แผนการบริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
1.1) กิจกรรมที่ 1: การกระตุ้นจานวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์สามารถบรรลุเป้าหมายการมีจานวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ในปีงบประมาณ 2559
แผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
กิจกรรมการหารายได้และการ
ดาเนินงานทางการตลาด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การหารายได้และการดาเนินงาน
ทางการตลาดต่างๆ เป็นไปตาม
เป้าหมาย/แผนงานที่กาหนดไว้ และ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ไม่มีข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้าหรือแนวโน้มการเติบโต
ของตลาด

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

1) การศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าหรือแนวโน้มการเติบโต
ของตลาดยังไม่เพียงพอ
2) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการตลาด
3) การรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของลูกค้า
ประเภทต่างๆ ยังไม่เพียงพอ
และครอบคลุมในทุกกิจกรรม

จ้างหน่วยงานภายนอก
ทาการศึกษาความต้องการ
ด้านการตลาด

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
31 ส.ค. 59
กลุ่มการตลาด
และการหา
รายได้

รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน
 ช้ากว่าแผน (ไม่เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559)
มีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาเป็นที่
ปรึกษา (นายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้)
เอกสารแนบ:
1) สวพส(อรบ)612 เรื่อง
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2559
2) บันทึกรายงานการประชุมร่วมกับที่ปรึกษา
ด้านการตลาด วันที่ 25 มีนาคม 2559
2. จัดจ้างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ศึกษาความต้องการด้านการตลาด
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และจัดทาแผนการ
ตลาดประจาปี พ.ศ. 2560-2564
เอกสารแนบ: สัญญาจ้างเลขที่ (อร) 19/2559
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
๒

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน
ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2559 (จากทั้งหมด 3 งวด)
เอกสารแนบ: สวพส.(อร)/665 สรุปผลการตรวจ
รับงานจ้างศึกษาความต้องการด้านการตลาด
งวดที่ 1 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559


๓

1.2) กิจกรรมที่ 2: การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ พัฒนา และดูแลบารุงรักษาระบบน้าของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และมีปริมาณน้าสารอง
เพียงพอต่อการดูแลพรรณไม้ตลอดทั้งปี
แผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
และวัตถุประสงค์
วางแผนการใช้น้าและการ 1) ข้อมูลและแผนการใช้น้า
สารองน้า
ของอุทยานฯ ยังไม่
ครอบคลุมในทุกพื้นที่
2) ขาดการวางแผนการ
จัดการใช้น้าอย่างเป็น
ระบบ
3) อุทยานฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ปริมาณน้า
สารองที่จะนามากักเก็บได้

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการน้า
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ยังไม่สมบูรณ์และครอบคลุม
ในทุกด้าน

ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ
น้าของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสีย่ ง
จากภัยแล้งให้ได้มากที่สุด

กาหนดเสร็จ/
รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ย. 59
 ช้ากว่าแผน (ไม่เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
รอง ผอ.อุทยาน มีแผนการดาเนินงาน 3 จุด
(ภูธาดล)
 จุดที่ 1 ปรับปรุงบึงน้าหลง
- ออกแบบระบบเสร็จแล้ว
- ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนธันวาคม 2559
เอกสารแนบ:
1) (อรบ)1041 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 แต่งตั้งกรรมการ
ก้าหนดราคากลางปรับปรุงบึงน้้าหลง
2) (อรบ)1133 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ขอจัดจ้างออกแบบ
ติดตั้งระบบสูบน้้าบึงน้้าหลง
3) (อรบ)1215 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 ขออนุมัติให้ใช้ราคา
กลางปรับปรุงบึงน้้าหลง
4) (อรบ)1449 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ขออนุมัติใช้ร่าง
ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงบึงน้้าหลง
5) (อรบ)1436 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงบึงน้้าหลง
6) (อรบ)1461 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สรุปผลคัดเลือก
ตลาดกลางงานจ้างปรับปรุงบึงน้้าหลง
7) (อรบ)1477 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ขอจ้างปรับปรุงบึง
น้้าหลง
๔

