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-1 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สานักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 รอบ 6 เดือน)
Risk
ผลการดาเนินงานตามกระบวน
ความเสี่ยง
การควบคุมที่ต้องปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบ
ID
การควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ
ด้านความไม่แลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 การโจรกรรม
1. ตรวจสอบ/ซ่อมบารุงกล้องวงจรปิดให้ - โครงการจัดตั้งกอง
ดาเนินการสาเร็จในข้อ...........1-4.................
ทรัพย์สินภายใน
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
อาคารสถานที่และบริการ 1. สานักงานอธิการบดี โดย โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย
2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย
- งานรักษาความ
กองอาคารสถานที่และบริการ ได้ดาเนินการ
ตรวจตราจุดเสี่ยง
ปลอดภัย/
สารวจกล้องวงจรปิดที่สานักงานอธิการบดี
3. กาชับเจ้าหน้าที่ประจาอาคารและ
งานประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบ โดยมีกล้องวงจรปิดทั้งสิ้นจานวน
แม่บ้านประจาอาคารสอดส่องดูแลบุคคล กองกลาง
37 ตัว อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ที่มีพิรุธ
- กองพัฒนานักศึกษา
2. สานักงานอธิการบดี โดย กองกลาง
4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ - ทุกหน่วยงานใน
ได้ดาเนินงานบริหารจัดการด้านการจัดระบบ
ป้องกันทรัพย์สิน
สานักงานอธิการบดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีกระจาย
บุคลากรตรวจตราทุกจุด บริเวณโดยรอบพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย
3. สานักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้
ผู้อานวยการกองทุกกอง ดาเนินการกาชับ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร พนักงาน
ทาความสะอาด สอดส่องดูแลบุคคลที่มีพิรุธ

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
มีรายงานการเกิดโจรกรรม
ทรัพย์สินไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
รายงานการเกิดเหตุ
 ไม่เกิดเหตุ
 เกิดเหตุ........ครั้ง
ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ
.................................................
.................................................
.................................................

-2 Risk
ID

ความเสี่ยง

การควบคุมที่ต้องปรับปรุง

(ต่อ)

2

การเกิดอัคคีภัย
1. จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการ
ภายในมหาวิทยาลัย อพยพหนีไฟประจาปีโดยหมุนเวียนการ
ซ้อมไปตามอาคารสูงภายใน
มหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนและดาเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้าประจาปีโดยกองอาคาร
และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
3. มีแผนงานและดาเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็น
ประจา
4. ให้ทุกหน่วยงานมอบหมายบุคลากร
ของหน่วยงานและกาชับเจ้าหน้าที่
ประจาอาคารและแม่บ้านประจาอาคาร
ให้ตรวจตราความเรียบร้อยสังเกตสิ่ง
ผิดปกติ เช่น ควัน กลิ่นไหม้ ประกายไฟ
มีเสียงผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อน
ออกจากห้องทางานและปิดอาคาร
5. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย

ผลการดาเนินงานตามกระบวน
การควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ
4. สานักงานอธิการบดี โดยงาน
ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ขณะนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการ และโครงการจัดตั้งกอง
อาคารสถานที่และบริการได้จัดทาสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันทรัพย์สิน บริเวณ
พื้นที่อาคาร 30 (อาคารศูนย์อาหาร)
- โครงการจัดตั้งกอง
ดาเนินการสาเร็จในข้อ...........1-4..................
อาคารสถานที่และบริการ 1. สานักงานอธิการบดี โดยโครงการจัดตั้ง
- งานประชาสัมพันธ์
กองอาคารสถานที่และบริการได้ดาเนินการ
กองกลาง
จัดโครงการ อบรมอัคคีภัยในอาคารสูง เรื่อง
- ทุกหน่วยงานใน
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
สานักงานอธิการบดี
อาคาร 27 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562
2. สานักงานอธิการบดี โดยโครงการจัดตั้ง
กองอาคารสถานที่และบริการ ได้จัดทา
แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมซ่อม
บารุงเมื่อพบว่ามีการชารุด รับผิดชอบโดยงาน
ไฟฟ้า
3. สานักงานอธิการบดี โดยโครงการจัดตั้ง
กองอาคารสถานที่และบริการ ได้จัดทา
แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยประจาอาคาร และจัดทารายงานจุดที่
เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย
รายงานการเกิดเหตุ
 ไม่เกิดเหตุ
 เกิดเหตุ......................ครัง้
ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ
.................................................
.................................................
.................................................

-3 Risk
ID

ความเสี่ยง

การควบคุมที่ต้องปรับปรุง

ด้านการดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
3 สภาพแวดล้อมที่ 1. ให้บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัตติ าม
มีผลกระทบต่อ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งมาตรการ
สุขอนามัยของ
ป้องกันตัวและตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ใน
บุคลากร
ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรง
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) ทั้ง 3 ฉบับ อย่างเคร่งครัด
2. มีการจัดทาความสะอาดเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงส่วนที่ร่างกายต้อง
สัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได
ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น
3. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้
ประจาจุดต่างๆ เช่น ที่สแกนนิ้วมือ หน้า
เคาน์เตอร์ให้บริการ หน้าห้องประชุม

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการจัดตั้งกองอาคาร
สถานที่และบริการ
- ทุกหน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี
- คณะกรรมการควบคุมการ
ทาความสะอาด

