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รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ฉบับนี้สาเร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนดเนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ในการสนับสนุนให้
คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์และนักวิจัย อานวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่และอุปกรณ์ทาให้
การดาเนินงานสาเร็จด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และคณะกรรมการกากับและติดตามผลโครงการฯที่ได้ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งส่วนกลางและภาคสนามของ
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) รวมทั้ งบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นของศู น ย์ พั ฒ นา
โครงการหลวง พื้น ที่โครงการขยายผลโครงการหลวง พื้น ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และพื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวของทุกภาคส่วน ที่ให้คาแนะนา อนุ เคราะห์ อานวยความสะดวก และประสานงานกับ
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงรวมทั้งในสานักงานของสถาบันฯ ทา
ให้การดาเนินการวิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามสาเร็จด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคคลกรทุกท่านของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้
ข้อมูล คาแนะนา แนวคิด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้วิจัย รวมทั้งอานวยความสะดวก
ในการเก็บ ข้อมูลภาคสนามจากผู้รับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่ง
สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ประกอบด้วยเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทาง
โครงการหลวงที่ได้รับบริการต่างๆ จากสถาบันฯ ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร หน่วยงานที่ใช้บริการ
และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่ให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การมหาชนแห่งนี้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสู งสาหรับผู้อานวยการสถาบันและพัฒ นาพื้นที่สูง รวมทั้ง
คณะผู้บริหารทุกระดับของสถาบันฯ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ได้ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งจนทาให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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คานา
รายงานสรุ ป ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร (Executive Summary Report) โครงการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) รับผิดชอบดาเนินการรับผิดชอบ
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยพายัพตามที่ได้มอบหมายจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ ในด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิ ท ธิภ าพ และการพั ฒ นาองค์ ก ร ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง บทบาท ภารกิ จ และผลการ
ปฏิ บั ติงานในช่ว งระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) 2) ประเมิ นความคุ้ม ค่าการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามบทบาทภารกิจ และผลการปฏิบัติงานในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) และ 3) ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายในการพัฒ นาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบันฯ ดาเนินงาน เพื่อสะท้อน
ผลสาเร็จในการดาเนินงานของสถาบันฯ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และบทบาทภารกิจขององค์กร
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของสถาบันฯ และได้แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถนาไปพัฒนาการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงต่อไป
รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอ
ผลการดาเนิ นงานวิจัยที่ดาเนิ นการมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งใกล้ จะสาเร็จโครงการ และเพื่อให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ จึงได้นาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาประเมินต่อไป
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบการปฏิ บั ติ ง านของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 –
2558) ครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยได้เสนอการวิ เคราะห์ ผลการดาเนินงานของสถาบันตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการประเมิ น ฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของสถาบั น ในด้ า น
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง บทบาท ภารกิจ และ
ผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) 2) ประเมินความคุ้มค่า
การดาเนิน งานของสถาบันตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามบทบาทภารกิจ และผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) และ 3) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้มี ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้าง
ความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน
วิธีการประเมินผล
เพื่ อ ให้ ป ระเมิ น ความคุ้ ม ค่ าการด าเนิ น งานของสถาบั น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง ตาม
บทบาทภารกิจ และผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) ครั้งนี้
คณะผู้วิจัย ใช้รูปแบบการประเมินโดยใช้แบบจาลองการประเมินผล CIPP Model ของ สตัฟเฟิลบีม
ประกอบด้วยการประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) การประเมินปัจจัย
น าเข้ า (Input Evaluation : I) การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation : P) และการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าการประเมิน
ใน 3 มิ ติ ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และผลกระทบ ร่ว มกั บ การประเมิ น ผลตามเกณฑ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันฯให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบ
และความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบันฯ เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาภาคสนาม การสนทนากลุ่มและการจัดประชุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีจานวนทั้งสิ้น 788 คน จานวน 38 พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แบ่งกลุ่ม
ได้ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 คณะผู้ บ ริ ห ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 15 ราย
ประกอบด้ ว ยคณะที่ ป รึ ก ษาพิ เศษ คณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่ปรึกษา/ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการสานักและรองผู้อานวยการอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์
กลุ่ ม ที่ 2 บุ ค ลากรของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 83 ราย
ประกอบด้ ว ยส านั ก วิ จั ย ส านั ก พั ฒ นา (บุ ค ลากรศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง เจ้ า หน้ าที่ ก ลุ่ ม งาน
สนับสนุนงานโครงการหลวงบุคลากรโครงการขยายผลโครงการหลวง บุคลากรโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บุคลากรปฎิบัติการโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่
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ของแผ่นดิน บุคลากรปฏิบัติงานในโครงการถ่ายทอดฯ) สานักยุทธศาสตร์และแผน สานักอานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
กลุ่มที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันฯ ที่มิใช่บุคลากรของสถาบันฯ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
690 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง ผู้แทนองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถาบันฯ หน่วยงานบูรณาการ (ระดับจังหวัด กรม) เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่การดาเนินงาน
เช่น พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (หัวหน้าศูนย์ เกษตรกร) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
(เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เกษตรกร) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่าง
ยั่งยืน (เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เกษตรกร) พื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (อาจสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติระดับจังหวัด) ผู้รับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น ประชาชนและผู้ที่
สนใจที่เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เฉพาะคนไทย) หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและร่วมจัดงาน/
ออกงานในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครู ศศช. (ผอ.กศน. ครูนิเทศ ครู ศศช.)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการวิจัย (ขอบเขตเนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล) ตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร รายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ เอกสารเป็น
เครื่องมือหลั กในการประเมิน ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
สถาบั น ฯในช่ว งระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) ในด้านบริบท (Context) และ
ความสาเร็จของผลผลิต (Product) โดยเอกสารที่นามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒ นาพื้นที่สูง (องค์ การมหาชน) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 รายงานประจาปีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2556 รายงานประจาปีสถาบัน วิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557 และรายงาน
ประจาปีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558
2. การสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก (In - depth Interview) คณะผู้ วิจัยใช้การสั มภาษณ์ เชิงลึ ก เป็ น
เครื่องมือหลั กในการประเมิน ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
สถาบันฯในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) ในด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัย
นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินในอนาคต อุปสรรคในการทางาน
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เครื่องมือในการสัมภาษณ์ กาหนดประเด็นและข้อคาถามที่จะใช้
ประกอบด้วยการประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) การประเมินปัจจัย
น าเข้ า (Input Evaluation : I) การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation : P) และการ
ประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าการประเมิน
ใน 3 มิติ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ผลกระทบ
3. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Phone Interview) คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกรณีที่พบว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
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4. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) คณะผู้วิจัยใช้การศึกษาภาคสนาม เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในพื้นที่
5. การสนทนากลุ่ม (Focus group Interview) คณะผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม ในการสารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละประเด็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
6. การจัดประชุม (Discussion) คณะผู้วิจัยใช้การจัดประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินให้
บุคลากรของสถาบันและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และรับฟังความคิดเห็นดังนี้ การจัดประชุมเพื่อ
สรุปผลการประเมินให้บุคคลกรของสถาบันทราบ และรับฟังความคิดเห็นคณะผู้วิจัยได้จัดประชุมเพื่อ
สรุปผลการประเมินให้บุคคลกรของสถาบันทราบ และรับฟังความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 6 กันยายน
พ.ศ. 2559 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัย ได้ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการ
ประเมินและแบบจาลองที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล นาเสนอข้อมูล และคานวณค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้
ข้อมูลระดับความคิดเห็น ให้คะแนนสาหรับการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale ได้แก่
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ
คานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคาตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อแล้วแปรผลการประเมินค่าความ
คิดเห็นตามเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.51 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อตอบประเด็นคาถามและจัดทาข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่า มิติและประเด็นการประเมินความคุ้มค่า มี 3 มิติ
มิติด้านประสิทธิภาพ (Output) ตัวชี้วัดคือ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อ
ค่าใช้จ่ายตามแผน
มิติด้านประสิทธิผล (Outcome) ตัวชี้วัดคือ ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ
มิติด้านผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัดคือ ผลกระทบต่อประชาชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลการประเมินการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
1) ประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ในด้ านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการ
พั ฒ นาองค์ ก ร ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง บทบาท ภารกิ จ และผลการปฏิ บั ติ ง านในช่ ว ง
ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558)
โครงการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบการปฏิ บั ติ ง านของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 –
2558) ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฎิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 3 ด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฎิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน
การศึ ก ษาประสิ ท ธิผ ลของการปฎิ บั ติ งานตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ งสถาบั น ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 –
2558) คณะผู้วิจัย สรุปผลการปฏิบัติงานจากกระบวนการ CIPP และตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน ดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานจากกระบวนการ CIPP ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ.
2556 – 2558)
1.1 การประเมินปัจจัยนาเข้า
การประเมินปัจจัยนาเข้าของการดาเนินงานของสถาบันฯ ในด้านการวิจัย ด้านการพัฒนา
และการดาเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ 2556 – 2558 ผลการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยนาเข้าของการดาเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2558
ค่าเฉลี่ย
การดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
ด้านการวิจัย
4.09 (มาก)
ด้านการพัฒนา
4.10 (มาก)
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
3.32 (ปานกลาง)
รวม
3.84 (มาก)
จากตารางที่ 1-1 ปั จ จั ย น าเข้ า ของการด าเนิ น งานในภาพรวมทุ ก ด้ า นของสถาบั น ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” มีค่าเฉลี่ย 3.84 ซึ่งพบว่า ปัจจัยนาเข้าของ
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การดาเนินงานด้านการพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.10 (ระดับมาก) รองลงมาการดาเนินงานด้าน
การวิจั ย มี ปั จ จั ย น าเข้าเฉลี่ ย 4.09 (ระดับ มาก) โดยเฉพาะประเด็ น ย่อ ยด้านความเพี ยงพอของ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด สาหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์มี
ปัจจัยนาเข้ามีค่าเฉลี่ย 3.32 (ระดับปานกลาง) ซึ่งพบว่าประเด็นย่อยที่บุคลากรของอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ประเมินปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเพียงพอของบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงาน และ
ประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงาน
สาหรับผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาของสถาบันฯ เมื่อจาแนกตามพื้นที่ดาเนินงาน แสดง
ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 ค่าเฉลี่ยของปัจจัยนาเข้าของการดาเนินงานด้านการพัฒนาจาแนกตามพื้นที่
การดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

พื้นที่
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
พื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน
พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
ความคิดเห็นของ ความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่
3.55
4.31
(มาก)
(มาก)
4.01
4.21
(มาก)
(มาก)
3.95
4.34
(มาก)
(มาก)
4.42
(มาก)
4.20
(มาก)

4.04
(มาก)

3.93
(มาก)

4.26
(มาก)

