิทยากรของศูนยเรียนรู
3) การอบรมแนวทางการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูของศูนยเรียนรูของศูนยเรียนรู
โครงการหลวง จํานวน 1 ครั้ง จํานวนผูเขารวม 51 คน
4) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทดสอบการจัดการเรียนรูข องศูนยเรียนรู
5) การผลิตเอกสารหรือสื่อการเรียนรู ในรูปแบบ แผนพับ ไวนิล ปาย และคูมือ
จํานวน 15 เรื่อง
6) การจัดกิจกรรมเผยแพรศูนยเรียนรูโครงการหลวง จํานวน 9 ครั้ง มีผูไดรับการ
ถายทอดความรู จํานวน 4,000 คน
1) การจางเหมาและเก็บ ตัวอยางน้ํา และดิน ในพื้ นที่โ ครงการหลวง 38 พื้ นที่ และ
โครงการขยายผล 17 พื้นที่ รวม 440 ตัวอยาง
2) การตรวจปริมาณสารพิษกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมทในกระแสเลือด
ใหกับเกษตรกร 36 พื้นที่ จํานวน 4,038 คน
3) การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนเพื่อเฝาระวังและลดการปนเปอนมลพิษสูสิ่งแวดลอม
8 พื้นที่/19 ครั้ง/1,401 คน
4) การประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของเจาหนาที่ 3 ครั้ง จํานวน 161 คน
5) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (โปสเตอร/แผนพับ/คูมือ) 3 เรื่อง
1) การตรวจประเมินฟารมภายใน จํานวน 28 ครั้ง เกษตรกรที่ไดรับการตรวจประเมินแปลง
จํานวน 141 ราย
2) การฝกอบรม/ศึกษาดูงานของเกษตรกร จํานวน 21 ครั้ง เกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรม/
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อินทรีย

ผลผลิตและการประเมินผลลัพธ
ศึกษาดูงานจํานวน 801 ราย
3) การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/ศึกษาดูงานของเจาหนาที่ จํานวน 7 ครั้ง จํานวน 255 คน
4) การสนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตเพือ่ การเรียนรู 5 ศูนยฯ

2) กิจกรรมที่จัดภายในอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู อุท ยาน
หลวงราชพฤกษไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน
8 กิจกรรม ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 รายละเอียดดังนี้
ครั้ง
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม

รายละเอียด

กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรู  จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้น
เกษตรทฤษฎีใหมตามหลัก
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพัน ธ 2557 ณ สวนเกษตรทฤษฎี
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ใหม มี ก ารจั ดกิ จ กรรมเพื่อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรูและเผยแพร อ งค ความรู ดา น
พอเพียง
เกษตรทฤษฎี ใหมต ามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มีผูเข าชมนิทรรศการ
จํานวน 18,427 คน
 จัดกิจกรรมฐานการเรี ยนรูเ กษตรทฤษฎีใหมต ามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ใหแกนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ เรียนรูการเปนอยูแบบพอเพียง
มีการสาธิต การผลิตปจจัยในการผลิตพืชเพื่อลดตน ทุน เชน การผลิตปุยหมัก
การผลิตน้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ การเลี้ยงไสเดือนดิน การผลิตผักในโรงเรือน
ไมผล พืชสมุนไพร จัดกิจกรรมจํานวน 25 ครั้ง รวม 3,949 คน
กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรู  จั ด นิ ท รรศการพระราชประวั ติ พระอั จ ฉริ ย ภาพ และพระราชกรณี ย กิ จ
พระราชประวัติ พระ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จัดขึ้นระหวางวันที่ 1
อัจฉริยภาพ และพระราช
ธันวาคม 2556 –28 กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารนิทรรศการใตหอคําหลวง มีผู
กรณียกิจพระบาทสมเด็จ
เขาชมนิทรรศการจํานวน 15,856 คน
พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลย  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูหอคําหลวง ใหแกนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจได
เดชมหาราช
เรียนรูรูปแบบอาคารและศิลปกรรมของหอคําหลวง และความสําคัญของหอคํา
หลวงกับอุทยานหลวงราชพฤกษ ชมหองเทิดพระเกียรติและหองนิทรรศการ
จัดกิจกรรมจํานวน 5 ครั้ง รวม 2,145 คน
นิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพล  จัดนิ ทรรศการทิ วลิปคิงภู มิ พล จั ด ขึ้ น ระหว างวัน ที่ 1 ธั นวาคม 2556 – 28
กุมภาพันธ 2557 ณ อาคารนิทรรศการกลวยไม มีผูเขาชมนิทรรศการจํานวน
84,549 คน
กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรู  จัดกิจกรรมเรียนรูความแตกตางของแมงและแมลง ระบบนิเวศการดํารงชีวิต
โลกแมลง
ของแมลง รูจักแมลงชนิดตาง ๆ คนหาความมหัศจรรยและพฤติกรรมแปลก ๆ
ของแมลงหลากหลายชนิด รวมทั้งกิจกรรมสํารวจแมลง ณ บริเวณอาคารโลก
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ครั้ง
ที่

