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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ /วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การด าเนินการความ
เสี่ยง 

การประเมินผลความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรับปรุง
การควบคุม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. งานควบคุมและป้องกันโรค 
วัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อ
ด าเนินการควบคุมและป้องโรคที่เกิด
การแพร่ระบาดขึ้นในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ    (โรคพิษสุนัขบ้า) 

หากประชาชนท่ีถูก 
สุนัขหรือแมวที่มีเชื้อ 
โรคพิษสุนัขบ้ากัดจะ 
ส่งผลให้เกิดอันตราย 
ถึงชีวิตได้เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
โรคดังกล่าวได้มีเพียง
แค่วัคซีนท่ีป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคเท่าน้ัน 

1. มีการจัดท าโครงการ 
รณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า                       
2. มีการจัดท าแผนการ
ส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 
ในเขตพื้นท่ี อบต.กุแหระ
ทั้ง8 หมู่บ้าน                
3. ด าเนินการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม
จ านวนสุนัขและแมวท่ีได้รับ 
การส ารวจ 

1.ด าเนินการตามแผนงานท่ีได้
วางไว้ โดยให้ออกส ารวจ
จ านวนสุนัขและแมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของทั้งหมด                                  
2. ด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับ
สุนัขและแมวตามจ านวนที่
ส ารวจได ้

1. จ านวนสุนัขและแมวท่ีไม่ได้รับ
การส ารวจมีจ านวนค่อนข้างมาก 
2. การสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าค่อนข้างล่าช้าจนท าให้ไม่
ทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคที่เกิดขึ้น 
 

  ส านักปลัด 
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2.กิจกรรมด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์(E-LAAS) 

การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ(E-LAAS) 

มีการบันทึกข้อมูลลงระบบ
(E-LAAS) 

มีการบันทึกข้อมูลลงระบบแต่
เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมาก
และได้ท าระบบมือควบคู่ไป
ด้วยแล้วจึงยังไม่สามารถลง
ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนจึงควร
ควบคุมความเสี่ยงต่อไป 

ความเสี่ยงการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่
ถูกต้องครบถ้วน 

  

กองคลัง 
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3. กิจกรรมงานด้านบริหารและ
วิชาการในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมเพื่อให้งานด้านบริหารและ
วิชาการมีประสิทธิภาพสามารถใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ส่งผลให้งานบริหาร
การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่ได้รับการอบรมเรื่อง
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

การควบคุมมีความ
เหมาะสมในระดับหนึ่งโดย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ
หนังสือสั่งการจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและด าเนินการ
จัดท าตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาฯของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากระเบียบหนังสือสั่งการจาก
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและด าเนินการจัดท า
ตามแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาฯของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดม
ความคิดและท างานร่วมกัน
เป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดท า
แผน 

เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรยังไม่ได้รับ
การอบรมเรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและยังขาด
การร่วมมือกันในการจัดท าแผน 

มีการก ากับ
ดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชา
ให้เจ้าหน้าที่
หมั่นคอย
ตรวจสอบดู
หนังสือสั่งการ
และระเบียบ
เกี่ยวกับงาน 

ผอ.การกอง
การศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษาครูผู้ดูแล
เด็กและ
บุคลากรกอง
การศึกษา 
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4. งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อจัดการ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึก
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการเรื่อง
การคัดแยกขยะต้นทาง
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จท าให้
ปริมาณขยะที่ทาง
อบต.ต้องน าไปก าจัดมี
ปริมาณมากและ
บุคคลากรไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 

1. มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ต้น
ทาง (3Rs) เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ             2. มี
กิจกรรมการจัดท าถังขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน    3. มี
การจัดท าแผนงานการ
จัดเก็บขยะ 