จากตารางที่ 1-2 ปัจจัยนาเข้าของการดาเนินงานด้านการพัฒนา ตามความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในภาพรวมทุกพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” มี
ค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการ
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หลวงและพัฒ นาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ 4.20 (ระดับมาก) ซึ่งพบว่าปัจจัย
นาเข้าในประเด็น ย่อยที่ให้ความสาคัญ คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีเทคนิคจูงใจให้เกษตรกรผู้เรียนรู้เข้า
ร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถสนับสนุนการทางานของครู ศศช. เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์สู งสุ ด มีค่าเฉลี่ยระดับ มากที่สุด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มีค่าเฉลี่ ยรองลงมา 4.01
(ระดับมาก) พบว่าปัจจัยนาเข้าในประเด็นย่อยด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้คาปรึกษาแนะนาต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความกระตือรือร้นในการทางาน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.95 (ระดับมาก) และพบว่า
ปัจจัยนาเข้าในประเด็น ย่อยด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้คาปรึกษาแนะนาต่างๆด้วยความเต็มใจ และ
เจ้ าหน้ าที่ ส่ งเสริ ม มี ค วามกระตื อรื อ ร้น ในการท างาน มี ค่าเฉลี่ ย ระดั บ มาก และพื้ น ที่ ศู น ย์พั ฒ นา
โครงการหลวง มีค่าเฉลี่ย 3.55 (ระดับมาก) และพบว่าปัจจัยนาเข้า ประเด็นย่อยด้านศักยภาพของ
สวพส. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/แผนงานของโครงการ
หลวง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
สาหรับปัจจัยนาเข้าของการดาเนินงานด้านการพัฒนาตามความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่
ในภาพรวมทุกพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อ
พิจารณาแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน พื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4.42 (ระดับมาก) พบว่าปัจจัยนาเข้าในประเด็นย่อยด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความกระตือรือร้นในการ
ทางาน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด อีกทั้งประเด็นย่อยด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้คาปรึกษาแนะนาต่าง ๆ
ด้วยความเต็มใจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมา 4.34 (ระดับมาก) และพบว่าปัจจัยนาเข้าในประเด็น ย่อยด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้
คาปรึกษาแนะนาต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี มี
ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ระดับมาก) ซึ่งประเด็น
ย่อยด้านองค์ความรู้ที่ได้จาก สวพส. ช่วยเสริมสร้างรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้
คาปรึกษาแนะนาต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มี
ค่าเฉลี่ ย รองลงมา 4.21 (ระดับ มาก) พบว่าปัจจัยนาเข้าในประเด็น ย่อยด้านเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริมให้
คาปรึกษาแนะนาต่าง ๆด้วยความเต็มใจ และพื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง มีค่าเฉลี่ย 4.04 (ระดับมาก) ซึ่งพบว่าปัจจัยนาเข้าในประเด็น ย่อย
ด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
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หากพิจารณาผลการดาเนินงานด้านการพัฒ นาจาแนกตามปัจจัยนาเข้า ซึ่งประกอบด้วย
ด้านองค์ความรู้ ด้านผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ ด้านงบประมาณและด้านสวัสดิการ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1-3 ค่าเฉลี่ยของการดาเนินงานด้านการพัฒนาจาแนกตามปัจจัยนาเข้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ปัจจัยนาเข้า
ด้านองค์ความรู้
ด้านผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
(เจ้าหน้าที่ส่งเสริม)
ด้านผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
(ครูศศช.)
ด้านสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้
ด้านงบประมาณด้านสวัสดิการ
รวม

ปีงบประมาณ 2556 – 2558
(แปลผล)
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เกษตรกรในพื้นที่
4.12
4.25
(มาก)
(มาก)
4.19
4.34
(มาก)
(มาก)
3.90
4.19
(มาก)
(มาก)
3.94
4.05
(มาก)
(มาก)
3.64
(มาก)
3.96
4.22
(มาก)
(มาก)

จากตารางที่ 1-3 การดาเนินงานด้านการพัฒนาจาแนกตามปัจจัยนาเข้าตามความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ภาพรวมของปัจจัยนาเข้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับ
มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นปัจจัยนาเข้า พบว่า ด้านผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ (เจ้าหน้าที่ส่งเสริม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.19 (ระดับมาก) ซึ่งพบว่าประเด็น ย่อยด้านเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมให้คาปรึกษาแนะนาต่างๆด้วยความเต็มใจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความกระตือรือร้นในการ
ทางาน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ด้านองค์ความรู้ มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 4.12 (ระดับมาก) พบว่า
ประเด็นย่อยด้านองค์ความรู้ที่ได้รับจาก สวพส. สามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในชุมชน มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก ด้านสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.94 (ระดับมาก)
พบว่าประเด็น ย่ อ ยด้านความหลากหลายของสื่ อการสอน และความทั นสมัยของสื่ อการสอน มี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก
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ด้านผู้ ถ่ ายทอดองค์ความรู้ (ครูศ ศช.) มี ค่าเฉลี่ ย 3.90 (ระดั บ มาก) ซึ่ งพบว่า ประเด็น ย่อยด้าน
ครูผู้สอนมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรผู้เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
และด้านงบประมาณด้านสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 3.64 (ระดับมาก) ซึ่งพบว่าประเด็น ย่อยด้านความ
เพี ย งพอของงบประมาณ มี ค่ าเฉลี่ ยระดั บ มาก ในขณะเดี ย วกั น ยั ง พบว่ าประเด็ น ย่ อ ยด้ านความ
เหมาะสมของสวัสดิการที่ได้รับมีความพอใจในระดับปานกลาง
สาหรับการดาเนินงานด้านการพัฒนาจาแนกตามปัจจัยนาเข้าตามความคิดเห็นของเกษตรกร
ที่ในพื้นที่ภาพรวมของปัจจัยนาเข้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” โดยมี
ค่ าเฉลี่ ย 4.22 เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามประเด็ น ปั จ จั ย น าเข้ า พบว่ า ด้ านผู้ ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้
(เจ้าหน้าที่ส่งเสริม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.34 (ระดับมาก) ซึ่งพบว่าประเด็น ย่อยด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ให้คาปรึกษาแนะนาต่างๆด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถให้
คาปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒ นาพื้นที่สู งได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ด้านองค์
ความรู้มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 4.25 (ระดับมาก) พบว่าประเด็นย่อยด้านองค์ความรู้ที่ได้รับจาก สวพส.
สามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.28 (ระดับมาก) และองค์ความรู้ที่ได้รับจาก สวพส.
ช่วยให้เกิดความตระหนัก ในการรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก ด้านผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ครูศศช.) มีค่าเฉลี่ย 4.19 (ระดับมาก) พบว่าประเด็นย่อย
ด้านครูผู้ ส อนมี ความสามารถท าให้ เกษตรกรผู้ เรียนรู้เข้าใจสื่ อที่เป็ น ภาษาไทยได้มีค่ าเฉลี่ ย 4.33
(ระดับ มาก) และด้านสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.05
(ระดับมาก) พบว่าประเด็น ย่อยด้านสื่อการสอนที่ใช้ทาให้เข้าใจเนื้อหาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดได้
ง่าย และความพอเพียงของสื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก
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1.2 การวิเคราะห์กระบวนการ ในการดาเนินงานของสถาบัน ฯ กระบวนการที่ทาให้การ
ดาเนิน งานในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558) ประสบความสาเร็จ พบว่า
สถาบันฯ มีการดาเนินงานตามพันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มียุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนทาให้การดาเนินโครงการและกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการทางาน
ร่วมกันระหว่างสานักวิจัย สานักพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีสานักแผนและสารสนเทศ
และสานักอานวยการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสถาบันเป็นไปด้วยความสะดวก
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันมีคณะที่ปรึกษาพิเศษ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆ อาทิเช่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
วิจัย คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นกลไกที่สาคัญ เป็นต้น
1.3 การวิเคราะห์ผลผลิตในการดาเนินการวิจัย การวิเคราะห์ความสาเร็จของผลผลิตของ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ในช่ ว งปี ง บประมาณ พ.ศ 2556 – 2558
คณะผู้วิจัย เน้นการศึกษาผลการดาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย ผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนา และผลการดาเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อสรุปผลไปสู่ผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 1-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ จาแนกตาม
การดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558
ผลการปฏิบัติงาน
ด้านการวิจัย
ด้านการพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
3.73
(มาก)
4.13
(มาก)
3.75
(ปานกลาง)
3.87
(มาก)

จากตารางที่ 1-4 การประเมินความสาเร็จของผลผลิตของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์ ก ารมหาชน) พบว่ า ความส าเร็ จ ของผลการปฏิ บั ติ งานในภาพรวมทุ ก ด้ า นของสถาบั น ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 โดยพบว่าความสาเร็จ
ของผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.13 (ระดับมาก) รองลงมาอุทยานหลวงราช
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พฤกษ์มีความสาเร็จของผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย 3.75 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาประเด็น ย่อย พบว่า
ประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการ
บรรลุ เป้ าหมายของผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งาน มี ค่ าเฉลี่ ย ระดั บ มาก ด้ านการวิจั ย มี
ความสาเร็จของผลการปฏิบัติเฉลี่ย 3.73 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าประเด็น การ
บรรลุเป้าหมายของผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน และผลสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนางานโครงการหลวงมีค่าเฉลี่ยระดับมาก
สาหรับความสาเร็จของผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาของสถาบันฯ เมื่อจาแนกตามพื้นที่
ดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1-5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจาแนกตามพื้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

พื้นที่
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
พื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน
พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เกษตรกรในพื้นที่
3.84
4.39
(มาก)
(มาก)
4.00
4.25
(มาก)
(มาก)
4.01
4.29
(มาก)
(มาก)
4.28
(มาก)
4.08
(มาก)

4.25
(มาก)

3.98
(มาก)

4.29
(มาก)