5

6

7

8

กิจกรรม

รายละเอียด

แมลง อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 14 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน
2,500 คน
กิจกรรมเกี่ยวกับองคความรู  จัดกิจกรรมเรียนรูพรรณไมในรม เรียนรูเกี่ยวกับพรรณไมแปลกและหายากกวา
พรรณไมในรม
500 ชนิด พบกับพืชดึกดําบรรพ (เฟน) ปาลม รูจักพืชกินแมลง สับปะรดสี
รวมทั้งพรรณไมประดับในรมนานาชนิด และรวมสนุกกับเกมการเรียนรู
หลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมจํานวน 8 ครั้ง รวม 1,262 คน
กิจกรรมเผยแพรองคความรู  จัดกิจกรรมฐานเรียนรูพรรณไมในเรือนกลวยไม เรียนรูกลวยไมชนิดตาง ๆ
เกี่ยวกับกลวยไม
การจัดจําแนก ลักษณะพิเศษของกลวยไม ตอบคําถาม เลนเกมสและสํารวจ
กลวยไมในสวน จัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง รวม 1,331 คน
 รวมกับสมาคมกลวยไมเชียงใหมในพระบรมราชินูปถัมภ ชมรมกลวยไมลานนา
และกลุมเอื้องเวียงพิงค จัดกิจกรรมการประกวดกลวยไม เพือ่ จัดแสดงและ
เผยแพรใหนักทองเที่ยวและผูสนใจไดรูจักกลวยไมชนิดตาง ๆ จํานวน 4 ครั้ง
งานวันเกษตรกรและวันพืช  รวมกับกรมการขาว จัดงานวันเกษตรกรและวันพืชมงคล ระหวางวันที่ 9 – 13
มงคล
พฤษภาคม 2557 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อ
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดเห็นความสําคัญและทราบประวัติพระราชพิธีพืช
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและใหความสําคัญแกเกษตรกรของไทย
จัดกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุขาวพระราชทาน จัดนิทรรศการและกิจกรรมการ
เรียนรูดานการเกษตรสาขาตาง ๆ มีผูเขาชมงานทั้งหมด 7,265 คน
งานเทศกาลชมสวนฤดูฝน  จัดงานชมสวนฤดูฝน ชมสวนดอกปทุมมาและสวนบัวขึ้น ระหวางวันที่ 1
สิงหาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2557

3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 พัน ธกิจ ด านส ง เสริ ม สนั บ สนุน การวิ จั ย และพั ฒ นาโครงการหลวง สวพส.มี ผ ลการ
ดําเนินงานในระดับดีมากตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก
1) รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึน้ จากการไดรับการถายทอดองคความรูและมีการนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาอาชีพ โดย ผลจากถายทอดองคความรูและมีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกร
ในพื้น ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ งประกอบดว ย โครงการขยายผลโครงการหลวงจํ านวน 29 แห ง
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝน 11 แหง โครงการถายทอดองคค วามรู 13 แหง และ
โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน 10 แหง โดยมีพื้นที่เปาหมาย 6 ลุมน้ําหลักของประเทศ คือ ลุมน้ําปง
ลุมน้ํานาน ลุมน้ําสาละวิน ลุมน้ํากก ลุมน้ําโขง และลุมน้ําแมกลอง ซึ่งมีมูลคาจากการไดรับการถายทอดองคความรู
และมีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพระหวางเดือน ต.ค. 56-ก.ย. 57 พบวาเกษตรกรมีรายไดที่เ กิดขึ้น
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จากการไดรับการถายทอดองคความรูและมีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ จํานวน 101,918,056 บาท
ตอป ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
2) สวพส. ไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 13 เรื่อง คาคะแนนที่ได
5.0000 ซึ่ง มีผ ลการปฏิบัติ งานอยูในระดับ ดีมากครบถ วนตามเกณฑ และเงื่ อนไขที่ กําหนดไวในคํา รับรองการ
ปฏิบัติงาน โดยไดยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ดังนี้
2.1) จดแจงลิขสิทธิ์ จํานวน 2 รายการ ไดแก
 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑพริกกะเหรี่ยง”
 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศนการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะแขวน”
2.2) ยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จํานวน 5 รายการ ไดแก
 อนุสิทธิบัตรสูตรตํารับผลิตภัณฑเจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีสวนประกอบสําคัญจาก
สารสกัดฮอสะพายควาย
 อนุสิทธิบัตรชีวผลิตภัณฑแบบเม็ดสําหรับกําจัดแมลงศัตรูพืช
 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑนวดน้ํามันมะแตก
 อนุสิทธิบัตรคอนกรีตผสมแกนตนเฮมพและกรรมวิธีการผลิตดังกลาว
 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑสําหรับสงเสริมการเจริญเติบโตพืช
2.3) ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร จํานวน 5 รายการ ไดแก
 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผา 1
 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผา 2
 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผา 3
 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผา 4
 สิทธิบัตรสวนผสมสารฟโรโมนสังเคราะหสําหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
2.4) ยื่นขอเครื่องหมายการคา จํานวน 1 รายการ ไดแก เครื่องหมายการคาพริกกระเหรี่ยงภูภัณฑ
 พันธกิจดานสงเสริมและประสานความรว มมือ กับมูล นิธิโครงการหลวงและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อ ใหชุมชนมี
ความเขมแข็งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม สวพส. มีผลการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับดีมากครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1) การสงเสริมและจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ง สวพส. มีผลการ
ปฏิบัติงานคือมี 14 ชุมชนที่สามารถจัดทําแผนชุมชนและมีกระบวนการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนผลงานที่
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
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1.1) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 14
พื้นที่ 14 หมูบาน ผูเขารวมจํานวน 759 คน
1.2) การสงเสริมและสนับสนุนการนําแผนชุมชนไปสูก ารปฏิบัติ โดยมีการนําเสนอแผนชุมชน
เข า สู ค ณะทํ า งานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและการประชุ ม
คณะกรรมการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใชประโยชนดานการพัฒนา จํานวน 14 พื้นที่ 14 หมูบาน ผูเขารวม
จํานวน 488 คน
1.3) การสนับสนุนกิจกรรมนํารองหรือกิจกรรมตัวอย างการขั บเคลื่อนแผนชุมชนไปสูการ
ปฏิบัติตามแผนชุมชน จํานวน 14 พื้นที่ 14 ชุมชน
 พันธกิจดานการเสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงทั้งภายในและตางประเทศ สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงาน ไดแก ความรวมมือทางวิชาการที่ สวพส. ทํารวมกับ หนวยงานในตางประเทศ สงผลให
ชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศมีการนําองคความรูจากโครงการความรวมมือระหวางสวพส. กับหนวยงาน/
องคการระหวางประเทศไปใชประโยชน โดยโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ลาว มีชุมชนจํานวน 17 ชุมชน
ที่มีการนําองคความรูจากโครงการความรวมมือกับ สวพส. ไปใชประโยชน ซึ่งผลการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑ
และเปาหมายที่กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000 มีการดําเนินการ ดังนี้
 การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือน
 การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผล
 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว
 การใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการกลุม
 เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินงาน 17 หมูบาน จํานวน 174 ครอบครัว มีรายไดรวม 4,826,857
บาท จากแผนการผลิตและการตลาดปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กําหนดเปาหมายไว 3,740,000 บาท โดยมีชุมชนที่
ผานตัวชี้วัด คือ มีรายไดมากกวารอยละ 60 ของเปาหมาย จํานวน 15 ชุมชน
ที่