ผลการดาเนินงานตามกระบวน
การควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ
4. สานักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้
ผู้อานวยการกองทุกกอง ดาเนินการกาชับ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจาอาคาร พนักงาน
ทาความสะอาด สังเกตสิ่งผิดปกติ เช่น ควัน
กลิ่นไหม้ ประกายไฟ มีเสียงผิดปกติของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจเช็คถังดับเพลิง เป็น
ประจาต่อเนื่อง เช่น การประชุมโครงการ
จัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.
2563

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย

ดาเนินการสาเร็จในข้อ.........1-5....................
1. สานักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ทุก
กองภายในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด ให้มีการ
ปฏิบัติงานแบบ Work From Home โดยให้
มีการจัดทาแผนการทางาน ตารางมอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
2. สานักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้
พนักงานแม่บ้านบริษัท ดาเนินการทาความ
สะอาดบริเวณจุดเสี่ยงภายในอาคาร โดยให้
หมุนเวียนไปทุกอาคารอย่างต่อเนื่อง
3. สานักงานอธิการบดี โดย กองกิจการ
พิเศษ ได้ดาเนินการมอบเจลแอลกอฮอลล์
ล้างมือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทาลัย
เพื่อตั้ง ณ จุด สแกนนิ้วมือ เคาน์เตอร์ และ

ค่าเป้าหมาย
ไม่มีบุคลากรเสียชีวิต จากการ
ติดเชื้อในสถานที่ปฏิบัติงาน
รายงานการเกิดเหตุ
 ไม่เกิดเหตุ
 เกิดเหตุ......................ครัง้
ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุ
.................................................
.................................................
.................................................

-4 Risk
ID

ความเสี่ยง

การควบคุมที่ต้องปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

(ต่อ)
4. มีการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ
สถานที่ที่มีผู้มาติดต่อหรือชุมชนกัน
มาก เช่น หน่วยงานที่รับติดต่อ
บุคคลภายนอก ห้องประชุม โดยเป็น
ระยะ เช่น สัปดาห์ละครั้ง หรือก่อน
และหลังการประชุม
5. ทาความสะอาดอาคารล้างมูล
นกพิราบที่มาถ่ายทิ้งไว้ตามระเบียบ
อาคาร
งบการเงิน
4 โอกาสที่จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลลดลงจาก
การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
รัฐบาลกาหนด

1.กากับติดตามการเบิกจ่ายและ
รายงานผลการเบิกจ่าย เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกเดือน
2. กาหนดมาตรการในการใช้จ่าย
งบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย เช่น
การเรียกคืนงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
3. ติดตามการดาเนินการตามแผนงาน
ก่อสร้าง

- กองนโยบายและแผน
- กองคลัง
- งานโยธาและสถาปัตย์
โครงการจัดตั้งกองอาคาร
สถานที่และบริการ
- งานพัสดุ กองกลาง
- ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
- ทุกหน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี

ผลการดาเนินงานตามกระบวน
การควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ
จุดเสี่ยงทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย
4. สานักงานอธิการบดี โดย กองกิจการพิเศษ
ได้ดาเนินการมอบสเปรย์ฆ่าเชื้อ เพื่อฆ่าเชื้อ
บริเวณที่มีผู้มาติดต่อหรือชุมชนกันมาก และ
ในห้องประชุม
5. สานักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้
พนักงานทาความสะอาด ดาเนินการล้างมูล
นกพิราบบริเวณอาคาร พร้อมทั้ง โครงการ
จัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้
ดาเนินการจัดทาแผนการล้างและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ทาความสะอาดล้างมูล
นกพิราบ

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย

ดาเนินการสาเร็จในข้อ.......1,2,3,6................
1. สานักงานอธิการบดี โดย กองนโยบายและ
แผน ได้ดาเนินการประชุมเพื่อกากับติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ...........
2. สานางานอธิการบดี โดย กองนโยบายและ
แผน ได้ดาเนินการกาหนดมาตรการเบิกจ่าย
งบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการ
ตามประกาศ/บันทึกข้อความที่...........
3. สานักงานอธิการบดี โดย งานโยธาและ
สถาปัตย์ ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน ด้านสิ่งก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัย รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน

ค่าเป้าหมาย
- ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่รัฐบาลกาหนด
- ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสานักงาน
อธิการบดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

-5 Risk
ID

ความเสี่ยง

การควบคุมที่ต้องปรับปรุง

(ต่อ)

4. กาหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการ
จัดทาการปรับ รายการ/คุณลักษณะ
ให้เร็วขึ้น
5. กาหนดให้งานพัสดุกลางจัดหาแบบ
มีเงื่อนไข
6. กากับติดตามความสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามกระบวน
การควบคุมที่ปรับปรุง/เอกสารประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
รายงานผลการเบิกจ่าย
- ร้อยละผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ.........................
- ร้อยละผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
6. สานักงานอธิการบดี โดย กองนโยบายและ ร้อยละ...................
แผน ได้จัดทาแบบฟอร์มติดตามผลการ
ระบุรายละเอียด
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
.................................................
แผนปฏิบัติราชการให้หน่วยงานภายในสังกัด .................................................
จัดทารายงานทุกรอบ 9 และ 12 เดือน
.................................................