จากตารางที่ 1-5 ความสาเร็จของผลการปฏิบั ติงานด้านการพัฒนาตามความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในภาพรวมทุกพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน พบว่า พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
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โครงการหลวงและพั ฒ นาศักยภาพชุม ชนบนพื้ น ที่ สู ง มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ 4.08 (ระดับ มาก) เมื่ อ
พิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นการดาเนินงานของ สวพส. ช่วยให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการ
รักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า รักษ์แหล่งน้า รักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และความรู้ที่ได้จาก สวพส. สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยรองลงมา 4.01 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า
ประเด็นการดาเนินงานของ สวพส. ช่วยให้คนในชุมชนเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยระดับมาก สาหรับพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มีค่าเฉลี่ย 4.01 (ระดับมาก) เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อย พบว่าประเด็นความรู้ที่ได้จาก สวพส. สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก และพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีค่าเฉลี่ย 3.84 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นการดาเนินงานของ สวพส. ช่วยให้เกษตรกรผู้เรียนรู้สามารถพึ่งตนเองได้
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
สาหรับ ความสาเร็จของผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตามความคิดเห็นของเกษตรกรใน
พื้นที่ ในภาพรวมทุกพื้นที่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อยู่ใน “ระดับมาก” โดยมีค่าเฉลี่ ย
4.29 เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน พื้นที่ศูนย์พัฒ นาโครงการหลวง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4.39 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นความสาเร็จของผลการดาเนินงานของ
สวพส. ช่วยให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการ รักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า รักษ์แหล่งน้า รักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยระดับ มากที่สุด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่ า งยั่ ง ยื น มี ค่ า เฉลี่ ย รองลงมา 4.29 (ระดั บ มาก) เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ย่ อ ย พบว่ า ประเด็ น
ความสาเร็จของผลการดาเนินงานของ สวพส. ช่วยให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการ รักษ์ต้นไม้ รักษ์
ป่า รักษ์แหล่งน้า รักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก พื้นที่โครงการรักษ์น้าเพื่อพระ
แม่ของแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ย 4.28 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่าประเด็น ความสาเร็จ
ของผล การดาเนินงานของ สวพส. ช่วยให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการ รักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า รักษ์
แหล่งน้า รักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด สาหรับพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวง และพื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สู งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.25 (ระดับมาก) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้
คาปรึกษาแนะนาต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และความสาเร็จของผลการดาเนินงานของ สวพส. ช่วยให้
คนในชุมชนมีจิตสานึกในการ รักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า รักษ์แหล่งน้า รักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก และมีบางประเด็นที่พบใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ให้ความสาคัญกับความรู้
ที่ได้รับจาก สวพส. ทาให้เกษตรกรผู้เรียนรู้เห็นความสาคัญของการดาเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินพอใช้
พอประมาณมากขึ้น
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มิติที่ 2 ผลการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินพบว่าสถาบันมีการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนิ นงานของสถาบันตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร) ซึ่งจากการศึกษา พบว่า
ผลการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสถาบัน ในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2558 พบว่า ตัวบ่งชี้ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน สถาบันได้ดาเนินการตาม
แผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนระดับ 5 และตัวชี้วัด ร้อยละของโครงการของ สวพส.
ในปีงบประมาณถัดไป ที่นาต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประโยชน์ ในช่วง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
สถาบันได้ดาเนินการโครงการของสวพส.ในปีงบประมาณถัดไป ที่นาต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนระดับ 5 สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ และตัว
บ่งชี้จานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบัติงานและ
นาไปใช้ประโยชน์ เริ่มดาเนินการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่า ในปี 2557 สถาบันได้
ดาเนินการ จานวน 21 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงทั้งหมด (คิดเป็น 70%) คะแนนระดับ 5 และใน
ปี 2558 สถาบันได้ดาเนินการจานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 25 แห่ง คะแนนระดับ 5 ดังนั้น
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร) จึงสรุป
ได้ว่าสถาบันมีการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้
ในทุกปีงบประมาณ และจากการศึกษา พบว่า สถาบันมีการดาเนินงานในระดับมากที่สุด สาหรับ
วัตถุป ระสงค์การจั ดตั้งข้อที่ (3) ส่ งเสริมและประสานความร่วมมื อกับมู ล นิ ธิโครงการหลวง ส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่
เหมาะสมสู่ชุมชน ข้อที่ (4) จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับการพัฒ นาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์การ
ขนส่งสินค้า ตลอดจนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว ข้อที่ (7) สนับสนุนและ
ดาเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า โครงการหลวงและสินค้าในโครงของสถาบัน
จากหน่ ว ยงานในประเทศและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ด าเนิ น การให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อที่ (8) จัด
แสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่นๆ ดาเนินการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการ
เกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
ของสถาบัน
สาหรับการดาเนินงานในระดับมาก สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ (1) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนางานโครงการหลวง ข้อที่ (2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่
เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบน
พื้นที่สูง ข้อที่ (5) ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิ จัยและพัฒนาพื้นที่สูงใน
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ระดับ นานาชาติ และข้อที่ (6) ให้ บ ริการด้านการให้ คาปรึกษาและการให้ บริการในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
มิติที่ 3 มิติด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
การประเมินด้านการกากับดู แลกิจการและพัฒนาองค์การ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 –
2558 ครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร) มีตัว
บ่งชี้ที่สาคัญ คือระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ และระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และประเมินเพิ่มเติม รายละเอียด ดังนี้ 1) การบริหารจัดการองค์การ เช่น
การดาเนิ น งานตามวิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ การดาเนิ นงานตามวัต ถุป ระสงค์ก ารจัดตั้ ง 2) การพั ฒ นา
บุคลากร 3) การพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 4) การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
และพัฒนากับนานาชาติ ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
3.1 การประเมินด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ ตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2558 ครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร)
ตารางที่ 1.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ของสถาบันฯ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับการพัฒนาด้านการ
กากับดูแลกิจการ
(หน่วย : ระดับ)
ระดับคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
(หน่วย : ระดับ)

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ผลการ
ผลการ
ผลการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5

ระดับ 5

5

ระดับ 5

5

1

2

3

4

5

-

-

ระดับ 5

5

ระดับ 5

5

จากตารางที่ 1-6 ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานตามค ารับ รองการปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ของสถาบันฯ พบว่า ตัวชี้วัดระดับการพัฒ นาด้านการกากับดูแล
กิจการ คะแนนได้ระดับ 5 ซึ่งแสดงว่าสถาบันให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ “ระดับมาก
ที่ สุ ด ” โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ทุ ก เดื อ น และมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยต่ า งๆ อาทิ เช่ น
คณะอนุกรรมการขับ เคลื่อนนโยบาย คณะอนุกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นกลไกที่สาคัญ เป็นต้น และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 มีการเพิ่มการกาหนด
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ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน พบว่า ตัวชี้วัดระดับคุณธรรม
และ ความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน คะแนนได้ ร ะดั บ 5 ซึ่ ง แสดงว่ า สถาบั น ให้
ความสาคัญ ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน “ระดับมากที่สุด ” โดย
สถาบั น มี แ ผนปฎิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ร ะบุ โ ครงการ/งาน/กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย/หน่ ว ยนั บ
ระยะเวลาในการดาเนิ น งาน หน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ และงบประมาณในการดาเนิ นงานในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน และ มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อรายงาน
การเงินทุกเดือน และรายไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริการสถาบันเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น
3.2 การบริหารจัดการองค์การ เช่น การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตารางที่ 1-7 ค่าเฉลี่ยของความสาเร็จการบริหารจัดการองค์การ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 – 2558 (การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
การบริหารจัดการองค์การ
(แปลผล)
4.72
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์
(มากที่สุด)
4.57
การดาเนินงานตามพันธกิจ
(มากที่สุด)
1.ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการ
4.73
หลวง
(มาก)
2.สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอด
4.60
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง รั ก ษาคุ ณ ค่ า และสร้ า ง
(มากที่สุด)
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3.ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการ
หลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิ จัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
4.60
ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ งภายใต้ ป รั ช ญา
(มากที่สุด)
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสอดคล้ อ งกั บ แนวทางของ
โครงการหลวง รวมทั้ งการสนั บ สนุ น กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวด
4.จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
4.60
ครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
(มากที่สุด)
การดาเนินการดังกล่าว
5.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการ
4.33
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
(มาก)
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จากตารางที่ 1-7 ระดับความสาเร็จการบริหารจัดการองค์การ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 - 2558 พบว่าระดับ ความส าเร็จในการดาเนินงานตามวิสั ยทั ศน์ “มุ่ งวิจัยและพัฒ นาเพื่ อ
สนับ สนุ น งานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒ นาพื้นที่สูงอย่างยั่ งยืน
รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ” อยู่ใน “ระดับมากที่สุด ” ด้วยค่าเฉลี่ย
4.72 และระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธกิจรวมทั้ง 5 ข้อ พบว่า อยู่ใ น “ระดับมาก
ที่สุด” ด้วยค่าเฉลี่ย 4.57 โดยพบว่าระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธกิจทุกข้ออยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ยกเว้น พัน ธกิจการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ ยนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ ที่อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 1-8 ค่าเฉลี่ยของความสาเร็จการบริหารจัดการองค์การ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 – 2558 (การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ )
การบริหารจัดการองค์การ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การอุ ท ยานหลวง
ราช
พฤกษ์
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
4.61
(มากที่สุด)
4.61
(มากที่สุด)
4.67
(มากที่สุด)
4.50
(มาก)
4.67
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 1-8 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์รวมทั้ง 4 ด้านพบว่า
อยู่ใน “ระดับ มากที่สุด ” ด้วยค่าเฉลี่ ย 4.61 และพบว่าระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาสนับสนุนโครงการ
หลวงและขยายผลโครงการหลวง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนระดับความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 1-9 ค่าเฉลี่ยของความสาเร็จการบริหารจัดการองค์การ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 – 2558 (การดาเนินงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ)
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ
1.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนั บสนุ นการวิจัย รวบรวมและเก็บ รักษานวัตกรรมใหม่
เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาคุณค่า
ของความหลากหลายทางชีวภาพบน พื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง
ส่ ว น ร า ช ก า ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ห น่ ว ย งา น ข อ ง รั ฐ แ ล ะ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศในการศึ กษาค้ น คว้า วิจั ย พั ฒ นาและการ
ถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยี บนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน
4. จัดให้ มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พั ฒ นาและเผยแพร่ข้อมูล
และสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น
ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า
ตลอดจนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว
5. ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ให้บริการด้านการให้ คาปรึกษาและการให้บ ริการในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และพัฒนา
7. สนั บ สนุ น และด าเนิ น การให้ มี ก ารรั บ รองมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสิน ค้ า โครงการหลวงและสิ น ค้ าในโครงของ
สถาบั น จากหน่ ว ยงานในประเทศและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
ดาเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
8. จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลาย
ทางชีว ภาพ และด้า นอื่ น ๆ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วและพั ก ผ่ อ นทางด้ า นการเกษตรและวั ฒ นธรรม
รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช

4.43
(มาก)
4.33
(มาก)
4.33
(มาก)
4.53
(มากที่สุด)

4.53
(มากที่สุด)
4.33
(มาก)
4.20
(มาก)

4.67
(มากที่สุด)

4.53
(มากที่สุด)

จากตารางที่ 1-9 พิจารณาระดับความส าเร็จในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งของสถาบั น ฯ รวมทั้ง 8 ข้อพบว่าอยู่ในระดับ “มาก” ด้ วยค่าเฉลี่ ย 4.43 โดยพบว่าระดั บ
ความสาเร็จในการดาเนินงานในระดับมากที่สุด ได้แก่ การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ (ข้อ 3) เพื่อ
ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษาค้นคว้า
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วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน (ข้อ 4) การจัดให้มี
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบ
วงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการดาเนินการ (ข้อ 7) สนับสนุนและดาเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของ
สินค้า โครงการหลวงและสินค้าในโครงของสถาบันจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ดาเนิ น การให้ มีการจดทะเบี ย นสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สิ นทางปัญ ญาอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และ (ข้อ 8) จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่นๆ ดาเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน
ทางด้านการเกษตรและวัฒ นธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช
สาหรับวัตถุประสงค์ข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 1-10