ชื่อหมูบ าน

จํานวน
โรงเรือน
รวม
(หลัง)

จํานวน
เกษตรกร
(ครอบครัว)

เปาหมายรายได
ป 2557
(บาท)

รายไดรวม
12 เดือน
(บาท)

1
2
3
4
5

Nalae
Naseankham
Huoyoun
Nangam
Lang

13
20
109
7
4

12
12
45
7
4

160,000
460,000
1,740,000
140,000
80,000

190,948
357,436
2,664,821
84,480
47,600

รอยละ รายได
ของแผน มากกวา
รอยละ
60

119
78
153
60
60

1
1
1
1
1
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ที่

ชื่อหมูบ าน

จํานวน
โรงเรือน
รวม
(หลัง)

จํานวน
เกษตรกร
(ครอบครัว)

เปาหมายรายได
ป 2557
(บาท)

รายไดรวม
12 เดือน
(บาท)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

Huoykoum
Tao
Chomchang
Poungving
Laova
Houyyam
Mounmeung
Homxay
Lak 10
Houyka
Houyta
Lak 22
17

4
5
2
10
2
13
5
7
21
4
6
5
237

4
7
2
6
2
9
5
7
14
3
4
4
147

80,000
80,000
40,000
200,000
40,000
80,000
100,000
80,000
200,000
80,000
100,000
80,000
3,740,000

128,060
46,860
193,560
174,880
70,500
85,608
610,876
51,448
63,600
56,180
4,826,857

รอยละ รายได
ของแผน มากกวา
รอยละ
60

160
117
97
219
71
107
305
64
64
70
129

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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 พันธกิจดานการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่ สูง อยางครบวงจรตลอดจนเปนศูนยป ระสานงานและสงเสริ มการดําเนินการ สวพส. มีผ ลการ
ดําเนินงานในระดับดีมากตามเกณฑทกี่ ําหนดไวในคํารับรองการปฏิบตั งิ าน ไดแก จํานวนชุมชนที่นําแผนที่ขอบเขต
ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม โดย สวพส. มีผ ล
การปฏิบัติงานจํานวน 5 ชุมชน ซึ่งอยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 มีการดําเนินการ
ดังนี้
 จัดประชุมเกษตรกร เจาหนาที่ และนักวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหแผนที่ขอบเขตที่ดิน
รายแปลงของชุมชน
 จัดทําแผนการดําเนินงานปรับการใชที่ดินรายแปลงใหสอดคลองกับการอนุรักษและฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 จัดตั้งกลุมเกษตรกรในชุมชนเพื่อดําเนินการและบริหารจัดการแผน
 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแผน
ที่กําหนด ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 5 พื้นที่
 สรุปผลการดําเนินงาน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 5 พื้นที่
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 พันธกิจดานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนแหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพ สวพส. มีผลการดําเนินงานในระดับดี
มากสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกตัวชี้วัด ไดแก
1) มีนักทอ งเที่ ย วที่ เ ข า เยี่ย มชมอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ จํา นวน 699,043 คน ซึ่ง ผลการ
ดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000
 ตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ต.ค.56
30,701

