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พระราชกฤษฎีกา 
จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องคการมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงข้ึนเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย 

วาดวยองคการมหาชน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕   

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 
ข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   
(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
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“การวิจัยและการพัฒนา”  หมายความวา  การคนควาทดลอง  การสํารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการ 
เพื่อใหไดขอมูล  ความรู  การประดิษฐ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยน  การถายทอด   
การประยุกต  การสงเสริมและสนับสนุน  เพื่อนําองคความรูและวิทยาการไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
สังคม  และการอนุรักษฟนฟูส่ิงแวดลอมของชุมชนในพื้นที่สูง  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงกิจกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและพัฒนาที่คณะกรรมการกําหนด 

“พื้นที่สูง”  หมายความวา  พื้นที่ที่เปนภูเขา  หรือพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลหารอยเมตร 
ข้ึนไป  หรือพื้นที่ที่อยูในระหวางพื้นที่สูงตามที่คณะกรรมการกําหนด 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบัน 
“คณะที่ปรึกษาพิเศษ”  หมายความวา  คณะที่ปรึกษาสถาบัน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบัน 
“เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่สถาบัน 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่ 

 
มาตรา ๕ ใหจัดต้ังองคการมหาชนขึ้นเรียกวา  “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องคการมหาชน)”   

เรียกโดยยอวา  “สวพส.”  และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา  “Highland  Research  and  Development  Institute   
(Public  Organization)”  เรียกโดยยอวา  “HRDI” 

มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ต้ังของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดใกลเคียง 
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง 
(๒) สนับสนุนการวิจัย  รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม  เสริมสรางและรักษาภูมิปญญา 

ทองถิ่น  ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 
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(๓) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ  และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการศึกษา   
คนควา  วิจัย  พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน 

(๔) จัดใหมีการศึกษา  คนควา  วิจัย  พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา 
พื้นที่สูงอยางครบวงจร  เชน  ดานการผลิต  การตลาด  มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา  ตลอดจน 
เปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว 

(๕) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับ 
นานาชาติ 

(๖) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
พื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนา 

(๗) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา  โครงการหลวง 
และสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งดําเนินการใหมี 
การจดทะเบียนสิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) จัดหาและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย  เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษฟนฟพูืน้ทีสู่ง 
(๔) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๕) จําหนายสินคาหรือบริการที่ไดจากโครงการหลวงหรือโครงการของสถาบัน 
(๖) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๗) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศในกิจการ 

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง คาตอบแทน  หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ 
(๙) กระทําการอื่นใดซึ่งจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 
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การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม  (๔)  และการกูยืมเงินตาม  (๖)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได  และทรัพยสิน 

 
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๔ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรอื่น  รวมทั้งจากตางประเทศ 

หรือองคการระหวางประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  สิทธิประโยชน  หรือรายไดจากการดําเนินงาน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สถาบันจัดใหมีบริการใดอันอยูในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน   

ใหสถาบันมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาบริการ  หรือคาตอบแทนจากกิจการนั้นไดตามอัตรา 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๑ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
วาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได 
ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน 

มาตรา ๑๒ ใหทรัพยสินซ่ึงสถาบันไดมาจากการให  หรือซ้ือดวยเงินรายไดของสถาบัน   
หรือโดยการแลกเปลี่ยน เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบัน 

มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสถาบัน  ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบนัโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พื้นที่สูง”  ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

สูงเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง 
(๒) กรรมการโดยตําแหนง  จํานวนหาคน  ไดแก  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินส่ีคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานการเกษตร  การพัฒนาสังคม  การอนุรักษและ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  การบริหารจัดการ  หรือดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 
ของสถาบัน  โดยในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวย 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการแตงต้ังผูชวยเลขานุการ 
ไดตามความจําเปน 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ 

ผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
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(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจาง 
กับสถาบัน 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ 
กิจการของสถาบัน  ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธาน 
กรรมการ  กรรมการ  หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๔) 

ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงต้ังตามขอผูกพัน   
หรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน หรือเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติดีเดนเหมาะสมกับงานของสถาบัน 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
สามป 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี 
ที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระ 
อยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง 
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังไวแลว  เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไมแตงต้ัง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไมมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ัง 
ใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ 
แตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการ 
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ 
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๑๕ 
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันใหเปนไป 

ตามวัตถุประสงค  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทาง  เปาหมาย  และนโยบายในการบริหารงานของสถาบัน 
(๒) อนุมัติแผนงาน  แผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปของ 

สถาบัน 
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน  ใหความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน 

ของผูตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ  หรือขอหามทางการเงิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการใหกูยืมเงินและการระดมเงินทุนของสถาบัน 
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ 

ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ 
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 

(๖) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  และสิทธิ 
ประโยชนตาง ๆ  ที่เกิดจากการดําเนินงานของสถาบัน 