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในมิติด้านการกากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2558
ผลการปฏิบัติงาน

1. การบรรลุ เป้ า หมายของผลการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์
2. ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของสถาบัน ฯตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการบริ ห ารจั ด การของ
สถาบันฯ
4. การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการในการก าหนด
แผนทิศทางกลยุทธ์นโยบายของสถาบันฯ
5. ความพึงพอใจการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
6. ความพึงพอใจการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
7. ความพึงพอใจการรายงานผลการจัดการสารสนเทศ
8. ความพึงพอใจการรายงานผลการจัดการทรัพยากร
บุคคล
9. ความพึงพอใจคุณภาพของรายงานด้านการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
4.38
(มาก)
4.16
(มาก)
3.95
(มาก)
4.30
(มาก)
3.71
(มาก)
3.66
(มาก)
3.91
(มาก)
3.87
(มาก)
4.14
(มาก)
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ตารางที่ 1-10

(ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน

10. ความพึงพอใจคุณภาพของรายงานด้านภารกิจ
หลัก
11. การรายงานผลการดาเนิ น งานด้านเงิน และด้าน
ภารกิจหลักแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
12. ความพึ งพ อใจต่ อ การเข้ า ร่ ว มป ระชุ ม ของ
คณะกรรมการ
13. ความพึงพอใจต่อการเปิดเผยงบการเงิน
14. ความพึงพอใจต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ส าคัญของ
องค์การในเว็บไซด์ขององค์การมหาชน
15. ก า ร เปิ ด เผ ย ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง แ ก่
คณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม อย่ า งเป็ น ทางการโดย
คณะกรรมการร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผล
ป ระเมิ น แ ล ะก าห น ด แ น วท างป ฎิ บั ติ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่
16. ก า ร จั ด ให้ มี กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของคณะกรรมการ
17. การจัดให้ มีการรายงานผลกระทบในการดาเนิน
โครงการต่อประชาชน ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และด้านอื่นๆ
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558
(แปลผล)
4.25
(มาก)
4.41
(มาก)
4.52
(มากที่สุด)
4.46
(มาก)
4.48
(มาก)
4.30
(มาก)
4.00
(มาก)
3.92
(มาก)
4.14
(มาก)

จากตารางที่ 1-10 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในมิติด้าน
การกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า ความพึง
พอใจของบุ คลากรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานในมิติด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒ นาองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ด้วยค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ใน ระดับมากที่สุด ในขณะที่มีความพึงพอใจต่อผล
การปฏิบัติงานในประเด็นด้าน อื่น ๆ อยู่ใน ระดับมาก
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2) รายงานผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันในด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง บทบาท ภารกิจ
และผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558)
2.1 ผลการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิผลของการปฎิบัติงานตามวัต ถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบัน
จากการศึกษา พบว่าสถาบันมีผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอย่าง
ครบถ้วน ทั้ง 8 ข้อ ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิจัย สานักพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ์
โดยมีสานักแผนและสารสนเทศ และสานักอานวยการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ การปฏิบัติงานของ
สถาบันเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันมีคณะที่ปรึกษาพิเศษ
คณะกรรมการสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาพื้น ที่สูง ผู้ บริห ารสถาบั นวิจัยและพั ฒ นาพื้นที่ สูง (องค์การ
มหาชน) และคณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นนโ ยบาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็น
กลไกที่สาคัญ เป็นต้น
จากการประเมินผลการปฏิบติงานของสถาบัน จาแนกตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันตาม
พระราชกฤกษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) พบว่ า สถาบั น ให้
ความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่
1 พบว่าในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 สถาบันมีแผนชัดเจนในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการหลวง ทั้งแผนงานในส่วนของสานักวิจัยและสานักพัฒนา ดังนี้
1) แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดย
การนาเอาความรู้ใหม่ๆ จากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากทักษะและประสบการณ์ ของ
เจ้าหน้าที่โครงการหลวง เกษตรกร และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง 2) แผนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดการปนเปื้อนมลพิษ
ของแหล่งน้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 17 แห่งโดยจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน การทาบ่อ
บาบัดน้าเสียของครัวเรือนการรณรงค์คัดแยกภาชนะบรรจุสารพิษที่ใช้แล้ว การเก็บตัวอย่างน้าเพื่อ
ตรวจหาสารกาจัดวัชพืชตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 การสร้างฝายดักตะกอนการปลูก
กล้วยป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้า การเก็บตัวอย่างดินและน้าเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดย
จ้างบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด 3) แผนในปี พ.ศ. 2556 สนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
ในพื้นที่โครงการหลวง ในปี พ.ศ. 2557 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว จานวน 2 แห่ง
4) แผนการวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2558 เป็นการวิจั ยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยาย
ผลโครงการหลวงดาเนินงานวิจัย 37 โครงการ และขยายผลสาเร็จของโครงการหลวง ไปยังพื้นที่สูง
อื่นๆ จานวน 161 แห่ง ใน 15 จังหวัด 5)ในปี พ.ศ. 2558 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง
นาแผนที่ขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกรไปใช้ป ระโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 15 พื้นที่
สนับสนุนการวิจัยรวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในการ
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ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยรวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่เสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตลอดจนรักษาคุณค่าของความรักหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง พบว่าในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 -2558 สถาบันมีแผนชัดเจนในการดาเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ เผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงผ่านเครือข่ายของ H-KM ของสถาบัน 2)พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ได้รวบรวมและ
จัดทาฐานความรู้จากภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืช พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีว ภาพบนพื้นที่สูง รวบรวมองค์ความรู้
การใช้ประโยชน์จากพืช วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สาหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง สาหรับป้องกันกาจัดโรคผลเน่าเสาวรส และป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพริกที่
สาคัญ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ ส ามารถ วิเคราะห์ กาหนดแนวทาง และบริห าร
จัดการงานพัฒนาได้ด้วยตัวเอง
ส่ ง เสริ ม และประสานความร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ
หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒ นาและการถ่ายทอดข้อมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสู่ชุมชน
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 สถาบันมีการดาเนินงาน
ชัดเจน 1) สวพส. และหน่วยงานภาคี 5 หน่วยงานได้ร่วมจัดทาความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต่อยอดงานวิจัยบนพื้นที่สูง
ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2).
สวพส. และ ธกส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒ นาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงสร้างความเชื่อมโยงการผลิตของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก สวพส. กับบริการด้าน
สินเชื่อของ ธกส. และจะเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนเป้าหมายกับเครือข่ายการตลาดของ ธกส.
การบูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 6 หน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และเพื่อต่อยอดงานวิจัยบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรม
จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างครบวงจร เช่น ผลิต การตลาด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว” ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในการดาเนินงานจัดให้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบ
วงจร เช่น ผลิต การตลาด มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ การขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและ
ส่ งเสริ ม การด าเนิ น การดั งกล่ าว พบว่าในช่ ว งปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 สถาบั น มี ก าร
ดาเนินงาน 1) เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ในการวางแผนการตลาด แผนการผลิต รวมถึงการจัดการ
ผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้รับซื้อ / ผู้บริ โภค เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนรวมถึงเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มโดยมีระเบียบร่วมกันของชุมชนและการพัฒนาตลาด
ภายในชุมชนให้สามารถรองรับผลผลิตของชุมชนได้ 2) เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิตในการ
ป้องกันกาจัดโรคและแมลง เพิ่มปริมาณและคุณภาพผั กอินทรีย์ลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
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และได้แนวทางในการแก้ปัญหาการผลิตและการตลาดรวมทั้งฝ่ายตลาดสามารถนาข้อมูลต้นทุนการ
ผลิ ตไปใช้เป็ น ฐานการตั้งราคาจ าหน่ายผลผลิ ตแก่ ลู กค้าและต่ อรองราคากับ ลู กค้าและเกษตรกร
สามารถใช้ข้อมูลในการต่อรองราคารับซื้อผลผลิตบนพื้นฐานของต้นทุนที่เป็นจริงและเหมาะสม
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 พบว่าในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 สถาบันมีการ
ดาเนิ น งานความร่ ว มมื อ ไทย-กานิ ส ถาน ไทย-โคลั ม เบี ย และโครงการไทย-ลาวซึ่ งการดาเนิ น
โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงโดยเกษตรกรได้นาองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน อีกทั้ง
ยั งได้ส่ งเสริม ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ภ ายในชุมชนและระหว่างชุม ชนใกล้ เคีย งเพื่ อเป็ น การ
เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในระดับชุมชนให้แก่เกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาคีต่างประเทศ เช่น ด้านการผลิต
กาแฟอราบิก้าคุณภาพสูงของประเทศโคลัมเบียมาประยุ กต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการวิจัยและ
พัฒ นากาแฟอราบิ ก้าโครงการหลวงรวมถึงการศึกษาด้านการเพาะปลูกกาแฟคุณ ภาพทั้งในพื้ นที่
โครงการหลวงและพื้ น ที่ขยายผลโครงการหลวง การแปรรูป ผลผลิ ตกาแฟ การจัดการคุณ ภาพ
ผลผลิ ตกาแฟอราบิ ก้าขั้น พิ เศษ และการจัดการด้านการตลาดภายใต้โครงการความร่ว มมือทาง
วิชาการไทย-โคลัมเบีย ร่วมกับสานักงาน ปปส. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วย
ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ลื อ ก ( International Workshop and Conference on Alternative
Development ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่ งสหประชาชาติสมัยที่ 55 ณ
กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย ส่งเยาวชนเกษตรเข้าร่วมในโครงการฝึกงานผู้นาเยาวชนเกษตรไทย
ในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูงและสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The japan Agricultural
Exchange Council) ความร่ว มมือทางวิชาการไทย-โคลั มเบียหน่วยงาน United Administrative
Especial Para La Consolidation Territorial (UACT) ของสาธารณรั ฐ โคลั ม เบี ย เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบ
เรื่องยาเสพติดและการส่งเสริมความมั่นคงและเอกภาพของประเทศ ได้มีหนังสือแสดงความต้องการที่
จะคงความร่วมมือทางวิช าการไทย-โคลั มเบีย กับ สถาบั นและมูล นิธิโครงการหลวง ต่ อเนื่องจาก
หน่วยงาน Presidential Programmer Against illicit Crops (PCI) เดิม ที่ได้ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันและมูลนิธิโครงการหลวงไว้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนพืชเสพติดและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการ
เพาะปลูกให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของโคลัมเบีย และการแปรรูปกาแฟคุณภาพสูงจากโคลัมเบีย
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตกาแฟคุณภาพสูงของโครงการหลวง ร่วมมือโครงการไทย-ลาว โดยมีการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาได้แก่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง
ให้กับเกษตรกรจากพื้นที่ขยายผลของโครงการ ใน สปป.ลาว การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเสริม
ทักษะการทาการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงโดยนาเกษตรกรผู้นาของโครงการจากแขวงอุดม
ชัย มาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและศูนย์โครงการขยายผล
โครงการหลวง ความร่ ว มมือ ทางวิช าการไทย-ภู ฏ าน และ ไทย-เมีย นมาร์ ในปี 2557 - 2558
สถาบันร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มดาเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการกับภูฏานและเมียนมาร์
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เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในสองประเทศดังกล่าวและเพื่อเผยแพร่
ผลสาเร็จของโครงการหลวงในการพัฒ นาทดแทนพืชเสพติดและการพัฒ นาการเกษตรบนพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืนไปยังต่างประเทศ โดยคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันและมูลนิธิโครงการหลวง
ได้เดินทางไปเยือนภูฏาน และเมียนมาร์เพื่อสารวจพื้นที่ดาเนินงานและประชุมหารือแนวทางความ
ร่วมมือระหว่างกันต่อไป และร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาการปลูกไม้ผลเขตหนาวชนิดใหม่กับสถาบันการเกษตรทัสมาเนีย (Tasmania Institute of
Agriculture) ประเทศออสเตรเลี ย ความร่ว มมื อ ด้ านพลั งงานทดแทนและการเกษตรอื่น ๆ กั บ
Yunan Normal University, Yunan Academy Agriculture Science (YAAS) แ ล ะ
Guangfong Academy of Agriculture Science (GDAAS) สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น รวมทั้ ง
ความร่วมมือด้านการเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์กับประเทศเดนมาร์ก
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เรื่อง Future Food
System และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงการผลิตพืช เมืองหนาวกับ Massey University
ประเทศนิวซีแลนด์
ให้บริการด้านการให้คาปรึกษาและการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่สูงที่ได้จาก การศึกษา
ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นา ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 พบว่ า ในช่ ว งปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 2558 สถาบันมีการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานจัดทาแปลงสาธิต
ติดตามให้คาแนะนาเพื่อส่งเสริ มให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตาม
แนวทางของโครงการหลวง
สนับสนุนให้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้าโครงการหลวงและสินค้าในโครงการ
ของสถาบั น จากหน่ ว ยงานในประเทศและต่ างประเทศ รวมทั้ งด าเนิ น การให้ มี ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 7 พบว่าในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 สถาบันมีการดาเนินงาน มีการยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันจานวน 7 รายการ ได้แก่ สิทธิบัตร 4 รายการ และลิขสิทธิ์ 3 รายการ
งบประมาณปี พ.ศ. 2557 มี ก ารยื่ น ขอจดทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของสถาบั น จ านวน 13
รายการ และงบประมาณปี พ.ศ. 2558 มีการยื่นขอจดทะเบี ยนทรัพย์สิ นทางปัญ ญาของสถาบั น
จานวน 13 รายการ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ เน้นการพัฒนาระบบการจั ดการคุณภาพการผลิตพืช และกระบวนการจัดการ
สุ ขลั กษณะอาหารที่โรงคัดบรรจุ มูล นิ ธิโครงการหลวงภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food
Safety) ซึ่ งประกอบด้ ว ยมาตรฐานการเพาะปลู ก ที่ ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย์ (Organic)
มาตรฐาน Global GAP โปรแกรมรวมทั้งมาตรฐาน GMP/HACCP
จั ด แสดงนิ ท รรศการด้ า นการเกษตร ด้ านความหลากหลายทางชี ว ภาพ และด้ านอื่ น ๆ
ดาเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็น
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจการ
ตามวัตถุป ระสงค์ของสถาบั น ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 8พบว่าในช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 2558 สถาบันมีการดาเนินงาน การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อุทยานฯ ได้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ จัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมตลอดปี โดยมีการกาหนดกิจกรรมเป็นประจา
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ต่อเนื่อง มีการจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่นเทศกาลไม้ดอก กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมเพื่อสังคมการตักบาตรเทโว จัดงาน Expo ต่างๆ มี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อุทยานฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสังคม ตลอดปี โดยมีการกาหนดกิจกรรมเป็นประจาต่อเนื่อง มีการจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแหล่ง
เรียนรู้ในราชพฤกษ์ ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มี
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการจัดแสดงนิทรรศการทิวลิปคิงภูมิ
พล เผยแพร่องค์ค วามรู้ด้ านการเกษตรและพืช สวน ปรับ ปรุง ภู มิทัศ น์ และจัดแสดงพั นธุ์ไม้รวม
55,000 ต้น รวบรวมพันธุ์ไม้ 2,903 ชนิด มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ทั้ งภายในและภายนอก
สถาบั น ทาข้อตกลงร่วมมือแสดงนิทรรศการถาวรกับ 7 หน่ วยงาน เช่น บริษัทการบินไทยจากัด
(มหาชน) บริษัท ปตท. จากัด(มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น จานวนผู้เรียนรู้องค์ความรู้
ของอุทยานสวนราชพฤกษ์ มากกว่าเป้าหมายที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อุทยานฯ ได้ผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อกระตุ้นยอดขายและ
รายได้จากการจาหน่ายของที่ระลึก จัดทาแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แผนพัฒนาสื่อและนักสื่อสารองค์
ความรู้ฯ และรวบรวมพรรณไม้ 5,455 สายพันธุ์
2.2 ผลการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินพบว่าสถาบันมีการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร) ซึ่งจากการศึกษา พบว่า
ผลการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสถาบัน ในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2558 พบว่า ตัวบ่งชี้ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน สถาบั นได้ดาเนินการตาม
แผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนระดับ 5 และตัวชี้วัดร้อยละของโครงการของสวพส.
ในปีงบประมาณถัดไป ที่นาต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประโยชน์ ในช่วง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
สถาบันได้ดาเนินการโครงการของสวพส.ในปีงบประมาณถัดไป ที่นาต้นทุนต่อหน่วยไปใช้ประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนระดับ 5 สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้ และตัว
บ่งชี้จานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลการปฎิบัติงานและ
นาไปใช้ประโยชน์ เริ่มดาเนินการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558 พบว่า ในปี 2557 สถาบันได้
ดาเนินการ จานวน 21 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงทั้งหมด (คิดเป็น 70%) คะแนนระดับ 5 และใน
ปี 2558 สถาบันได้ดาเนินการจานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 25 แห่ง คะแนนระดับ 5 ดังนั้น
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร) จึงสรุป
ได้ว่าสถาบันมีการดาเนินงานในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุดทุกตัวบ่งชี้
ในทุกปีงบประมาณ อย่างไรก็ตามพบว่าสถาบันควรมีการสร้างระบบและกลไกการใช้ทรัพยากรให้
สมดุลและมีการอบรมให้เข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มากขึ้น รวมทั้งมีสถาบันควรกาหนดการ
วิเคราะห์ ความคุ้มทุนและความคุ้มค่าอย่างเป็นระบบและเป็นนโยบายหลักสาหรับทุกยุทธศาสตร์

