หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
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“การวิจัยและการพัฒนา” หมายความวา การคนควาทดลอง การสํารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการ
เพื่อใหไดขอมูล ความรู การประดิษฐ การพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การถายทอด
การประยุกต การสงเสริมและสนับสนุน เพื่อนําองคความรูและวิทยาการไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมของชุม ชนในพื้นที่สูง ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและพัฒนาที่คณะกรรมการกําหนด
“พื้นที่สูง” หมายความวา พื้นที่ที่เปนภูเขา หรือพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลหารอยเมตร
ขึ้นไป 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
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)”
เรียกโดยยอวา “สวพส.” และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Highland Research and Development Institute
(Public Organization)” เรียกโดยยอวา “HRDI”
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูในจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดใกลเคียง
มาตรา ๗ ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
(๒) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญา
ทองถิ่น ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
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(๓) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รั ฐ วิสาหกิ จ
หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการศึกษา
คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
(๔) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา ตลอดจน
เปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
(๕) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับ
นานาชาติ
(๖) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒ นา
พื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
(๗) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา โครงการหลวง
และสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมี
การจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) จัดหาและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษฟนฟูพนื้ ทีส่ งู
(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 ใหทรัพยสิน ซึ่งสถาบัน ไดมาจากการให หรือซื้อดวยเงิน รายไดของสถาบัน
หรือโดยการแลกเปลี่ยน เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจั ด หาประโยชน จ าก
ทรัพยสินของสถาบัน
มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของสถาบัน ใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
สูงเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ประจักษในดานการเกษตร การพัฒนาสังคม การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการ หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ
ของสถาบัน โดยในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวย
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
ไดตามความจําเปน
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
ผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๖) ไมเปน เจา หนาที่หรือลู กจางของสถาบัน หรือที่ ปรึกษาหรือ ผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจา ง
กับสถาบัน
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปน การแขงขันกับ
กิจการของสถาบัน ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๔)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพัน
หรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน หรือเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติดีเดนเหมาะสมกับงานของสถาบัน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(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 และเงื่อนไขการใหกูยืมเงินและการระดมเงินทุนของสถาบัน
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๖) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานของสถาบัน
(๗) จัดตั้งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของสถาบัน ในกรณีที่มีความจําเปน และเห็น สมควร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาของสถาบัน
ดังกลาว
(๘) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนผูอํานวยการ
(๙) ออกระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน
การประสานระหวางสถาบันกับสํานักงานสาขา การจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจหนาที่
ของสวนงานดังกลาว การบริหารงานบุคคล เงินเดือ นและคาจางผูปฏิบัติงานของสถาบัน การเงิน
การพัสดุและทรัพยสิน การงบประมาณ การบัญชี การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ การตรวจสอบ
ภายใน การสรรหาหรือ คัด เลื อ กผู อํา นวยการ การปฏิบั ติง านของผูอํ านวยการ การมอบใหผู อื่ น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

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 ใหประธานกรรมการหรื อกรรมการผู นั้น แจงใหที่ ประชุมทราบ
และใหที่ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมหรือจะมีมติ
ในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของสถาบัน ใหมีคณะที่ปรึกษาพิเศษคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ประกอบดวย
(๑) ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เปนประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
(๒) ที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษแตงตั้งจากผูแทนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
จํานวนไมเกินหาคน
(๓) ที่ปรึกษาพิเศษซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักวิชาการ
หรือผูชํานาญการ จํานวนไมเกินหาคน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

มาตรา ๒๒ ที่ปรึกษาพิเศษตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สามป
ที่ปรึกษาพิเศษตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได
มาตรา ๒๓ ใหคณะที่ปรึกษาพิเศษ มีหนาที่ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาแกคณะกรรมการ
และผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน และที่ ป รึ ก ษาคณะทํ า งาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางานจะตองไมเปน
ผูมีสว นไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสถาบัน ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวน แตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแทนของสถาบันในการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาพิเ ศษ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหคณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๖ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ไดใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แ ทน ถาไมมีรองผูอํานวยการใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ผูปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลาและตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๘ ผูอํา นวยการมีวาระอยูใ นตําแหนง คราวละสี่ป และอาจไดรับ แตง ตั้งอี กได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
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) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง 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 เพื่อประโยชนใ นการสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและการพัฒนาพื้น ที่สูง
อยางบูรณาการและมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ประสานการปฏิบัติการกับ
สวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อใหหนวยงานดังกลาว
ใช ท รั พ ยากรบุค คล งบประมาณ และอํา นาจหน า ที่ ของตนให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ของสถาบัน
การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สถาบัน โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
มีอํานาจจัดทําบัน ทึกขอตกลงฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับระหวางสถาบัน กับสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อกําหนดวิธีการเงื่อนไข การใชอํานาจหนาที่ และ
ความรับ ผิดชอบของหนวยงานนั้น ไดต ามที่ เห็น สมควร รวมทั้ง การมอบอํา นาจของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหสถาบันดําเนินการใด ๆ แทนดวย ทั้งนี้
ภายใตกฎหมายวาดวยการนั้นและตามความเหมาะสม
ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามวรรคหนึ่ง
ไมยินยอมทําบันทึกขอตกลงหรือไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการ
รายงานตอรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานนั้น เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดและใหมีการดําเนินการตามมาตรา 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 หรือรับสิทธิ
หรือประโยชนตอบแทนอื่นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๕
ผูปฏิบัติงานของสถาบัน
มาตรา ๓๕ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภทคือ
(๑) เจาหนาที่และลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ของสถาบัน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งสถาบันจางใหปฏิบัติงานเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
โดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก
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มาตรา ๓๖ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งสถาบันจําเปนตองจางหรือแตงตั้ง
ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสถาบัน
มาตรา ๓๗ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๖
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(๕) ถูกใหอ อกหรือ ปลดออก เพราะผิด วินั ยตามหลักเกณฑแ ละวิ ธีก ารที่ คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐ มนตรีอาจขอใหขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส วนภู มิภ าค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่
ของสถาบันเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมี
ขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ขาราชการ พนัก งาน เจา หนาที่ หรื อผูปฏิบั ติงานอื่น ใดซึ่งได รับอนุ มัติใ ห มาปฏิ บัติงาน
เปนเจาหนาที่ของสถาบันเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ
หรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๕ ก
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การคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในสถาบัน ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิม
ไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๖
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสถาบัน
มาตรา ๓๙ การบั ญ ชี ข องสถาบั น ให จั ด ทํ า ตามหลั ก สากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ผูป ฏิบั ติ งานของสถาบัน ทํา หน า ที่เ ปน ผูต รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้น ตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๔๐ ใหส ถาบัน จัดทํ างบดุ ล งบการเงิ น และบั ญชี ทํา การสง ผูส อบบั ญชี ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผู สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคลอื่น และ
เรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๔๑ ใหสถาบันทํารายงานประจําปเ สนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปงบประมาณ รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
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มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือแกสาธารณชนในกิจการของสถาบัน
ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค
โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หน ว ยงาน องค ก ร หรื อ
คณะบุคคลที่เปน กลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมิน ผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก
หรือแตงตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของสถาบัน จะต อ งแสดงข อ เท็ จ จริ ง ให ป รากฏทั้ ง ในด า น
ประสิทธิผล ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการ
จะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๓ ใหรัฐ มนตรีมีอํ านาจหน าที่กํ ากับ ดูแลการดํ าเนิ น กิจ การของสถาบัน ใหเป น
ไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบัน เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น
ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล
หรือ มติ คณะรัฐ มนตรี ที่เ กี่ยวกับ สถาบัน ตลอดจนสั่ งสอบสวนขอ เท็ จจริงเกี่ย วกั บการดํ าเนิน การ
ของสถาบันได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใ ชบังคับ ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐ มนตรีดําเนิน การ
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดากิจการ
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ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูงซึ่งเปนโครงการหลวงที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ เวนแตงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังมีผูครองอยูไปเปนของสถาบัน
มาตรา ๔๕ เพื่อเปน ทุน ในการดําเนิน กิจการของสถาบัน ในระยะเริ่ม แรก ใหรัฐ มนตรี
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมีการจัดสรรทุนประเดิมใหแกสถาบันภายในวงเงินที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
เพื่อใหสถาบันสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได
มาตรา ๔๖ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เลขาธิการมูลนิธิ โครงการหลวง เปน กรรมการ ผูอํ านวยการสํ านักพั ฒนาเกษตรที่สูง สํานั กงาน
ปลัด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน กรรมการและเลขานุการ และประธานมู ลนิ ธิ
โครงการหลวง เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ ใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๗ ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
เปนการชั่วคราวไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๘ ภายใตบังคับมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหขาราชการและลูกจางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒนาเกษตรที่สูงซึ่งเป น
โครงการหลวง ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และปฏิบัติหนาที่ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้
โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจาง
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาตรา ๔๙ ขาราชการและลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรที่สูงซึ่งเปนโครงการหลวง ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือ
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ตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใ ชบังคับ และตองผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๖ กํ า หนด ซึ่ง หลัก เกณฑแ ละวิ ธีก ารดั ง กล าวจะต อ งไมขั ด หรื อ แย งกั บ หลั ก เกณฑ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุแ ละแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกและการประเมิน ตามวรรคหนึ่ง ใหมีผ ลในวัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๕๐ ใหผู ที่ไ ดรั บการบรรจุแ ละแต งตั้ งเปน เจา หน าที่ แ ละลู กจ างตามมาตรา ๔๙
ไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจางตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๖ กําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวา
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูน้ันเคยไดรับ
จากสวนราชการ
การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ของสถาบัน ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของสถาบัน ใหถือวาเปนการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุ บ ตํ าแหน งหรื อ เลิ ก จ างโดยไม มี ค วามผิ ด และให ไ ดรั บ บํ าเหน็ จตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๕๑ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสถาบัน
ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามขอบวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ อํ า นาจหน า ที่ ที่ จ ะเป น ของสถาบั น
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย การใหบริการดานการใหคําปรึกษา
การถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ และการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเปนการขยายผลงานโครงการหลวงใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่หางไกลและทุรกันดาร โดยการจัดตั้งองคกรในรูปแบบองคการ
มหาชนเพื่อทําหนาที่ดังกลาวซึ่งจะทําใหมีการบริหารจัดการที่กวางขวาง มีความคลองตัวในการดําเนินงาน
และมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นเปนองคการมหาชนเพื่อดําเนินภารกิจดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