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน
8) (อร)20/2559 จ้างปรับปรุงบึงน้้าหลง เงิน 8,349,000 บาท
9) สค.(อร)20/02 เสนอแผนการท้างาน ปรับปรุงบึงน้้าหลง(ห้าง
หุ้นส่วนจ้ากัด สี่แควการโยธา(ส้านักงานใหญ่))
10) สค.(อร)20/01 ขอแจ้งเข้าท้างาน ปรับปรุงบึงน้้าหลง(ห้าง
หุ้นส่วนจ้ากัด สี่แควการโยธา ส้านักงานใหญ่)
11) สค.(อร)20/02 แจ้งรายชื่อบุคคลากรประจ้าโครงการ จ้าง
ปรับปรุงบึงน้้าหลงห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สี่แควการโยธา
ส้านักงานใหญ่
จุดที่ 2 บึงราชพฤกษ์ และจุดที่ 3 สระหอเขียว (โครงการ
ยกระดับกักเก็บน้า)
- ตรวจรับแบบและขออนุมตั ิใช้แบบแล้ว
- อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
- อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตงาน TOR
เอกสารแนบ:
1) (อรบ)1040 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 ขอจ้างออกแบบเพิ่ม
ศักยภาพเก็บกักน้้า 80,000 บาท
2) (อรบ)1413 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงนามค้าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตเพิ่มระดับเก็บกักน้้า
3) (อรบ)1653 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สรุปตรวจรับจ้าง
ออกแบบเก็บกักน้้า 80,000 บาท
4) (อรบ)1685 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ขอใช้แบบรายการ
งานยกระดับเก็บกักน้้า


๕

2. สานักวิจัย
2.1) กิจกรรม: โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวง
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในด้านอาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องกับภู มิ
สังคมของชุมชนท้องถิ่น
แผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์
ขั้นตอน
การวิเคราะห์พื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของนักพัฒนาและเกษตรกร
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาทุนการดารงชีพของชุมชน

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

การวิเคราะห์ที่ไม่ครอบคลุมทุก
มิติของทุนการดารงชีพและ ไม่
แสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการ
ดาเนินงาน

จนท. มีความรู้และทักษะการ
1) มีคณะอนุกรรมการวิจยั และ
วิเคราะห์พื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุม พัฒนากากับนโยบายการวิจัย
ทุกมิติ

31 ม.ค. 59

 1) ดาเนินการเสร็จแล้วตามแผน
 มีการนาเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย
เชิงพื้นที่ในที่ประชุมอนุวิจัยและพัฒนา
4 ครั้ง
เอกสารแนบ: รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
3/2558 4/2558 1/2559 และ
2/2558

2) จ้างที่ปรึกษาโครงการที่มี
ประสบการณ์ เรื่องระบบ
การเกษตรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นที่
ปรึกษาโครงการ เพื่อให้งานมี
มาตรฐานและเป็นงานวิจัยที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
แท้จริง

31 ม.ค. 59

 2) ดาเนินการเสร็จแล้ว
 มีการจ้างที่ปรึกษาแล้ว 2 ท่าน
เอกสารแนบ: หนังสือแบบฟอร์มขอจ้างที่
สวพส(สว.)/322 และ สวพส.(สว)/323

๖

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการ
ดาเนินงาน

3) ตั้งคณะทางานทางวิชาการ 31 ม.ค. 59
ด้านเกษตรนิเวศเพื่อวางแผน
กาหนดทิศทางตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยเกษตรนิเวศ
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิ
งานวิจัยเชิงพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับหลักการเกษตรนิเวศด้าน
เกษตรนิเวศ

 3) ดาเนินการเสร็จแล้ว
 ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานแล้ว
เอกสารแนบ: ค้าสั่งที่ 27/2559 เรื่อง
แต่งตั้งคณะท้างานทางวิชาการด้าน
การเกษตรนิเวศ ลงนามเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2559

4) พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
มิติเชิงระบบในการวิจัยและ
พัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ
งานวิจัยเชิงพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับหลักการเกษตรนิเวศ

 4) ดาเนินการเสร็จแล้ว แต่ช้ากว่าแผน

29 ก.พ. 59

5) รายงานความก้าวหน้าทุก 2 30 เม.ย. 59
ไตรมาส เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าการดาเนินงานในแต่ละ
พื้นที่ และปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้เหมาะสม

จัดอบรมการปรับใช้มิตเิ ชิงระบบ เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารแนบ: หนังสือขออนุมัติในหลักการ
จัดโครงการฝึกอบรม หนังสือที่ สวพส.
(สว)/293
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรในงานวิจัย
เชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
เอกสารแนบ: หนังสือขออนุมัติในหลักการ
จัดโครงการฝึกอบรม หนังสือที่ สวพส.
(สว)/1480


 5) ดาเนินการเสร็จแล้ว แต่ช้ากว่าแผน


รายงานความก้าวหน้าในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการ
ดาเนินงานและตัวชี้วัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่
๗

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

6) ให้มีการติดตามให้คาแนะนา 30 ก.ย. 59
จากคณะอนุกรรมการวิจัยและ
พัฒนา

รายละเอียดจากการติดตามการ
ดาเนินงาน
13 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์
 รายงานความก้าวหน้าในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบตั ิ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่
27 กันยายน 2559 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์
เอกสารแนบ:
1. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการ
ด้าเนินงานและตัวชี้วัดประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่
13 พฤษภาคม 2559
2. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบตั ิ
งานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และแผนปฏิบตั ิการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่
27 กันยายน 2559
 6) ดาเนินการเสร็จแล้วตามแผน


ที่ประชุมอนุวิจัยและพัฒนาให้
ข้อเสนอแนะแล้ว และที่ประชุมอนุวิจัย
และพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 เห็นชอบ
๘

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการ
ดาเนินงาน
กรอบแนวคิดการวิจยั เกษตรเชิงนิเวศ
และเชิงพื้นที่แล้ว
เอกสารแนบ: รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่
2/2559 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

๙

3. สานักพัฒนา
3.1) กิจกรรม: การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์: เพื่อดาเนินงานพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ปัจจัยความเสี่ยง
และวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามระบบเชื่อมโยง (การเรียนรู/้ การเยี่ยมเยียน/การตลาด)
1. จัดทาแผนชุมชน
- แผนชุมชนบางส่วนยังอาจจะไม่มี
- สถานการณ์ทมี่ ีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์
คุณภาพ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว
เพื่อให้ทราบความต้องการของ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
- การจัดทาแผนชุมชนล่าช้ากว่า
ชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมใน - แผนชุมชนอาจจะยังไม่สามารถนาไปสู่ ช่วงเวลาการจัดทางบประมาณของ
การปฏิบัติงาน
การตั้งงบประมาณของหน่วยงานและ
หน่วยงานและอบต.
อบต.ได้

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน

๑) การให้ความรู้และ
31 มี.ค. 59
ความเข้าใจเรื่องการทา
แผนชุมชนที่ดีแก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน

 ดาเนินการเสร็จแล้ว
1) จัดประชุมทาความเข้าใจ เรื่อง “การจัดทา
ประชาคมและจัดทาเล่มแผนชุมชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”
เอกสารแนบ: เอกสารสรุปพื้นที่การจัดประชุมท้า
ความเข้าใจ เรื่อง “การจัดท้าแผนชุมชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” (จัด
เวทีชุมชนในพื้นที่)

๒) จัดทบทวนแผนชุมชน
ให้เป็นปัจจุบัน และการ
ติดตามเร่งรัดการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
กระบวนการ

2) จัดประชุมทบทวนแผนชุมชนร่วมกับชุมชนและ
อบต. โดยทบทวนแผนชุมชนแล้วเสร็จทั้ง ๒๙
พื้นที่ พื้นที่ละ ๒ หมู่บ้าน และเสนอเข้า
คณะทางานโครงการพัฒนาพื้นที่สงู แบบโครงการ
หลวงระดับจังหวัดและอาเภอ
เอกสารแนบ: สรุปผลการประชุมคณะท้างาน
ระดับอ้าเภอ 1-2559

31 มี.ค. 59

๑๐

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง
๓) การชี้แจง ทาความ
เข้าใจ และขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน
และอบต.