| 28

อย่ างชั ดเจน เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ส านั กงาน
ก.พ.ร.) และยังช่วยผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการวางกลยุทธ์ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปต่อไป
2.3 ผลการดาเนินงานในมิติด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
การประเมิน ด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒ นาองค์การจาแนกเป็น 2 ส่ วนคือ 1) การ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สานักงาน ก.พ.ร) และ 2)การ
ดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการ ซึ่งผลการประเมินการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สานักงาน ก.พ.ร) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ของสถาบันฯ พบว่า ตัวชี้วัดระดับการพัฒ นาด้านการกากับดูแล
กิจการ คะแนนได้ระดับ 5 ซึ่งแสดงว่าสถาบันให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ “ระดับมาก
ที่ สุ ด ” โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ทุ ก เดื อ น และมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยต่ า งๆ อาทิ เช่ น
คณะอนุกรรมการขับ เคลื่อนนโยบาย คณะอนุกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นกลไกที่สาคัญ เป็นต้น และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 มีการเพิ่มการกาหนด
ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน พบว่า ตัวชี้วัดระดับคุณธรรม
และ ความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน คะแนนได้ ร ะดั บ 5 ซึ่ ง แสดงว่ า สถาบั น ให้
ความสาคัญระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดาเนิ นงานของหน่วยงาน “ระดับมากที่สุด ” โดย
สถาบั น มี แ ผนปฎิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ร ะบุ โ ครงการ/งาน/กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย/หน่ ว ยนั บ
ระยะเวลาในการดาเนิ น งาน หน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ และงบประมาณในการดาเนิ นงานในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน และ มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ ข้อคิดเห็นต่อรายงาน
การเงินทุกเดือน และรายไตรมาสก่อนเสนอคณะกรรมการบริการสถาบันเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น
และสถาบันประเมินระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ มีผล
การดาเนิ น งาน“ระดับ มากที่สุ ด ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ส าหรับการประเมินการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พบว่าปัจจัยสนับสนุนการ
ดาเนินงานที่สาคัญ คือ 1) การมีระบบการบริหารจัดการของสถาบัน ที่ชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการในการกาหนดแผนทิศทางกลยุทธ์นโยบายของสถาบัน 3) มีการรายงานผลที่ชัดเจน
เช่น การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน มีการรายงานผลกระทบในการดาเนิน
โครงการต่ อ ประชาชน ต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และด้ า นอื่ น ๆ 4) การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการสถาบันอย่างสม่าเสมอ 5) การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีรูปแบบ
และชัดเจน อย่างไรก็ตามการดาเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรสร้างความเข้าใจ
และการรับรู้กับบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
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3) รายงานผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประเมินความคุ้มค่าการดาเนินงานของสถาบัน
ตามวัต ถุประสงค์การจั ดตั้ ง ตามบทบาทภารกิจ และผลการปฏิบั ติงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี
งบประมาณ (พ.ศ. 2556 – 2558)
ผลความคุ้ ม ค่ า ในภาพรวมของการด าเนิ น การวิ จั ย ของสถาบั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ านวน
โครงการวิจั ย ที่ ส ถาบั น ด าเนิ น การเองเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ชี้ ให้ เห็ น ถึ งการเพิ่ มขึ้ น ของศัก ยภาพ
บุคลากรการวิจัยในองค์กรที่สามารถดาเนินการวิจัยเอง เป็นการพัฒ นาทรัพยากรการวิจัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สูง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 งานวิจัยเริ่มมุ่งเน้น
ไปสู่ ป ระเด็น ทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้ อมเป็นหลัก มีการเผยแพร่งานวิจัยผ่านบทความทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น มีการยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัย ที่มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อหัว
199,570 บาท มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการ
ความคุ้มทุนของโครงการ คือ การเปรียบเทียบผลประโยชน์ และต้นทุนของโครงการ ณ จุดที่
ผลประโยชน์ เท่ากับ ต้นทุนของโครงการ จะถือเป็นจุดคุ้มทุน ทางด้านการเงิน
ความคุ้มค่าของโครงการ คือ ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ ตามลั กษณะของแต่ล ะ
โครงการ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความมั่นคง) โดยโครงการจะมีความคุ้มค่าก็
ต่อเมื่อ ผลที่ได้รับมีมูลค่า สูงกว่า ต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการลงทุนในโครงการ และ รวม
กับผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1-11 ภาพรวมผลการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินตามแผน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

รายการ
รายได้
งบประมาณที่ได้รับ
รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ
รายได้จากเงินบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใชจ่าย
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(ไม่รวมรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ /รายได้
จากเงินบริจาค / รายได้อื่น)
รายได้สูง (ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย
- 
ที่มา :

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

เฉลี่ยปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2558

420,897,000.00

502,999,600.00 537,302,700.00

32,210,214.77
23,019,119.83
4,034,161.91

29,957,617.40
28,939,708.43
8,793,857.53

366,267,520.76

516,615,949.13 607,391,530.30

1,490,275,000.19

307,004,024.25

448,924,765.77 528,813,426.49

1,284,742,217.51

113,892,975.75

54,074,834.23

176,457,083.49

33,211,693.11
34,087,163.88
11,279,246.82

8,489,273.51

1,461,199,300.00
95,379,525.28
86,045,992.14
24,107,266.26

1.ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2.ข้อมูลได้จากสานักพัฒนา 3.รายงานประจาปี 2556 - 2558
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จากตารางที่ 1-11 ผลการศึกษาภาพรวมผลการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ ายเงินตาม
แผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า งบประมาณที่ได้รับ มีการเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อ
พิ จ ารณ า รายปี พบว่ า ในปี ง บประมาณ 2556 เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะงบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ
420,897,000.00 บาท และมี รายได้เหลื อจากการใช้จ่ าย 113 ,892,975.75 บาท ดั งนั้ น คิด ค่าใช้จ่า ยที่
เบิกจ่ายตามแผนการใช้งบประมาณครบทุกแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 73 ของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร แสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายตามงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 เมื่อพิจารณา
เฉพาะงบประมาณที่ได้รับ 502,999,600.00 บาท และมีรายได้เหลือจากการใช้จ่าย 54,074,834.23
บาท ดังนั้นคิดค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้งบประมาณครบทุกแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 89.25
แสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายตามงบประมาณ และ ในปีงบประมาณ 2558 เมื่อพิจารณาเฉพาะ
งบประมาณที่ ได้ รับ 537,302,700.00 บาท และมี รายได้เหลื อจากการใช้ จ่าย 8,489,273.51 บาท
ดังนั้ น คิดค่าใช้จ่ ายที่ เบิ กจ่ ายตามแผนการใช้งบประมาณครบทุ กแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 98.42
แสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายตามงบประมาณเช่นกัน
และเมื่อภาพรวมผลการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินตามแผน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะงบประมาณที่ได้รับรวม 1,461,199,300.00 บาท และ
มีรายได้เหลือจากการใช้จ่าย 176,457,083.49 บาท ดังนั้นคิดค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้
งบประมาณครบทุ ก แผนงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.92 แสดงถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ยตาม
งบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1-12 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงของสถาบันฯ ระหว่างปี พ. ศ. 2556 - 2558
ปีงบประมาณ 2556
ตัวชี้วัด

งบประมาณที่ได้รับ
เทียบกับรายจ่ายที่ได้
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2557

แผน

ผล

ร้อยละ
ของ
ผลเทียบ
กับแผน

420,897,000

393,192,831

93.42

แผน

502,999,600

ปีงบประมาณ 2558

ผล

ร้อยละของ
ผลเทียบกับ
แผน

แผน

453,100,980

90.08

537,302,700

ค่าเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2556 - 2558

ผล

ร้อยละของ
ผลเทียบกับ
แผน

แผน

ผล

508,998,972

94.73

1,461,199,300

1,355,,292,783

ที่มา : ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

จากตารางที่ 1-12 สถาบันได้รับการจัสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 เมื่อการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนกับ
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง พบว่า สถาบันฯ มีงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 1,461,199,300 บาท และ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,355,,292,783 บาท แผนที่
กาหนด ตลอดระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างปี พ. ศ. 2556 -2558 คิดเป็นร้อยละ 92.75

ร้อยละ
ของ
ผลเทียบ
กับแผน

92.75
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ตารางที่ 1-13 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์สถาบัน (ด้านการวิจัย) ระหว่างปี พ. ศ. 2556 - 2558
ตัวชี้วดั
1.จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตาม
แนวทางโครงการหลวง (ราย)
2.จานวนโครงการวิจัยที่
ดาเนินการ (โครงการ)
3.ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมายได้นาองค์ความรู้จาก
ศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
4.ร้อยละของผลความสาเร็จของ
ผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ของโครงการวิจัย
5.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ร้อยละของ
แผน
ผล
ผลเทียบกับ
แผน
66,000 110,647

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร้อยละของ
แผน
ผล
ผลเทียบกับ
แผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ร้อยละของ
แผน
ผล
ผลเทียบกับ
แผน

ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2556 - 2558
ร้อยละของ
แผน
ผล
ผลเทียบกับ
แผน

167.65

69,000

127,549

184.85

71,712

133,294

185.87

206,712

371,490

179.71

27

27

100.00

29

31

106.9

31

37

119.35

87

95

109.20

70

95.76

136.8

75

94.48

125.97

80

84.16

105.20

225

274.4

121.95

85

99.6

117.18

85

95.84

112.75

85

100

117.65

255

295

115.86

85

85.5

100.59

85

82.23

96.74

85

88.16

103.72

255

256

100.35

ที่มา : ยุทธศาสตร์สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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จากตารางที่ 1-13 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ส ถาบัน (ด้านการวิจัย )
ระหว่างปี พ. ศ. 2556 – 2558 พบว่า จานวนโครงการวิจัยที่ ดาเนิน การ(โครงการ) ตามแผน มี
จานวน 87 โครงการ และ ดาเนินการจริง จานวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 109.20
และเมื่อพิจารณาร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้นาองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ตามแผน มีจานวน 225 โครงการ และ ดาเนินการจริง จานวน 274 โครงการ
คิดเป็ น ร้อยละ 121.95 และเมื่อพิ จารณาร้อยละของผลความส าเร็จของผลการดาเนินงานตาม
แผนงานของโครงการวิจัย พบว่า ตามแผน มีจานวน 255 โครงการ และ ดาเนินการจริง จานวน 295
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 115.86
การค านวณต้น ทุน ที่เกิด จากการดาเนิน งานของส านั กวิจัย จาแนกตามข้อมูล ที่ เกิดจาก
สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 ทั้งนี้ยังไม่รวมรายได้ที่เกิดจาก
โครงการหลวง 1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 2. แผน
งานวิจัยด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 3. แผนงานด้าน
การตลาดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณา
การงานวิจัยและบนพื้นที่สูง
ตารางที่ 1-14 การคานวณต้นทุนที่เกิดจากการดาเนินงานของสานักวิจัย
รวมจานวนโครงการ
จานวนโครงการวิจยั
หลัก
จานวนโครงการวิจยั
ย่อยและกิจกรรม
งบประมาณรวม
ต้นทุนเฉลี่ยต่อโครงการ
1. แผนงานวิจัย
สนับสนุนการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาด
รวมจานวนโครงการ
จานวนโครงการวิจยั
หลัก
จานวนโครงการวิจยั
ย่อย
งบประมาณรวม
ต้นทุนเฉลี่ยต่อโครงการ

25561
N/A
N/A

25572
110
33

ร้อยละ
-

25583
115
38

ร้อยละ
4.35
13.16

N/A

77

-

77

0.00

71,980,000
N/A

72,872,000 1.24
662,472.73 -

81,769,500 10.88
711,039
6.83

N/A
N/A

49
14

-

55
19

10.91
26.32

N/A

35

-

36

2.78

30,901,300
N/A

28,220,000 -8.68
575,918
-

ร้อยละ

36,200,000 22.04
658,182
12.50
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ตารางที่ 1-14 (ต่อ) การคานวณต้นทุนที่เกิดจากการดาเนินงานของสานักวิจัย
25561

ร้อยละ

25572

ร้อยละ

25583

ร้อยละ

2. แผนงานวิจัยด้านการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมิติด้าน
สังคม
รวมจานวนโครงการ
N/A
46
48
จานวนโครงการวิจยั
N/A
12
16
หลัก
จานวนโครงการวิจยั
N/A
34
32
ย่อย
งบประมาณรวม
24,579,100
33,791,000 37.48
34,519,500
ต้นทุนเฉลี่ยต่อโครงการ N/A
734,587
719,156
3. แผนงานด้าน
การตลาดของผลผลิต
เพื่อเตรียมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
รวมจานวนโครงการ
N/A
7
6
จานวนโครงการวิจยั
N/A
3
2
หลัก
จานวนโครงการวิจยั
N/A
4
4
ย่อย
งบประมาณรวม
16,499,600
4,400,000 -73.33
2,600,000
ต้นทุนเฉลี่ยต่อโครงการ N/A
628,571
433,333
4. แผนงานการจัดการ
องค์ความรู้และบูรณา
การงานวิจัยและบน
พื้นที่สูง
รวมจานวนโครงการ
N/A
8
6
จานวนโครงการวิจยั
N/A
4
1
หลัก
จานวนโครงการวิจยั
N/A
4
5
ย่อย
งบประมาณรวม
N/A
6,460,000 8,450,000
ต้นทุนเฉลี่ยต่อโครงการ N/A
807,500
1,408,333
1
ที่มา
รายงานประจาปี พ.ศ.2556 และ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2
สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3
สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

4.17
25.00
-6.25
2.11
-2.15

-16.67
-50.00
0.00
-69.23
-45.05

-33.33
-300.00
20.00
23.55
42.66
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จากตารางที่ 1-14 การค านวณต้ น ทุ น ที่ เกิ ด จากการด าเนิ น งานของส านั ก วิ จั ย พบว่ า
แผนงานการจั ด การองค์ ค วามรู้ และบู ร ณาการงานวิจั ยและบนพื้ น ที่ สู ง ในปี 2557 โครงการละ
807,500 บาท เพิ่มขึ้น ในปี 2558 เป็ น 1,408,333 คิดเป็นร้อยละ 42.66 เพิ่มขึ้น มากที่สุ ด และ
รองลงมาแผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด พบว่าต้นทุนเฉลี่ย
ต่อโครงการในปี 2557 โครงการละ 575,918 บาท เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 658,182 คิดเป็นร้อยละ
12.50ส่วน แผนงานวิจัยด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม
และแผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง ลดลง
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การประเมินประสิทธิภาพผลการดาเนินงานด้านการพัฒนา ตัวชี้วัด ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
งบประมาณในการดาเนินงานของสานักพัฒนา ดังจะเห็นได้จากใน ข้อมูลที่ปรากฏในยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งพบว่า
ตารางที่ 1-15 งบประมาณจาแนกข้อมูลตามแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558
หัวข้อ
งบประมาณที่ได้รับ