พ.ย.56
42,730

ธ.ค.56 ม.ค.57
194,037 108,840

ก.พ.57
62,869

มี. ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57
31,029 26,506 26,090

มิ. ย.57
29,422

ก.ค.57
27,626

ส.ค.57
55,997

ก.ย.57
63,196

รวม
699,043

2) อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ได จัด ทํ าองค ค วามรูเ พื่ อเผยแพรให กับ นัก เรี ย น นักศึ กษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจไดเรียนรู องคความรูดังตอไปนี้
 การจัดตกแตงภูมิทศั น
 การเลือกพรรณไม สําหรับนํามาจัดตกแตงภูมทิ ัศน
 การดูแลพรรณไม หลังการจัดตกแตงพรรณไม
 โลกแมลง
 รูจักกลวยไม
 พืชสมุนไพรในครัวเรือน
 พรรณไมในเรือนรมไม
 หอคําหลวง
 วัสดุพชื พรรณและการเลือกใช
 ระบบนิเวศปาชายเลน
สวพส. ใชกระบวนการในการเผยแพรองคความรูทั้งในรูปแบบของการจัดกิจกรรมใหความรูตาม
ฐานการเรียนรูและการจัดคายเยาวชน ซึ่งผูเขารับการเรียนรูที่เขามารับบริการในแตละครั้งจะไดรับการถายทอด
ความรูในทุกเรื่องตามฐานการเรียนรูที่จัดขึ้น รวมจํานวนผูเขารับการเรียนรูทั้งสิ้น 4,669 คน ซึ่งผลการดําเนินงาน
ดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.7120
3.2.1 การนําผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผาน
มาเพื่อใชประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการมหาชนในการเรียนรูและเขาใจผูรับบริการ เพื่อปรับ ปรุงการ
ใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ สวพส. ไดดําเนินการใชผลการสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการคุณภาพการใหบริการไดครบถวนตามเกณฑการประเมินผลที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน
คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 โดยมีผลการดําเนินงานสรุป ดังนี้
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 ประชุมหารือเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกขอเสนอแนะเพื่อใชในการปรับปรุง การใหบริการ
 วิเ คราะหผ ลการสํ ารวจการให บ ริ การในป 2556 ซึ่ง จากผลการประเมิน ไดมีขอเสนอแนะ
จํานวน 12 ขอ ประกอบดวย แนวทางการปรับปรุงการใหบริการแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 5 ขอ
และแนวทางการปรับปรุงการใหบริการผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 7 ขอ
 กําหนดแนวทางการปรับปรุงงานใหบริการตามผลการสํารวจป 2556
 เสนอแนวทางการปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริหาร สวพส. ใน
การประชุมเมื่อ 21 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นเพื่อการปรับปรุง เชน สวพส. ควรติดตามการนํา
คูมื อการปฏิ บัติง านในพื้นที่ข ยายผลโครงการหลวงไปใชในการปฏิ บั ติง านจริง จัดทําป ายบอกทางหรือ แผนที่
ภาพรวมอุทยานหลวงราชพฤกษ
 ดําเนินการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบดังกลาวขางตน โดยไดดําเนินการปรับปรุง 2 สวน ไดแก (1) การปรับปรุงการ
ใหบริการแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่เปาหมาย และ (2) การปรับปรุงการใหบริการผูรับบริการของอุท ยาน
หลวงราชพฤกษ ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ภายใต 12 ขอเสนอแนะ
 จัดทํารายงานการติดตามการดําเนินการและผลที่ไดรับจากการปรับปรุงการใหบริการ
 เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํ ารวจและผลที่ ได รับ จากการปรับ ปรุงการ
ให บริการแกค ณะกรรมการสถาบั นในการประชุม เมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารฯ ได มี
ความเห็น ตอการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูใหบริการตอนักทองเที่ยว
3.2.2 สวพส. ไดใ ห มหาวิ ทยาพายัพ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริก ารของ
สวพส. ที่มีตองานบริการ (รายละเอียดในรายงานโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ซึ่งสรุปผลได ดังนี้
1) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการที่เ ปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง กลุ มตัวอยา งเป น
เกษตรกรบนพื้นที่สูง มีจํานวน 554 ราย มีความพึงพอใจในการไดรับบริการในภาพรวมอยูในระดับ “พอใจมาก”
คิดเปนรอยละ 92.50 คาคะแนนทีไ่ ดเปน 5.0000 อยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน
กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง จํานวน 554 ราย โดยเปนผูไดรบั บริการจาก สวพส. ใน
พื้นที่เปาหมายจํานวน 28 แหง ซึ่งอยูในพื้นที่ปฏิบัติงานของ 3 โครงการ คือ
(1) โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน
5 แหง จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.23
(2) โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 13 แหง จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 47.29
(3) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 10 แหง จํานวนตัวอยาง คิดเปนรอยละ 34.48
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นอกจากนี้เปนเกษตรกรกลุมตัวอยางทีก่ ระจายอยูใน 6 พื้นที่ลุมน้ํา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญอยู
ในลุมน้ําปง (รอยละ 32.85) สวนที่เหลืออยูในลุมน้ําสาละวิน (รอยละ 25.81) ลุมน้ํานาน (รอยละ 24.91) ลุมน้ํา
กก (รอยละ 11.73) และลุมน้ําโขง (รอยละ 4.70)
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่เปนเกษตรกรบนพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
พบวาเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีค วามพึงพอใจในการใหบ ริการในภาพรวมอยูในระดับ “พอใจมาก” คิดเปนรอยละ
92.50 และไดรับความพึงพอใจในการใหบริการในระดับ “พอใจมาก” ทั้ง 3 ประเด็นการใหบริการ โดยไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดในประเด็นดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 93.76 รองลงมาคือประเด็นดานกระบวนการ
ขั้น ตอนการใหบ ริการ คิ ด เป น รอ ยละ 92.28 และประเด็ นดานสิ่งอํ านวยความสะดวก คิ ดเป นรอยละ 91.48
ตามลําดับ โดยสรุปดังตารางตอไปนี้
 ตารางแสดงความพึงพอใจของผูร ับบริการ-เกษตรกรบนพื้นที่สูงจําแนกตามประเด็นการใหบริการ