1. มีการจัดท าโครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะต้นทาง (3Rs) 
โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะเพื่อสร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชน 2. มี
การประชาสัมพันธ์เรื่อง การ
คัดแยกขยะ การจัดท าถัง ขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน        3. 
การด าเนินการจัดเก็บขยะตาม
แผนที่วางไว้และมีการจัดการ
การจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันการเกิดขยะล้นถัง 
เช่นในช่วงเทศกาล วันหยุดยาว 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ียังให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
และการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะค่อนข้างน้อย          
2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการ
ร่วมกันรับผิดชอบและคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนของตนเอง             
3. ปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะที่ไม่
สามารถน าไปก าจัด ท้ิงได้ เช่น 
เศษกิ่งไม้ เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่
จึงท าให้เกิดขยะสะสมบริเวณนั้น  ๆ

  ส านักปลัด 
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 5.งานนโยบายและแผนกิจกรรม
การจัดท าเวทีประชาคมท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นวัตถุประสงค์การควบคุม
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการร่วมคิดร่วมท า
ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการ/กิจกรรม
ที่สะท้อนปัญหา ความต้องการ 
เพื่อท่ีอบต.จะได้น ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
น าไปใช้ส าหรับจัดท างบประมาณ
ต่อไป 

ประชาชนยังไม่ค่อยให้
ความสนใจและ เห็น
ความส าคัญในการเข้า
ร่วมเวทีประชุม 
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร
ครัวเรือน ทั้งหมด 

1. ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ
จะมีการวางแผนเชิญผู้น า
ท้องถิ่นผู้น าท้องที่ร่วม
ประชุมวางแผนการท างาน    
2. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและเข้า
ร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น          
3. สรุปโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้บรรจุไว้แล้วใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเพื่อ
จะได้เป็นแนวทาง ในการ
เสนอประเด็นปัญหาความ
ต้องการ 

1. จากการประเมินผลพบว่า
ประชาชนวัยท างานส่วนมากยัง
ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการ
ร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากจึง
เป็น ผู้น าท้องถิ่นผู้น าท้องที่
คณะกรรมการหมู่บ้านและ 
ผู้สูงอายุเป็นส่วนมากจึงท าให้ 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ 
สอดคล้องกับความต้องการใน 
ทุกระดับ                             
2. จากการประเมินผลพบว่า
โครงการ/กิจกรรมที่น าเสนอ
ลักษณะของการด าเนิน
โครงการยังไม่ครอบคลุมและ
ไม่ชัดเจนในเรื่องของ
รายละเอียดของโครงการ 

1 .ผู้บริหารได้มอบหมายให้งาน
นโยบายและแผนสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่เรื่อง
ความส าคัญของ การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจ ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่             
2.ให้งานนโยบายและแผนติดตาม
ผลการด าเนินงานของแต่ละกอง
ในรอบไตรมาสระหว่าง
ปีงบประมาณเพื่อจะได้สรุปและ
รายงานให้ประชาชน ทราบว่า
อบต.ได้ด าเนิน โครงการใดบ้าง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน 
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6. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า
และทางบก 

งานซ่อมบ ารุงทาง มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและให้สรุปผล
รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนฯ ประจ าเดือน/
งวด/ปีตามความเหมาะสม
ก าหนดแผนการจัดซื้อ
เครื่องมือในการซ่อมบ ารุง
ให้เหมาะสมและดูแล
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ตลอดเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นไป
ตามแผนฯ 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และให้สรุปผลรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนฯ 
ประจ าเดือน/งวด/ปีตามความ
เหมาะสมก าหนดแผนการ
จัดซื้อเครื่องมือในการซ่อม
บ ารุงให้เหมาะสมและดูแล
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ตลอดเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามแผนฯ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่มีดังนี้เกิด
ความล่าช้าในการซ่อมบ ารุงทางใช้
เวลาที่คลาดเคลื่อนจากการ
ก าหนดไว้กระทบตารางการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในภาพรวม 

 กองช่าง 

 
 
 
             ลงช่ือ          
              (นางธิดา  สุตะระ) 
                    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 


