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กิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าเกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ได้เกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายโอนภารกิจตามเป้าหมายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (2560-2564)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดตั้งคณะท างานถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

2. จัดท าเกณฑ์และกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

3. ประเมินและจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมถ่ายโอน
ภารกิจของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
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HRDI-ERM 2 

1. การจัดตั้งคณะท างานถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

2. จัดท าเกณฑ์และกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

3. ประเมินและจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมถ่ายโอน
ภารกิจของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

เพื่อให้ได้คณะท ำงำนถ่ำยโอนภำรกิจโครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงที่เหมำะสม
และมีส่วนร่วมของทุกส่วน 

เพื่อให้ได้เกณฑ์และกระบวนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำร
หลวงที่เหมำะสม สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนร่วม 

เพื่อให้ได้แผนเตรียมควำมพร้อมถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำร
หลวงที่ เหมำะสม และสำมำรถน ำไปเริ่ม
ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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กิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าเกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้เกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายโอนภารกิจตามเป้าหมายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (2560-2564)   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดตั้งคณะท างานถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

2. จัดท าเกณฑ์และกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

3. ประเมินและจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมถ่ายโอน
ภารกิจของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 

ไม่มีคณะท ำงำนด้ำนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 
และกำรด ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรยังขำด
กำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน 

เกณฑ์และกระบวนกำรถ่ำยโอนภำรกิจของ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงไม่
เหมำะสม ไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัตไิด้จริง และ
ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มสี่วนร่วมทุกภำค
ส่วน 

แผนเตรียมควำมพร้อมถ่ำยโอนภำรกิจ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงไม่
เหมำะสม และไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ทันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

ระดับ โอกาสการเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสในการเกิดน้อย 

1 น้อยมาก อาจมีโอกาสเกิด แต่นานๆครั้ง 

 
เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดค่าประเมินผลกระทบ 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันมากท่ีสุด 

4 ค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันมาก 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันปานกลาง 

2 น้อย มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันน้อย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันน้อยมาก 
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 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าเกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้เกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายโอนภารกิจตามเป้าหมายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (2560-2564)   
 

ขั้นตอน 
Process 

(1) 

วัตถุประสงค์ 
Objective 

(2) 

ความเสี่ยง 
Risk 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
Risks factor 

(4) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส
เกิด 
(5) 

ผลกระ
ทบ 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(7) 

ล าดับความ
เสี่ยง 
(8) 

1. การจัดตั้งคณะท างาน
ถ่ายโอนภารกจิ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงแบบโครงการ
หลวง 

เพือ่ให้ได้คณะท ำงำนถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงกำรหลวงที่เหมำะสม
และมสี่วนร่วมของทุกส่วน 
 

คณะท ำงำนด้ำนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงกำรหลวงชุดปัจจุบัน 
ขำดกำรมสี่วนร่วมของทุกส่วน 
 

1. กำรจัดตั้งคณะท ำงำนถ่ำยโอนภำรกิจโครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงไม่เหมำะสม
และไม่ครอบคลุมส ำนักต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะท ำงำนด ำเนินกำรเตรยีมควำมพร้อมถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง
ไม่ทันตำมเวลำที่ก ำหนด 
 

3 4 สูง  

2. จัดท าเกณฑ์และ
กระบวนการถ่ายโอน
ภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง 

เพื่อใหไ้ด้เกณฑ์และ
กระบวนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงกำรหลวงที่เหมำะสม 
สำมำรถน ำไปปฏิบัตไิด้ และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มสี่วนร่วม 

เกณฑ์และกระบวนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจของโครงกำรพัฒนำพื้นที่
สูงแบบโครงกำรหลวงไม่
เหมำะสม ไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติ
ได้จริง และยังไม่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้มีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 

1. กำรจัดท ำเกณฑ์และกระบวนกำรถ่ำยโอนภำรกจิ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงขำด
กำรมีส่วนร่วม 

2. เกณฑ์และกระบวนกำรถ่ำยโอนภำรกิจโครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงขำด
รำยละเอียดและวิธีกำรปฏิบตัิที่ชัดเจน 
 

4 5 สูงมาก  

3. ประเมินและจัดท า
แผนเตรียมความ
พร้อมถ่ายโอนภารกิจ
ของโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง 

 

เพื่อให้ได้แผนเตรียมควำม
พร้อมถ่ำยโอนภำรกิจโครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงที่เหมำะสม และสำมำรถ
น ำไปเริม่ด ำเนินกำรได้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

แผนเตรียมควำมพร้อมถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงกำรหลวงไมเ่หมำะสม 
และไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ทันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

1. ขำดแผนกำรประเมินและแผนเตรยีมควำมพร้อม
กำรถ่ำยโอนภำรกิจ รวมถึงกระบวนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 

2. ขำดกำรมสี่วนร่วมในกำรประเมินและจัดท ำแผน
เตรียมควำมพร้อมถ่ำยโอนภำรกิจ และกำรพัฒนำ
กระบวนกำรถ่ำยโอนภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
สูงแบบโครงกำรหลวง 
 

5 5 สูงมาก  

HRDI-ERM 6 



 
การประเมินการควบคุม 

กิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าเกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้เกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายโอนภารกิจตามเป้าหมายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (2560-2564)   

 ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง 
Risk factor 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะม ี
(2) 

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
(3) 

ผลการประเมินการ
ควบคุมทีม่ีอยู่แล้ว
ว่าได้ผลหรือไม่ 

(4) 
1. การจัดตั้งคณะท างานถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไมเ่หมาะสมและไม่
ครอบคลมุส านักต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. คณะท างานด าเนินการเตรยีมความพร้อมถ่ายโอน
ภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงไม่
ทันตามเวลาที่ก าหนด 

1. แต่งตัง้คณะท างานถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงใหค้รอบคลุมส านักต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การจัดท าแผนและปฏิทินการด าเนินงานถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงของคณะท างาน 

? = มีแต่ไมส่มบรูณ ์
สถาบันได้จัดตั้งคณะท างานถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงที่ประกอบด้วยผู้แทน
จากส านักต่างๆ 

 = ไมไ่ดผ้ลตามที่
คาดหมาย 

 

1. การจัดท าเกณฑ์และกระบวนการถ่ายโอนภารกจิ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงขาดการมี
ส่วนร่วม 

2. เกณฑ์และกระบวนการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงขาดรายละเอยีด
และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน 

1. การจัดท ารายละเอียดของเกณฑ์และกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพิ่มเติมจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง 

2. การจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดท าเกณฑ์และกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกจิโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง จาก
ผู้เกี่ยวข้อง คือ ชุมชน อบต. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

? = มีแต่ไมส่มบรูณ ์
สถาบันได้ก าหนดเกณฑ์และกระบวนการถ่ายโอนถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง
ในภาพรวมไว้ในคูม่ือการปฏิบตัิงานโครงการขยายผล
โครงการหลวง ซึ่งคณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบใน
การประชุมครั้งท่ี 9/2556 วันท่ี 26 กันยายน 2556 

 = ไมไ่ดผ้ลตามที่
คาดหมาย 
 

1. ขาดแผนการประเมินและแผนเตรยีมความพร้อมการ
ถ่ายโอนภารกจิ รวมถึงกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

2. ขาดการมสี่วนร่วมในการประเมินและจัดท าแผน
เตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจ และการพัฒนา
กระบวนการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวง 

1. จัดท าแผนการประเมินและแผนเตรียมความพร้อมการถ่ายโอน
ภารกิจ รวมถึงกระบวนการถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวง 

2. คัดเลือกโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงที่มีผลการ
ด าเนินงานพร้อมและท าประเมินและจัดท าแผนเตรียมความพร้อม
ถ่ายโอนภารกจิโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน อบต.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายในในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ พื้นที ่

 = ไมม่ ี  

 
 
 

เครื่องหมายทีร่ะบุในช่อง (3)  = มี เครื่องหมายทีร่ะบุในช่อง (4)  = ได้ผลตามที่คาดหมาย 
  = ไม่ม ี   = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 
 ? = มีแต่ไมส่มบรูณ ์  ? = ได้ผลบ้างแตไ่มส่มบูรณ ์
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แผนบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าเกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้เกณฑ์ วิธีการ และแผนเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายโอนภารกิจตามเป้าหมายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (2560-2564)   
     

ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
1. การจัดตั้งคณะท างานถ่ายโอน

ภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวง 

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้ได้คณะท ำงำนถ่ำยโอนภำรกิจ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงที่เหมำะสมและมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วน 
 

คณะท ำงำนด้ำนกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำร
หลวงชุดปัจจุบัน ขำดกำรมีส่วนร่วม
ของทุกส่วน 
 

1. การจัดตั้งคณะท างานถ่ายโอนภารกิจ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงไมเ่หมาะสมและไม่ครอบคลมุ
ส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2. คณะท างานด าเนินการเตรยีมความ
พร้อมถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงใหค้รอบคลุม
ส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2. คณะท างานถ่ายโอนฯ จัดท าแผนและปฏิทิน
การด าเนินงานถ่ายโอนภารกิจโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  

ค าสั่งที6่0/60 
11 พ.ค. 60 

 
 
 

พ.ย. 60 
(ส านักพัฒนา) 

 

2. จัดท าเกณฑ์และกระบวนการถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงแบบโครงการหลวง 

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้ได้เกณฑ์และกระบวนกำรถำ่ย
โอนภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสงู
แบบโครงกำรหลวงที่เหมำะสม 
สำมำรถน ำไปปฏิบัตไิด้ และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้มสี่วนร่วม 

เกณฑ์และกระบวนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจของโครงกำรพัฒนำพื้นที่สงู
แบบโครงกำรหลวงไมเ่หมำะสม  
ไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัตไิด้จริง และยัง
ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มสี่วนร่วมทกุ
ภำคส่วน 

1. การจัดท าเกณฑ์และกระบวนการถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนาพื้นทีส่งูแบบ
โครงการหลวงขาดการมีส่วนร่วม 
 
 

2. เกณฑ์และกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงขาดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 
 

1. จัดท ารายละเอียดของเกณฑ์และกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกจิโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงเพิ่มเติมจากคูม่ือการปฏิบัติงาน
โครงการขยายผลโครงการหลวง 
 

2. จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดท าเกณฑ์
และกระบวนการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง จาก
ผู้เกี่ยวข้อง (ชุมชน อบต. และหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง) 

 

ไตรมาส 2 
30 มี.ค. 61 
(ส านักพัฒนา) 

 
 

ไตรมาส 2 
30 มี.ค. 61 
(ส านักพัฒนา) 
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ขั้นตอนหลัก 
และวัตถุประสงค ์

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
3. ประเมินและจัดท าแผนเตรียม

ความพร้อมถ่ายโอนภารกจิของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง 

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้ได้แผนเตรียมควำมพร้อมถำ่ย
โอนภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสงู
แบบโครงกำรหลวงที่เหมำะสม และ
สำมำรถน ำไปเริ่มด ำเนินกำรได้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

แผนเตรียมควำมพร้อมถ่ำยโอน
ภำรกิจโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงกำรหลวงไมเ่หมำะสม และไม่
สำมำรถน ำมำใช้ได้ทันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

1. ขาดแผนการประเมินและแผนเตรยีม
ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึง
กระบวนการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
 

2. ขาดการมสี่วนร่วมในการประเมินและ
จัดท าแผนเตรียมความพร้อมถ่ายโอน
ภารกิจ และการพัฒนากระบวนการถ่าย
โอนภารกิจโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบ
โครงการหลวง 
 

1. จัดท าแผนการประเมินและแผนเตรียมความ
พร้อมการถ่ายโอนภารกจิ รวมถึงกระบวนการ
ถ่ายโอนภารกจิโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง 
 

2. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเมินและ
คัดเลือกโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวง จ านวน ๑๐ พื้นที ่เพื่อจัดท าแผนเตรียม
ความพร้อมถ่ายโอนภารกจิ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน อบต. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ไตรมาส 4 
30 ก.ย. 61 
(ส านักพัฒนา) 

 
 

ไตรมาส 4 
30 ก.ย. 61 
(ส านักพัฒนา) 

 

 