25562
แผน

ผล

167,116,000.00

138,850,280.68

ร้อยละ

25572
แผน

ผล

83.09

190,662,030.00

140,286,006.91

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
66,000
110,647
167.65
69,000
การถ่ายทอดองค์ความรู้1
ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี
2532.06
1254.89
50
2763.22
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
งบประมาณที่ได้รับ
42,217,900.00
38,335,351.09
90.80
138,322,030.00
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง
งบประมาณที่ได้รับ
102,801,000.00 80,301,165.94
78.11
138,322,030.00

ร้อย
ละ
73.58

25582
แผน

ผล

203,316,700.00

ร้อยละ

เฉลี่ยการดาเนินงาน 3 ปี
แผน
ผล

ร้อยละ

84.53

561,094,730.00

451,002,033.76

80.38

185.87

206,712.00

371,490.00

179.71

71,712

1099.86

184.8
5
40

171,865,746.17
133,294

2835.18

1289.37

45

2714.38

1214.04

45.00

35,210,734.97

25.46

51,785,000.00

46,912,045.02

90.59

232,324,930.00

120,458,131.08

51.85

99,542,875.46

71.96

144,706,100.00

83.33

385,829,130.00

300,425,380.75

77.86

64.06

36,722,700.00

30,118,521.93

82.02

127,549

120,581,339.35
2.3 แผนงานจัดทาแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
งบประมาณที่ได้รับ
22,097,100.00
20,213,763.65
91.48
7,800,000.00

ที่มา

1

5,532,396.48

70.93

6,825,600.00

4,372,361.80

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ข้อมูลได้จากสานักพัฒนา
จากตารางที่ 1-15 การประเมินประสิทธิภาพผลการดาเนินงานด้านการพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2558 พบว่า สถาบันได้รับการจัสรรงบประมาณด้าน

2

การดาเนินงานสานักพัฒนา เมื่อการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง พบว่า สถาบันฯ มีงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 561,094,730.00
บาท และ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 451,002,033.76 บาท แผนที่กาหนด ตลอดระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างปี พ. ศ. 2556 -2558 คิดเป็นร้อย
ละ 80.38จานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผน 206,712.00
ราย และมีจานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจริง
371,490.00 ราย คิดเป็นร้อยละ179.71 และคิดต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี 2,714.38 บาท/คน/ปี ลดลงเป็น 1,214.04 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 45 และพบว่า
ทุนแผนงานมีการใช้จ่ายงบประมาณลดลง
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ตารางที่ 1-16 แสดงรายได้สานักพัฒนาจากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2557 – 2558
และ รายได้อื่น ๆ ที่ปรากฏในรายงานประจาปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ปีงบประมาณ 2556
ไม่มีรายละเอียดข้อมูล)
รายได้ของสานักพัฒนาจากการ
ร้อยละของ
ร้อยละของ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในราย
1
งบประมาณตามแผนประจาปี
การ
การ
สาขาในภาคเกษตรและนอกภาค
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เกษตร2
2557
2558
2557
2558
140,286,006.91 171,865,746.17 122.51
86,031,718 133,977,190 155.73
ที่มา

1

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ข้อมูลได้จากสานักพัฒนา

2

จากตารางที่ 1-16 ผลการดาเนินงานของสานักพัฒนา ในการส่งเสริมการสร้างรายได้ในราย
สาขาต่างๆทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรให้แก่ชุมชน พบว่า อัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ของสานักพัฒนาจากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในรายสาขาในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร เทียบกับ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง ในงบประมาณที่ดาเนินงานตามแผนประจาปี พ.ศ.
2557-2558 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 155.73 ของรายได้ของสานักพัฒนาจากการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ในรายสาขาในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง สูงกว่าการเพิ่มของ
งบประมาณตามแผนประจ าปี จากผลที่ ไ ด้ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า การบริ ห ารจั ด การของส านั ก พั ฒ นา
ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
ตารางที่ 1-17 การคานวณรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
รายได้
จานวน
วันพักเฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย
ทางตรง
รายได้ทางอ้อมที่เกิด
นักท่องเที่ยว
ของ
เฉลี่ยในการ
ปี พศ.
(ค่าบัตรและ
กับเศรษฐกิจของ
ที่มาเยี่ยม
นักท่องเที่ยว ใช้จ่ายบาท/
อื่นๆ)
จังหวัดเชียงใหม่
ชมอุทยานปี
(วัน)
คน/วัน*
2556
2557
2558
รวม

651,317
699,043
750,542

32,747,013
40,315,000
45,700,000
118,762,013

3.03
3.08
3.10

3,178
3,255
3,285

6,271,752,840.78
7,008,185,692.20
7,643,144,457.00
20,923,082,989.98

ที่มาข้อมูล กรมการท่องเที่ยวท่องเที่ยว เอกสารสถิตินักท่องเที่ยว ปี พศ 2556 – 2558
หมายเหตุ* ค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยในการใช้จ่ายบาท/คน/วัน คิดมาจาก 1. ค่าที่พกั 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3. ค่าซื้อสินค้าและของที่
ระลึก 4. ค่าใช้จ่ายเพือ่ ความบันเทิง 5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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จากตารางที่ 1-17 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยานสวน
หลวงราชพฤกษ์ พบว่าก่อให้ เกิดรายได้ทางตรง จานวน 118,762,013 ล้ านบาท แต่ หากคิดจาก
รายได้ทางอ้อม จากข้อมูลของสถิติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักท่องเที่ยวมีวันพักเฉลี่ย 3 วัน
โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้จ่ายบาท/คน/วัน การใช้จ่ายงบประมาณของอุทยานสวนหลวง
ราชพฤกษ์ จะก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัดเชียงใหม่
ตาราง 1-18 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ (ร้านค้า/หน่วยงานที่มาร่วมจัด นิทรรศการ)
เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้บริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย
ประเด็นความคุ้มค่า
(แปลผล)
สถานที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีความสวยงามคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
4.11
ค่าเช่าสถานที่ที่มาใช้ในการทากิจกรรม
(มาก)
ความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมที่จัดโดยอุทยานหลวง
3.47
ราชพฤกษ์มีความคุ้มค่ากับค่าเช่าสถานที่ในการจัดประชุม/สัมมนา/
(ปานกลาง)
จาหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค/จัดเลี้ยง/จัดกิจกรรม/นิทรรศการ
ชื่อเสียงของสถานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่า
4.22
เช่าสถานที่ในการทากิจกรรม
(มาก)
ค่าเช่าสถานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในการทากิจกรรมมีความ
3.24
เหมาะสมเมื่อเทียบกับการสิ่งที่ได้รับ
(ปานกลาง)
ความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่สอดคล้องกับความต้องการขอรับ
3.92
บริการของผู้รับบริการ
(มาก)
ลักษณะทาเลที่ตั้งแหล่งบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีความ
3.96
คุ้มค่ากับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม
(มาก)
ความสะดวก และ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ มีความคุ้มค่ากับค่าเช่า
4.05
สถานที่ในการทากิจกรรม
(มาก)
ผู้รับบริการมีความสามารถจ่ายค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรมสาหรับ
4.03
บริการได้อย่างเหมาะสม
(มาก)
คุณภาพของบริการ (Acceptability) ที่ได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
4.07
ค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม
(มาก)
ความเหมาสมของพื้นที่ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
4.11
ให้บริการ เช่น ลานกิจกรรม ห้องประชุม ห้องน้า รถบริการ ลานจอดรถ
(มาก)
มีความคุ้มค่ากับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม
3.92
รวม
(มาก)

| 37

จากตาราง 1-18 ความคิ ดเห็ น ของผู้ รับ บริก าร(ร้านค้า/หน่ วยงานที่ ม าจั ด นิท รรศการ)
เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้บริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ “มาก” ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92 โดยพบว่า ประเด็นเกี่ยวกับชื่อเสียงของสถานที่อุทยานหลวงราช
พฤกษ์มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม สถานที่ข องอุทยานหลวงราช
พฤกษ์มีความสวยงามคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าเช่าสถานที่ที่มาใช้ในการทากิจกรรม ความเหมาสมของ
พื้นที่สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น ลานกิจกรรม ห้องประชุม ห้องน้า รถ
บริการ ลานจอดรถ มีความคุ้มค่ากับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม คุ ณภาพของบริการที่ได้รับมี
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม ความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นๆ มีความคุ้มค่ากับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม ผู้รับบริการมีความสามารถจ่ายค่าเช่าสถานที่
ในการทากิจกรรมสาหรับบริการได้อย่างเหมาะสม ลักษณะทาเลที่ตั้งแหล่งบริการสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก มีความคุ้มค่ากับค่าเช่าสถานที่ในการทากิจกรรม และความพอเพียงระหว่างบริการที่มี
อยู่สอดคล้องกับความต้องการขอรับบริการของผู้รับบริการ ซึ่งทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก
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ตาราง 1-19 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบริการ(ประชาชน)เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการ
ใช้บริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ย
ประเด็นความคุ้มค่า
(แปลผล)
ความเหมาะสมของพื้นที่ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น
4.36
ลานกิจกรรม ห้องประชุม ห้องน้า รถบริการ ลานจอดรถ มีความคุ้มค่ากับค่าบัตร
(มาก)
เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.28
สภาพแวดล้อมมีความสวยงามคุ้มค่ากับค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
(มาก)
4.24
จานวนจุดที่จัดแสดงคุ้มค่ากับค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
(มาก)
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมคุ้มค่ากับค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (กรณี
4.23
ที่ผู้มารับบริการมาใช้บริการในช่วงที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีการจัดกิจกรรม)
(มาก)
ลักษณะที่ตั้งแหล่งบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีความคุ้มค่ากับค่าบัตร
4.21
เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
(มาก)
ความหลากหลายและความน่าสนใจของกิจกรรมคุ้มค่ากับค่าบัตรเข้าชมอุทยาน
4.20
หลวงราชพฤกษ์
(มาก)
4.20
ค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับการสิ่งที่ได้รับ
(มาก)
คุณภาพของบริการ (Acceptability) ที่ได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าบัตรเข้า
4.18
ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
(มาก)
จานวนของบุคลากรอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่ให้บริการเพียงพอกับการให้บริการ
4.15
แก่ผู้มารับบริการ
(มาก)
4.23
รวม
(มาก)
จากตารางที่ 1-19 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ(ประชาชน)เกี่ยวกับความคุ้มค่า
ในการมาใช้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ด้วยค่าเฉลี่ย 4.23 และ
พบว่าประเด็นความคุ้มค่าในทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ สถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น ลานกิจกรรม ห้องประชุม ห้องน้า รถบริการ ลาน
จอดรถ มีความคุ้มค่ากับค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และประเด็นสภาพแวดล้อมมีความ
สวยงามคุ้มค่ากับค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
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4) รายงานผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความ
รับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสถาบัน
4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการประเมินผล โครงการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ
(พ.ศ. 2556 – 2558) ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสถาบันเพื่อนาไปสู่การบริหารที่
มีประสิทธิภาพ ในประเด็นดังต่อไปนี้
4.1.1 สถาบันควรสร้างกระบวนการในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
เนื่องจากในการดาเนินงานของสถาบันต้องการให้เครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ทางานร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยื น ในขณะเดียวกันการทางานที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่ายงานภายใน
สถาบันเองต้องการให้มีการเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน เนื่องจากงานวิจัยกับงานพัฒนาถูกออกแบบ
ให้ทางานร่วมกัน โดยมีนโยบายให้ทางานต้องสอดคล้องกับความต้องการชุมชน และงานวิจัยและ
งานพัฒนาต้องเชื่อมโยงกัน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการทางานอย่างกลมกลืน การทางานร่วมกันและ
ระบบต้องลื่นไหล การทางานระหว่างผู้ปฏิบัติ นักวิชาการและนักส่งเสริม มีการออกแบบให้มีการ
บริหารงานวิจัยโดยให้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นนักวิจัยร่วม โดยสถาบันต้องให้ความสาคัญกับ “การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)”
4.1.2 สถาบั น ควรมีร ะบบการจั ดการสารสนเทศ (MIS: Management Information
Systems) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision Support Systems) โดยวิเคราะห์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สถาบันมีอยู่แล้ว มาพัฒนาการทางานให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจได้ทันที ทันเหตุการณ์
เนื่ องจากพบว่าแต่ล ะฝ่ายได้ดาเนินการเก็บข้อมูล ในฐานข้อมูลที่ตนเองดูแล มีการบันทึก
ข้อมูลแต่ไม่ครบทุกด้าน ไม่ครบทุกโครงการ บันทึกตามที่เข้าใจและสะดวกใช้ในงานของแต่ละฝ่าย
เท่านั้น ผู้บริหารระดับสูงเมื่อต้องการข้อมูลในการตัดสินใจจึงไม่สามารถมองเห็นข้อมูลสรุปทั้งหมดได้
แต่เห็นเป็นส่วนๆ ไป
ดั้งนั้นเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนา
ข้อมูล มาใช้ในการวางแผน การตัดสิ นใจ การทางาน โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูล ทุกพื้น ที่ โดยมี
รายละเอียดข้อมูล จานวนพื้น ที่ จานวนโครงการ จานวนผลผลิตที่ประสบความสาเร็จ ไม่ประสบ
ความสาเร็จ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มค่าของแต่ละโครงการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศให้ ตอบสนองการใช้งาน ส าหรับการทางานในทุ กกลุ่ มเจ้าหน้าที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงาน มีการรายงาน
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบสารสนเทศ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information
System : GIS) เพื่อเป็นประโยชน์ในการกาหนดพื้นที่การทากิน มีการประชุม กับทุกฝ่ายที่ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนตรวจสอบความต้องการของระบบ ก่อนใช้งาน และนาไปใช้จริง ควร
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มีการพูดคุยระหว่าง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบสารวจ ซื้อฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ออานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน และพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สถาบันควรมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถให้รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และกระบวนการติดตามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่ระบบการพัฒนาบุคลากร
อย่างแท้จริง
เนื่องจากสถาบันมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง
กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสาย
อาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength)
ของบุคลากรในหน่วยงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล โดยกาหนดเป็นนโยบายและการติดตาม
การนาผลการอบรมไปพัฒ นาในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก
และเป็ น แรงผลั ก ดั น ต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก ร และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ มี คุ ณ สมบั ติ
ความสามารถ และศักยภาพในการทางานสาหรับตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การกาหนดขึ้น แต่ยังขาดกระบวนการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้ น สถาบั น ควรสนั บ สนุ น และผลั ก ดัน ให้ ผู้ บ ริห ารและบุ คลากรปฏิ บั ติต าม IDP ตามที่
กาหนดขึ้น อนุมัติให้การจัดทา IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ติดตามผลการจัดทา IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการนาแผน IDP ไปใช้
ปฏิบัติจริง และจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 สถาบันควรมีกระบวนการสร้างค่า นิยมร่วม (Shared Values) ให้บุคลากรเข้าใจ
และเป็นการปลูกฝังค่านิยมร่วมที่พึงประสงค์จนเกิดผลเป็นการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอทั้งองค์กร
พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2558 สถาบันกาหนดค่านิยมร่วม เป็น “องค์การแห่งการ
เรีย นรู้ (Learning Organization)” แต่ยังขาดการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ค่านิยมร่วมที่พึง
ประสงค์ ขาดกระบวนการรณรงค์และดาเนินการส่งเสริมค่านิยมร่วมให้บุคลกรสถาบันเข้าใจ และ
ขาดประเมิ น ผลการด าเนิ น งานเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มร่ ว มเพื่ อ วั ด ความคื บ หน้ า และประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของการนาแผนกลยุทธ์ไปดาเนินการต่อไป
4.1.5 สถาบั น ควรสนั บ สนุ น การจั ด การความรู้ (Knowledge Management) อย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
เนื่องจากพบว่าการทางานของสถาบันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการ
หลวง สถาบัน ต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ อัน
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้ น เพื่ อป้ อ งกั น การดาเนิ น งานขาดความต่อ เนื่ อง การท างานของสถาบั น เพื่ อ ส่ งเสริม
สนั บสนุน งานให้การทางานราบรื่นไปได้ จึงควรให้ผู้บริห าร และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
วิธีการการจัดการความรู้ โดยจัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ จัดวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรม
ของกลุ่มหรือองค์กร การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
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บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานของตน การนาประสบการณ์
จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึก
ไว้ การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสกัดองค์ความรู้ที่มาจากการ
ทางานในองค์การและองค์ความรู้ที่มาจากวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่สูง นับวันหาบุคลากรทางานด้านนี้
ลดลง
4.1.6 สถาบั น ควรพั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง HR
SCORECARD
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง HR SCORECARD ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือสาหรับ ใช้ป ระเมิน ผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร
ให้ความสาคัญกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดประเด็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
กระตุ้นให้บุคคลากรทุ่มเทในการทางานและการกาหนดกรอบในการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นให้บุคคลมี
ขวัญและกาลังใจในการทางาน จากผลการประเมินพบว่า บุคลากรที่ไม่ใช่บุคลากรประจา มีอัตรา
หมุนเวียนเข้า- ออก ในอัตราที่สูง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการเดินทางทางานลงพื้นที่ การเดินทาง
ยากลาบาก ไม่มีความมั่นคง และสวัสดิการไม่มี ทาให้เกิดปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในการทางาน
เชิงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นเพื่อให้สถาบันลดปัญหาการพัฒนาบุ คลากรและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจใน
การทางานให้กับสถาบันด้วยความเต็มใจ และเต็มที่ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมี
ส่วนสาคัญในการพัฒ นาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน การจัดสวัสดิการและสิ่งอานวย
ความสะดวก พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ให้ได้รับการยอมรับ สร้างสิ่งจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ และสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
สถาบันควรพัฒนาระบบการการติดตามและประเมินผลการทางาน 360 องศา โดยให้ประเมินตนเอง
เพื่อนร่วมงานประเมิน ผู้บริหารระดับต้นประเมิน และผู้ บริหารระดับสูงประเมิน ผ่านระบบ พร้อม
แนบหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพการทางานที่เกินมาตรฐานเพื่อนาไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้
อย่างมีหลักการและโปร่งใส และผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจในการพิจารณาได้อย่างโปร่งใส
และยุติธรรม
4.1.7 สถาบั น ควรพั ฒ นาการระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการท างานอย่ า งเป็ น
รูปธรรมทุกโครงการ และทุกหน่วยงาน ในการดาเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้ง และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของสถาบัน
สถาบั น ควรพั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการท างานทุ ก โครงการ และทุ ก
หน่ ว ยงาน ซึ่ง การติดตามและประเมิ นผลเป็น สิ่ งที่มีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่งที่จะช่ว ยให้ ทราบว่า
โครงการที่ดาเนิ น การตามวิสั ย ทั ศน์วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และตัว ชี้วัดผลการดาเนินงานของ
สถาบั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ ผลจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลจะให้ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสาเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ช่วยให้ การบริหาร
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แผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละระดับได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมิน อาทิ ตัวชี้วัดผลกระทบ ตัวชี้วัดประสิทธิผล และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
4.1.8 สถาบันควรกาหนดแนวทางพัฒนาอุทยานราชพฤกษ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง
เนื่องจากการบริหารอุทยานราชพฤกษ์ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมกับหลายฝ่าย หลาย
หน่วยงาน เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านอื่นๆ
ดังนั้น วิธีการจัดการที่ดี คือการระดมความคิดเห็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริงและพัฒนาให้เป็นจุดหลักในการมาท่องเที่ยว เช่น สร้างจุด
ท่องเที่ยว จุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด โดยปลูกต้นไม้ที่มีสีสันเหมือนกันกลุ่มใหญ่ สายพันธ์เดียวกัน ที่มีสีสัน
เดียวกัน ออกดอกตามฤดูกาล โดยอุทยานราชพฤกษ์วางแผนจัดกิจกรรมร่วมกับสีสันของดอกไม้ ตาม
ฤดูกาล โดยวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ทุกฤดูกาล และทุกปี
4.1.9 สถาบันควรกาหนดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความคุ้มทุนอย่างเป็นระบบ โดย
กาหนดให้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม ทุกแผนงาน มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความคุ้มทุน โดย
สามารถแบ่งประเภทโครงการที่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าได้ โครงการที่สามารถวิเคราะห์ความคุ้ม
ทุน ได้ และเป็ นกาหนดนโยบายหลักสาหรับทุกยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) และสามารถช่วยผู้บริหารทุกระดับ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจสาหรับวางกลยุทธ์ของสถาบัน ในอนาคตต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
4.2.1. สถาบันควรวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับเครือข่ ายความ
ร่วมมือหน่วยงานภายนอกที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน
(pattern) ของการกระทาที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน โดยมีการกาหนดโครงสร้างและ
ตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะ
ดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จาเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้สาหรับสมาชิกทุกคน
ให้สารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควร
จะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่ม ย่อยในเครือข่าย
ด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ ก็ยั งต้องอยู่ในทิศทางที่จะทาให้บรรลุ เป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรม
เหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกัน
ประจาทุกเดือน ฯลฯ ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่
เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก
4.2.2 สถาบันคควรกาหนดให้บุคคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการนาเสนอภาพลักษณ์
ของสถาบั น ในเชิงรุกเพื่ อให้ ส าธารณชนรับรู้ถึงขอบเขตการดาเนิ นงานหรือภารกิจหลั กที่ ส ถาบั น
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รับผิดชอบ รวมถึงปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสถาบันในวงกว้างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิเช่น กาหนดให้แต่ละหน่วยงานเข้าร่วมจัดงานระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดย
พิจารณาจากงานที่จัดว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้ดาเนินงานหลัก
4.2.3 สถาบั น ควรก าหนดให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดตั ว ชี้ วัด ความคุ้ ม ค่ าของ
โครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและดาเนินการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่รับผิดชอบใน
แต่ละปี