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

ผลการสํารวจความพึงพอใจ(รอยละ)
92.28
93.76
91.48
92.50

 ตารางแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ

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

ผลการสํารวจความพึงพอใจ(รอยละ)
95.24
93.00
90.38
92.50

กลุมตัวอยางเกษตรกรผูไดรับบริการจากโครงการตางๆ ของ สวพส. ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่
ควรปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป เชน
- ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ควรมีการวางแผนการเดินทางใหเหมาะสมเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาที่กําหนด กระบวนการจัดซื้อของผานโครงการมีความลาชา
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ตองการใหมาดูแลเกษตรกรบอยครั้งขี้น
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจัดสรรอุปกรณใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร
- ดานอื่น ๆ เชน ตองการใหดําเนินการเรื่องจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร
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สวพส. ควรใชป ระโยชนจากผลการสํ ารวจความพึง พอใจดั งกล า ว โดยเฉพาะความเห็ นของ
เกษตรกรกลุมตัว อยางผูรับบริการจากโครงการตาง ๆ ของ สวพส. เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อ การปรับ ปรุงการ
ใหบริการครั้งตอไป เพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการของ สวพส. ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป
2) ผลการสํารวจความพึง พอใจจากผูรับบริการโดยตรงจากอุท ยานหลวงราชพฤกษ จัง หวั ด
เชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากกลุมตวัอยางที่เปนผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน
ทั้งสิ้น 439 ราย ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ
(1) ประชาชนทั่วไปที่ เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 350 ราย (รอยละ 79.73)
(2) ผูแทนหนวยงานรวมจัดกิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.05)
(3) ผูเขารวมกิจกรรมฝกอบรมและฐานการเรียนรูที่จัดโดยอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 80 ราย
(รอยละ 18.22)
ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการที่ไดใชบ ริการโดยตรงจากอุท ยานหลวง
ราชพฤกษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวามีระดับความพึงพอใจที่ คิด เปนรอยละ 82.23 คาคะแนนที่ไดเปน
3.4460 อยูในระดับสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน เมื่อจําแนกตามกลุมผูรับบริการของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ซึ่งแบงเปน 3 กลุม กลุมผูเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและฐานการเรีย นรู มีความพึง
พอใจ คิดเปนรอยละ 85.10 กลุมประชาชนผูสนใจที่เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษมีความพึงพอใจ รอยละ 84.20
และกลุมผูแทนหนวยงานที่รวมจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 77.40 คิดเปน ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามประเด็นการใหบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ พบวา ผูรับบริการมีความพึง
พอใจสูงสุดในประเด็นดานสิ่งอํานวยความสะดวก คิด เปนรอยละ 87.58 รองลงมาคือประเด็นดานเจาหนาที่ผู
ให บ ริการ คิ ด เป นรอยละ 83.00 และประเด็ นด า นกระบวนการขั้น ตอนการให บ ริการ คิ ด เป นรอยละ 82.00
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
 ตารางแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามตามประเด็นการใหบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ

กลุม ตัวอยางผูรบั บริการ

1. ประชาชนผูสนใจที่เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
2. ผูแ ทนหนวยงานที่รวมจัดกิจกรรมในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ
3. ผูเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและฐานการเรียนรู
เฉลี่ย

ผลการ
ผลการสํารวจความพึงพอใจตามประเด็น
สํารวจความ
(รอยละ)
พึงพอใจ กระบวนการ/ เจาหนาที่/ สิ่งอํานวย
(รอยละ)
ขั้นตอนการ บุคลากรผู ความสะดวก
ใหบริการ
ใหบริการ

84.20
77.40

82.00
75.56

83.00
80.00

87.58
76.66

85.10
82.23

81.68
79.75

87.82
83.61

85.66
83.30

21
ความเห็นของกลุมตัวอยางประชาชนผูสนใจที่เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ เกี่ย วกับสิ่งที่ค วร
ปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป เชน ควรเพิ่มจํานวนพื้นที่ในรม ควรสรางทางเดินที่มีห ลังคา ควรมีปายบอก
แนวคิดของการจัดสวน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ควรรักษาหองน้ําใหสะอาด
ความเห็นของกลุมตัวอยางผูแทนหนวยงานที่รวมจัดกิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ เกี่ย วกับ
สิ่งที่ควรปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป เชน ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ มีความลาชาในเรื่องการ
ติดตอประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและคาใชจายและความเห็นของกลุมตัวอยางผูเขารวมกิจกรรมการฝกอบรม
และฐานการเรียนรู เชน เจาหนาที่ผูใหบริการ ควรเพิ่มวิทยากรและเนื้อหาหลัก สูตร ควรรักษาอุทยานใหสวยงาม
อยูตลอดเวลา
สวพส. ควรใชประโยชนจากผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาว โดยเฉพาะความเห็นของกลุม
ตัวอยาง เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงการใหบริการในครั้งตอไป
3.2.3 สวพส. ได ให มหาวิท ยาพายัพ ดํ าเนินการสํารวจความเชื่อ มั่นตอ การดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ซึ่งกลุมตัวอยางเปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง
จํานวน 533 ราย โดยเปนผูไดรับบริการจาก สวพส. ในพื้นที่เปาหมายจํานวน 28 แหง ซึ่งอยูในพื้นที่ปฏิบัติงานของ
3 โครงการ คือ
1) โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 5 แหง
จํานวนตัวอยางคิดเปนรอยละ 18.23
2) โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 13 แหง จํานวนตัวอยางคิดเปนรอยละ 47.30
3) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 10 แหง จํานวนตัวอยางคิดเปนรอยละ 34.47
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ข องสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องคการมหาชน) ผลการสํ ารวจในภาพรวมพบว าเกษตรกรบนพื้ นที่ สูงกลุมตัวอยางมีค วามเชื่ อมั่นตอการ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 89.13 คาคะแนนที่ไดเปน 4.8260 อยูใน
ระดับดีมากสูงกวาเปาหมายทีก่ ําหนดไวในคํารับรองการปฏิบตั งิ าน โดยมีความเชือ่ มั่นตอการดําเนินงานของสวพส.
ทั้งในดานธรรมาภิบาลและดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ คิดเปนรอยละ 92.62 และ
85.64 ตามลําดับ
 ตารางสรุปความเชื่อมั่นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส.
ประเด็นการสํารวจ
ดานธรรมาภิบาล
ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คาเฉลีย่

ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตามประเด็น (รอยละ)
92.62
85.64
89.13

การสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. ในด านธรรมาภิบาล
ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการคือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม สํานึกความรับผิดชอบ
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และความคุมคา โดยสอบถามความ คิดเห็นจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบงออกเปน 9 ประเด็นยอยเพื่อครอบคลุม
หลัก สําคัญทั้ง 6 ประการ ผลการสํารวจ พบวา เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความเชือ่ มั่นตอการดําเนินการตาม บทบาท
หนาที่ของ สวพส. ในดานธรรมาภิบาลในระดับ “มากที่สุด” ทั้ง 9 ประเด็นยอย คาเฉลี่ยคะแนนในชวง 4.723 –
4.852 โดยมีป ระเด็นยอยที่ ไดรับความเชื่อมั่นฯ สูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1) ผูรับบริการ มีสวนรวมแสดงความ
คิด เห็นเพื่อ เสนอปญหา เพื่อแกไขหรือปรั บ ปรุง การทํ าโครงการ/กิ จกรรมต า ง ๆ ที่ มีผ ลกระทบต อชุ มชน
2) ผูรับบริการ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบตั ติ าม กฎ ขอบังคับ ในการรับบริการจาก สวพส. 3) บุคลากรของ สวพส.
ทํางานดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูรับบริการ 4) บุคลากรของ สวพส. มี
มนุษยสัมพันธ มีความสุภ าพ ออนโยน และมีไมตรีจิตพรอมใหบริการ 5) สวพส. ใหบ ริการดวยความรับผิดชอบ
และตอบสนองตอความตองการของชุมชน
ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ การ
สํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ สวพส. ในดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สวพส. นั้น ไดสอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง แบงออกเปน 3 ประเด็นยอย ซึ่งผลการสํารวจ
พบวา เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. ในดานการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในระดับ “มาก” ในเรือ่ ง “สวพส. เปดโอกาสใหผูรับบริการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
และในระดับ “มากที่สุด” ในเรื่อง เผยแพรขอมูลขาวสาร ความรู เกี่ยวกับ การทุจริตใหแ กผูรับบริการทราบอยาง
ทั่วถึง และแจง กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการ หรือบทลงโทษผูกระทําผิดเพื่อใหผรู ับบริการทราบ
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 12) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สวพส. โดยงบประมาณที่ใชจายตามแผนการใชจายเงินของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สวพส. จํานวน 565,926,600 บาท จากผลการ
เบิกจายเงินตามแผนการใชจายเงินในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งดําเนินการเรีย บรอยแลว มี
การเบิกจายตามแผนและผูกพันสัญญา จํานวน 492,592,245.83 บาท และมีเงินงบประมาณที่ประหยัดได รวม
ทั้งสิ้น 73,334,354.17 บาท เมื่อคํานวณตามเกณฑรอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ
100 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายตามที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
3.3.2 โครงการของสวพส.ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 ที่นําตนทุนตอ หนวยไปใชประโยชน โดย
เปนโครงการที่ดําเนินการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 26 โครงการ ที่จะนํา
ตนทุนตอหนวย (คามาตรฐานกิจกรรม) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปใชในการทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2558 จากผลการดําเนินงาน สวพส. ไดนําโครงการที่มีการใชเกณฑตนทุนตอหนวยไปใชประโยชนในการทํา
คําขอตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 จํานวน 24 โครงการ ประกอบดวยโครงการที่มีการนําเกณฑตนทุนตอ
หนวย (คามาตรฐานกิจกรรม) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งคิดเปนรอยละ 92.30 คาคะแนนทีไ่ ดเปน 5.0000
อยูในระดับดีมากสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน
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3.3.3 จํานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงทีม่ ีการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบัติงาน
โดยจํานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีการเพิ่มประสิทธิภ าพการรายงานผลการปฎิบัติงาน มีการรายงาน 1)
ผลการดําเนินงาน 2) ผลการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร และ 3) ผลการสงเสริมและรายได ครบถวนและตรง
ตามเวลาที่กําหนดในคูมือขยายผลโครงการหลวง ซึ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานแผน-ผล มีจํานวนพื้นที่
รอยละ 51.17 ของพื้ นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงที่ มี การเพิ่มประสิ ท ธิ ภ าพการรายงาน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรายงานจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดตามแนวทางโครงการหลวง มีจํานวนพื้นที่ รอยละ
55.17 ของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่มีการเพิ่มประสิทธิภ าพการรายงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรายงานจํานวนรายไดที่เกิดจากสงเสริมของเกษตรกร มีจํานวนพื้นที่ รอยละ 100 ของพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงที่ มีก ารเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพการรายงาน ดั งนั้น จํ า นวนพื้นที่ข ยายผลโครงการหลวงที่ มีการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบตั ิงาน คิดเปนรอยละ 68.78 คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000 อยูในระดับดีมากสูง
กวาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ(น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.4.1 ด านการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การ การประเมิน ระดั บการพัฒ นาด านการกํากับ ดูแ ลกิจการเป น
องคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น โดยใหค วามสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํา กั บ ดู แ ลตนเองที่ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส งเสริ มให มี การกํ า กับ ดู แ ลที่ ดี และการสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานของ สวพส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังคงรักษาระดับคุณภาพดีมาก
คาคะแนนทีไ่ ดเปน 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) คณะกรรมการบริห าร สวพส. ให ความสํ า คัญ กับการควบคุ มดู แ ลการดํ าเนินงานและการ
บริหารงานของ สวพส. โดยมีการประชุมทุกเดือน และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการในรายละเอียด
ตามหนาที่ความรับผิดชอบและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพส. เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ ทุกเดือน
เชน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการวิจัย เปนตน จึงเปน
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ปจจัยหลักแหงความสําเร็จให สวพส. สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ผลการประเมินตัวชี้วัด “ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ” ที่ครบถวนทุกประเด็น คาคะแนนที่ได เปน
5.0000 ซึ่งมีผลการประเมินในระดับที่ดีมาก ไดแก
1.1) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได
พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้แ ผนยุทธศาสตร ฯ ของ สวพส. มี
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธหลัก โครงการ และวงเงินงบประมาณ
รายปอยางชัดเจน
1.2) ด านการรายงานผลระบบการบริ หารจั ดการองค การมหาชนที่สํ า คัญ พบว า สวพส.
สามารถรายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สาํ คัญตอคณะกรรมการบริหาร สวพส. ครบถวนทุกเดือนและเปนราย
ไตรมาส คือ มีการรายงานผลของการควบคุมภายใน การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน การรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ และการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
และรายงานดานการเงินและภารกิจหลัก ซึ่งมีความครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
1.3) คณะกรรมการบริหาร สวพส. ดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและภารกิจหลัก
อยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและใหขอคิด เห็นตอ
รายงานการเงิ น สว นการดํา เนินงานตามภารกิจหลักมอบหมายใหค ณะอนุกรรมการวิจัย เปนผูติ ดตามผลการ
ดําเนินงานและใหความเห็น กอนเสนอคณะกรรมการบริหาร สวพส. เพื่อทราบและใหขอคิดเห็นทุกเดือน และราย
ไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร ฯ ไดใหความสําคัญให สวพส. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4) สวพส. มีการเปด เผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน
(ดานภารกิจหลัก) อยางถูกตองเชื่อถือไดในรายงานประจําป 2557 และในเว็บไซตของ สวพส. อยางครบถวนแก
สาธารณะ สะทอนใหเห็นความรับผิดชอบ และความโปรงใสที่ค ณะกรรมการบริหาร สวพส. มีตอสังคม ตัวอยาง
ขอ มูล ในเว็ บ ไซต เช น งบการเงิ น ประวั ติ ข องคณะกรรมการบริห าร สวพส. การเข า ประชุ ม โครงสร า งของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สําคัญ พันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน กลยุท ธ เปาหมายประจําป ขอมูลการ
จัดซื้อจั ดจาง ขอมูล การปฏิบั ติง านตามนโยบายรัฐ นโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ตลอดจนขอบัง คับ และ
ระเบียบ เปนตน
1.6) คณะกรรมการบริหาร สวพส. ไดเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดย
ปรับแบบสอบถามจากการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหค รบถวนตามแนวทางของ สํานักงาน ก.พ.ร.
และ สวพส. ได จัด สง แบบประเมิน ดัง กล าวไปยัง คณะกรรมการบริหารฯ แต ละทา นแลวนํามาสรุปเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ พิจารณาผลการประเมินดังกลาวโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับผลประเมิน
และกําหนดแนวปฏิบัติดวยแลวนอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหคณะกรรมการไดเขารวมกิจกรรมของ
สวพส. และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหาร สวพส. เชนการศึกษา
ดูงาน ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตนตก อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 ธันวาคม 2556
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3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง สวพส. ไดจัดจางที่ปรึกษา
จากมหาวิ ท ยาลัย พายั พ ดํ าเนิน การโครงการประเมินผลการดํ าเนิน งานเพื่อ พัฒนาและปรับ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน ในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 ตามสัญญาเลขที่ 3/2556 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2556 ตอมา สวพส.ไดเสนอประเด็นการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันใหความเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการใหความเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมินผลการ
ดํ า เนินงานตามที่ กํา หนดไว ในกฎหมายจัด ตั้ ง ในการประชุ มคณะกรรมการบริห ารครั้ง ที่ 11/2556 วั นที่ 29
พฤศจิกายน 2556 และสงรายงานการประเมินผลโครงการฯให รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
สํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว
นอกจากนี้ สวพส. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ และผูรับผิด ชอบใน
แตละกิจกรรมที่ตองดําเนินการปรับปรุงและจัดทํารายงานการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของที่ปรึกษาโครงการและ
คณะกรรมการสถาบั น โดยเสนอผลการดําเนินการปรับ ปรุง หรือพัฒ นาหนว ยงาน ต อคณะกรรมการองค การ
มหาชน ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันครั้งที่ 6/2557 วันที่ 27 กรกฎาคม 2557
3.4.3 จํานวนขอเสนอแนะและขอ สังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ให สวพส. แกไ ข
ปรั บ ปรุง ได มีก ารดํ า เนินการเสร็จและได รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข อง สวพส. สามารถ
ดําเนินการตามจํานวนขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ให สวพส. แกไขปรับปรุง ได
แลวเสร็จและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวมาก คาคะแนนที่ไดเปน 5.0000