(๗) จัดต้ังและยุบเลิกสํานักงานสาขาของสถาบันในกรณีที่มีความจําเปนและเห็นสมควร 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน  และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาของสถาบัน 
ดังกลาว 

(๘) สรรหา  แตงต้ัง  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และถอดถอนผูอํานวยการ 
(๙) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน   

การประสานระหวางสถาบันกับสํานักงานสาขา การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจหนาที่ 
ของสวนงานดังกลาว  การบริหารงานบุคคล  เงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานของสถาบัน  การเงิน   
การพัสดุและทรัพยสิน  การงบประมาณ  การบัญชี  การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ  การตรวจสอบ 
ภายใน  การสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการ  การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  การมอบใหผูอื่น 
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รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ  และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ผูอํานวยการ  คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน  ที่ปรึกษาคณะทํางาน  เจาหนาที่   
และลูกจางของสถาบัน 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
(๑๑) กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 

หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม  (๙)  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหนาที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม 

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ   
และใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ 
ในการประชุมเร่ืองนั้นไดหรือไม  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของสถาบัน  ใหมีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง   
เรียกวา  “คณะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”  ประกอบดวย 

(๑) ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  เปนประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ 
(๒) ที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษแตงต้ังจากผูแทนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ   

จํานวนไมเกินหาคน 
(๓) ที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนนักวิชาการ 

หรือผูชํานาญการ  จํานวนไมเกินหาคน 
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มาตรา ๒๒ ที่ปรึกษาพิเศษตามมาตรา  ๒๑  (๒)  และ  (๓)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
สามป 

ที่ปรึกษาพิเศษตามมาตรา  ๒๑  (๒)  และ  (๓)  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ัง 
อีกได 

มาตรา ๒๓ ใหคณะที่ปรึกษาพิเศษ  มีหนาที่ใหความเห็น  คําแนะนํา  และคําปรึกษาแกคณะกรรมการ 
และผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน   และที่ปรึกษาคณะทํางาน   
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางานจะตองไมเปน 
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน  ทั้งนี้   
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ   
กรรมการ  หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๘  (๔) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  ใหนํามาตรา  ๒๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๕ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ  ที่ปรึกษาพิเศษ   

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น 
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหคณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๖ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงต้ัง  และถอดถอนผูอํานวยการ 
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส 

ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน  ถาไมมีรองผูอํานวยการใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปน 
ผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลาและตองเปนผูที่มี 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 

ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน 

ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๒๗ 
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ 
มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค 

ของสถาบัน  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และเปน 
ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง  เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน  ตามมาตรา  ๓๙   
วรรคสอง  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการ  เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบัน 
บรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถาบัน  รวมทั้งรายงาน 
การเงินและการบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธภิาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๓๑ ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แตงต้ังรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง   

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ 
กําหนด 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  มติของ 
คณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  ประกาศ  นโยบาย  หรือมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน  และ 
เพื่อการนี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ 
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  ยอมไมผูกพันสถาบัน เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน 

มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ 
ผูอํานวยการ  ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
การประสานการปฏิบัติการ 

 
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูง 

อยางบูรณาการและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ประสานการปฏิบัติการกับ 
สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เพื่อใหหนวยงานดังกลาว 
ใชทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ   และอํานาจหนาที่ของตนใหเกิดผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการ 
ของสถาบัน 

การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มีอํานาจจัดทําบันทึกขอตกลงฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับระหวางสถาบันกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  เพื่อกําหนดวิธีการเง่ือนไข  การใชอํานาจหนาที่  และ 
ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นไดตามที่ เห็นสมควร  รวมทั้งการมอบอํานาจของสวนราชการ   
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหสถาบันดําเนินการใด ๆ  แทนดวย  ทั้งนี้ 
ภายใตกฎหมายวาดวยการนั้นและตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
ไมยินยอมทําบันทึกขอตกลงหรือไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหคณะกรรมการ 
รายงานตอรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานนั้น  เพื่อพิจารณาสั่งการ  หรือ 
เสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติองคการ 
มหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ในกรณีที่สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
ไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงอยางมีคุณภาพหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  ใหคณะกรรมการรายงาน 
ตอ  ก.พ.ร.  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงินรางวัล 
การเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้น   
หรือใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นใชเงินงบประมาณ 
เหลือจายของตนเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือจัดสรรเปนเงินรางวัลใหแกบุคลากรในสังกัด  หรือรับสิทธ ิ
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

หมวด  ๕ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
มาตรา ๓๕ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภทคือ 
(๑) เจาหนาที่และลูกจาง  ไดแก  ผูซ่ึงปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ 

ของสถาบนั 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูซ่ึงสถาบันจางใหปฏิบัติงานเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ 

โดยมีสัญญาจาง 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๘ 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
ความใน  (๑)  มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงต้ัง 

ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๓๗ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๓๖ 
(๔) ถูกใหออก  เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 

กําหนดไวในขอบังคับ 
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 

กําหนดไวในขอบงัคับ 
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ   

พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในกระทรวง ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ 
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ 
ของสถาบันเปนการชั่วคราวได  ทั้งนี้  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น  และมี 
ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่  หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดซ่ึงไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงาน 
เปนเจาหนาที่ของสถาบันเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ 
หรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับ 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

การคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว  แลวแตกรณี 

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน  ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม 
ไมตํ่ากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ 

หมวด  ๖ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 

 
มาตรา ๓๙ การบัญชีของสถาบัน  ใหจัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการกําหนด  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และการพัสดุ 
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน   ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน 
โดยเฉพาะ  และใหรับผิดชอบข้ึนตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๔๐ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน 
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ในทุกรอบป  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงต้ัง 
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี  และประเมินผลการใชจายเงินและ 
ทรัพยสินของสถาบัน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค   
ประหยัด  และไดผลตามเปาหมายเพียงใด  แลวบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ของสถาบัน  สอบถามผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  เจาหนาที่และลูกจาง  หรือบุคคลอื่นและ 
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๔๑ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปงบประมาณ  รายงานนี้ 
ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว   บัญชีทําการ  พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้ง 
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันใหมี 
ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของสถาบัน   
ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค   
โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน   องคกร  หรือ 
คณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก 
หรือแตงต้ังตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในดาน 
ประสิทธิผล  ในดานประสิทธิภาพ  และในดานการพัฒนาองคกร  และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการ 
จะไดกําหนดเพิ่มเติมข้ึน 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
เปนคร้ังคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได 

หมวด  ๗ 
การกํากับดูแล 

 
มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันใหเปน 

ไปตามกฎหมาย  และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  และมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
ทํารายงานหรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล   
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ของสถาบันได 

บทเฉพาะกาล 
 
มาตรา ๔๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 

ตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ   



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูงซ่ึงเปนโครงการหลวงที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใชบังคับ  เวนแตงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังมีผูครองอยูไปเปนของสถาบัน 

มาตรา ๔๕ เพื่อเปนทุนในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ในระยะเริ่มแรก  ใหรัฐมนตรี 
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการจัดสรรทุนประเดิมใหแกสถาบันภายในวงเงินที่รัฐมนตรีเห็นสมควร 
เพื่อใหสถาบันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได 

มาตรา ๔๖ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงประกอบดวย   
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง  เปนกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง  สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนกรรมการและเลขานุการ  และประธานมูลนิธิ 
โครงการหลวง  เปนที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี ้
ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๗ ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ 
เปนการชั่วคราวไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงตองไมเกิน 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ใหขาราชการและลูกจางของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรที่สูงซ่ึงเปน 
โครงการหลวง  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ยังคงเปนขาราชการและลูกจาง 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และปฏิบัติหนาที่ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้   
โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจาง 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มาตรา ๔๙ ขาราชการและลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรที่สูงซ่ึงเปนโครงการหลวง  ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใชบังคับซ่ึงสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน  ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๖  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  และตองผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๖  กําหนด  ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ 
ที่คณะรฐัมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแตงต้ังผูที่ผานการคัดเลือกและการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ใหมีผลในวันที่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๔ 

มาตรา ๕๐ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนเจาหนาที่และลูกจางตามมาตรา  ๔๙   
ไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนตามตําแหนง  อัตราเงินเดือน  และคาจางตามที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๖  กําหนด  รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น  ซ่ึงรวมกันแลวตองไมนอยกวา 
เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเคยไดรับ 
จากสวนราชการ 

การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสถาบัน  ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ 
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย 
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน  ใหถือวาเปนการออกจากงาน   
เพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด  และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง  วาดวยบําเหน็จลูกจาง 

มาตรา ๕๑ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสถาบัน   
ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ในสวนที่ เกี่ยวกับการปฏิบั ติงานตามขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ที่จะเปนของสถาบัน 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรสงเสริมและ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง  การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย  การใหบริการดานการใหคําปรึกษา   
การถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  การแลกเปล่ียนผลงานวิชาการในระดับ 
นานาชาติ  และการสนับสนุนงานโครงการหลวง  เพ่ือเปนการขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิดประโยชน 
อยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นท่ีสูงท่ีหางไกลและทุรกันดาร  โดยการจัดตั้งองคกรในรูปแบบองคการ 
มหาชนเพื่อทําหนาท่ีดังกลาวซ่ึงจะทําใหมีการบริหารจัดการที่กวางขวาง  มีความคลองตัวในการดําเนินงาน   
และมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งขึ้น  สมควรจัดตั้งสถาบันวิจยั 
และพัฒนาพื้นท่ีสูงขึ้นเปนองคการมหาชนเพื่อดําเนนิภารกิจดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 