2. การจัดทาโครงการและ
การจัดทาโครงการและงบประมาณ
งบประมาณประจาปีของสถาบัน ประจาปีของสถาบันบางส่วนอาจจะยัง
ให้สอดคล้องกับแผนชุมชน
ไม่สอดคล้องกับแผนชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานของ
สถาบันสอดคล้องกับความของ
ชุมชน และเป็นตัวอย่างแก่
หน่วยงานต่างๆ

- สถานการณ์ทมี่ ีผลกระทบต่อ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วกว่า
การจัดทาแผนชุมชน
- บางชุมชนยังไม่สามารถทาแผน
ชุมชนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้าน

๓. เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับ
โครงการหลวง (การเรียนรู้ การ
เยี่ยมเยี่ยน และการตลาด)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครง
การพัฒนาแบบโครงการหลวง
เป็นไปตามแบบโครงการหลวง

- ยังไม่มีระบบเชื่อมโยงการปฏิบตั ิ
งานระหว่างโครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงที่เป็นทางการ
- การจัดบุคคลากรผูป้ ฏิบัติงานของ
โครงการหลวงและโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ยังไม่

การปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาแบบ
โครงการหลวง บางส่วนอาจไม่เป็นไป
ตามแบบโครงการหลวง

กาหนดเสร็จ/
รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
31 มี.ค. 59 3) ชี้แจง ทาความเข้าใจ และขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และอบต. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด
และอาเภอ 5 ครั้ง
เอกสารแนบ: เอกสารการจัดประชุมท้าความ
เข้าใจ เรื่อง “การจัดท้าแผนชุมชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง”

๑) มีการทบทวนและ
จัดทาแผนปฏิบัติการของ
ชุมชนประจาปี

31 มี.ค. 59

 ดาเนินการเสร็จแล้ว
1) จัดทาแผนปฏิบัติการของชุมชนประจาปี
เอกสารแนบ: แผนปฏิบตั ิการประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ลุ่มน้้ากก-โขง ลุ่มน้้าน่าน ลุ่มน้้าปิงกลอง และลุม่ น้้าสาละวิน

๒) พัฒนาศักยภาพของ
ผู้นาชุมชนในเรื่องการทา
แผนชุมชนที่ดี

31 มี.ค. 59

2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชนใน
เรื่องการทาแผนชุมชนที่ดี
เอกสารแนบ: สรุปผลการประชุมคณะท้างาน
ระดับอ้าเภอ 1-2559

๑) จัดอบรมให้ความรู้และ 31 มี.ค. 59
สร้างความเข้าใจงาน
โครงการหลวงแก่
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง

 ดาเนินการเสร็จแล้ว
1) อบรมเรื่อง “การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานตาม
แนวทางโครงการหลวง”
เอกสารแนบ: เอกสารสรุปพื้นที่ทไี่ ด้รับการจัด
อบรมเรื่องการเรียนรู้วิธีการปฏิบตั ิงานตาม
แนวทางโครงการหลวง
๑๑

ขั้นตอนหลัก
และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง
ชัดเจน
- เป้าหมายในการดาเนินงานของ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงบางส่วนยังไม่ชัดเจน
และมีข้อจากัดในการทางาน

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดจากการติดตามการดาเนินงาน

๒) กากับ และติดตามให้
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
ปฏิบัติงานตามแบบ
โครงการหลวง

31 มี.ค. 59

2) กากับ และติดตามในที่ประชุมการเชื่อมโยง
งานโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 7 ตุลาคม 2559
เอกสารแนบ: รายงานการประชุมการเชื่อมโยงงาน
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑๒