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) คณะกรรมการบริ ห าร สวพส. และคณะอนุก รรมการที่ คณะกรรมการบริห ารฯแต งตั้ ง มีก าร
ประชุมอยางมีประสิทธิภาพมากทุกเดือน มีการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองอยางสม่ําเสมอ
เป นรายไตรมาส และได มอบข อวินิจฉัย ในที่ป ระชุมที่เ ป นประโยชนตอการบริ ห ารงานของ สวพส. ทํา ใหก าร
ปฏิบัติงานของ สวพส. บรรลุวัตถุประสงคการจัดตั้ง และบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สวพส.
ในระดับดีมากอยางตอเนื่องทุกป
2) เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานของ สวพส. มีความมุงมั่นและมีความซื่อสัตยในการทํางานโดยมีการ
ติด ตามงานในพื้นที่ทีสวนใหญ อยูหางไกลและเดินทางยากลําบากเสี่ยงตออันตรายมาก ชวยประสานนักวิจัยและ
เจาหนาที่จากสถาบันตาง ๆ
3) อุทยานหลวงราชพฤกษ เปนแหลงเรียนรูและเปนสถานที่จัดอบรมเผยแพรใหความรูแกเกษตรกร
และผูสนใจตามหลักสูตรและวิธีการที่ สวพส. จัดทํา นอกจากนี้ยังเปนแหลงทองเที่ยวทีส่ ําคัญของจังหวัดเชียงใหม
และสรางรายไดใหกับ สวพส.
4) การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญของ สวพส. ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน(ดาน
ภารกิจหลัก) มีการดําเนินงานไดอยางครบถวน ถูกตองและนาเชื่อถือเปนตัวอยางที่ดี โดยไดรายงานในรายงาน
ประจําปและเว็บไซตของ สวพส.
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การกําหนดตัวชี้วัด ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน ควรเพิ่มตัวชี้วัดผลลัพธของโครงการที่
สําคัญ อยางตอเนื่องเพื่อแสดงถึงผลสําเร็จตามแผนปฏิบตั งิ านและผลลัพธที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานโครงการวิจัย
ของ สวพส.
2) สวพส. ควรใชประโยชนจากผลการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการครั้งตอไป
เพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการของ สวพส. ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป
………………………………….

