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1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เพ่ือผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีการปรับปรุงการท างาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยน าเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ 
มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมินตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส าหรับ หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ SP 7 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  

ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีการด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ตามค าสั่งที่ 245/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ 
1) ระดับส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตามค าสั่งที่ 245/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
2) ระดับงานและแผนก รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของงานและแผนก ภายใต้การ

ก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และหัวหน้างาน  

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
1) ให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) ให้มีการก าหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
4) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
5) ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

 
 
 
 
 

บทที่ 1 ส่วนน า 
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1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

แผนกลยุทธ์ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
3) เพ่ือให้ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

และลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได ้

4) เพ่ือให้ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีผลการด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

1.5 ลักษณะพื้นฐานของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก มีสถานะเทียบเท่าส่วนราชการตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 มีภารกิจเพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้กับคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ โดยแบ่งโครงการสร้างออกเป็น 8 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1) งานนโยบายและแผน 2) งานคลัง 3) บริหารงานทั่วไป 4) งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) งานพัฒนานักศึกษา 6) งานกิจการพิเศษ 7) งานบริหารงานบุคคล 8) งานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย และมีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีคุณภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นหลักประกันผลการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

พันธกิจ (Missions) 
1. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรม ประเพณี
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2.1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
1) ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ  และเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk  Management  Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้
คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท า
ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง   

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
5) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้

ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

(3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้ อ่ืนช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกัน การใช้บริการจากภายนอก 
(Outsource) 

(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป  

บทที่ 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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6) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 

7) การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

(1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่  
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

(2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ 

(4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น  
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 

 

2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 

ขั้นตอนตามแผนผัง ดังนี้ 

 
 
 
 

การสื่อสาร 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

2. การระบุความเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
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การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  
การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จจากการด าเนินงานใน

ทุกระดับกิจกรรม โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

(1)  วัตถุประสงค์ระดับส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศนพันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

(2)  วัตถุประสงค์ระดับงาน/แผนก หรือ โครงการ/กิจกรรม  
เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับของงาน/แผนก หรือ โครงการ/กิจกรรมโดย 

ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของงาน/แผนก หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องมี 
ความสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานในระดับภาพรวมของส านักงานวิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ  

(3)  วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ  
เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลักที่ตอบสนองให้การด าเนินงานของแต่ละโครงการ/

กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ โดยใช้หลัก SMART (ชัด-

วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา) ได้แก่ 
Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
Reasonable : สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ 
Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
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การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ไว้ จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็คือสาเหตุที่ท าใหเกิดความเสี่ยงแนวทางในการระบุความเสี่ยง 

แนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยง 
(1)  พิจารณาถึงผลที่เกิดจะขึ้นจากความเสี่ยง  
(2)  พิจารณาเหตุการณ์ทีอ่าจเกิดข้ึนได้ในทางท่ีตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ เช่น 

• Strategic : S ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ “โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์” 

• Operations : O ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน “กระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผล 

• Reporting หรือ Financial : R (F) ความเสี่ยงด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
การเงินและอ่ืนๆ 

• Compliance : C ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
(3) น าหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ได้แก่ ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  การมีส่วนร่วม  ความ

โปร่งใส การตอบสนอง  ภาระรับผิดชอบ  นิติธรรม  การกระจายอ านาจ มุ่งเน้นฉันทามติ และความเสมอภาค 
(4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(5) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุ      

ประสงค ์
 

การประเมินความเสี่ยง    
ด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ของกระบวนการท างาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

(1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยก าหนด
เกณฑ์ของในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน 

โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
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(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ปีละครั้ง 
4 สูง 2 ปีต่อครั้ง 
3 ปานกลาง 3 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง ขึ้นไป 

(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความเสียหายสูง 
4 สูง เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 
2 น้อย เกิดความเสียหายน้อย 
1 น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 

 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 1 ล้านบาท หรือเกิดความสูญเสียทั้งหมด 
4 สูง 5 แสน ถึง 1 ล้านบาท หรือเกิดความสูญเสียบางส่วน 
3 ปานกลาง 5 หมื่น ถึง 5 แสนบาท หรือเกิดความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย 5 พัน ถึง 5 หมื่นบาท หรือเกิดความสูญเสียเล็กน้อย 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5 พันบาท  หรือไม่เกิดความสูญเสียที่ส าคัญ 
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(1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)  
      กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 
 

ระดับความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 (2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
 ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 (1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ 
ที่จะเกิดข้ึน มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อส านักงานวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่า
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
 
 
 
 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปาน

กลาง 
น้อย 



  

แผนบริหารความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มทร.ตะวันออก 10 

 

(4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ 
ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่
ประเมินได ้โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง
มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู่ 
เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง 

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการ
ควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
ได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ได้ 

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์การควบคุม
เดิมที่มีอยู่ก่อนได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้
ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร  

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงมากหรือสูง และเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในล าดับต้น ๆ ซึ่งเป็นการแสดง 
ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นสามารถส่งผลให้การด าเนินงานไมส่ามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดย  

(1) น าเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และหรือสูง มาก าหนดวิธีการการควบคุมที่
ควรมี เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น 

(2) พิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม ่

(3) ถ้ามีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่    

การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  
       เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด

ความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง  

เมื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแล้ว 
พบว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ยังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจหรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ 
น ากิจกรรมควบคุมนั้นมาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใน
รอบแผนต่อไป  
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การรายงาน  
เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 
รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถในส่วนที่
เกี่ยวของ และส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถจะมีการก ากับติดตามให้มกีารน าแผนการบริหารความเสี่ยง
ไปใช้ปฏิบัติควบคู่ไปกับการด าเนินงานตามปกตดิ้วย 

การติดตามผล  
เป็นการติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการ

บริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ 
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ 

(1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

(2) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่การท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

โดยพิจารณาดูว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใด
ควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท า  โดยก าหนด
ติดตามผลรอบ 6 เดือน, 9 เดือนและ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 2,3  และ 4) ซึ่งการติดตามมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และในการรายงานนอกจากจะรายงานตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดแล้วยังมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามปกติด้วย 
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ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจาก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่ความส าคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ได้รับ
งบประมาณมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากหรือสูงมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมาก (VH) จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 
• ปัจจัยภายใน จ านวน  2 ปัจจยัเสี่ยง  
• ปัจจัยภายนอก จ านวน  2 ปัจจัยเสี่ยง 

2. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูง (H) จ านวน 6 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 
• ปัจจัยภายใน จ านวน  -  ปัจจยัเสี่ยง  
• ปัจจัยภายนอก จ านวน  1 ปัจจัยเสี่ยง 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 
 

 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 

 

 



CPC-ERM1 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
ประเภทของความ
เสี่ยง (ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจที่ส าคญั
ของหน่วยงาน) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุม/            

การแก้ปญัหาที่มีอยู่เดิม 
รายละเอียด/ผลการ

ประเมินการควบคุมเดิม
ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอก 

1. ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยั
มีผลกระทบต่อชีวิต ทรพัย์สิน 
และการด ารงชีวิต 

- เกิดพายุ ลมมรสุม ฝนตกหนักและ
ติดต่อกันหลายวัน 
- ท่อน  าอุดตันระบายน  าไม่ดีก่อให้เกิด
น  าท่วมขังเป็นเวลานาน 
- ไม่มีแผนและการเตรียมพร้อมหาก
เกิดหากเกิดอุทกภยั 

4 5 20 1 - มีการลอกท่อประจ าปี
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 

- หลังจากมีการลอกท่อ
น  าประจ าปีท าให้ท่อ
ระบายน  าสะอาดขึ นแต่
พบว่ายังมีเศษไม้ 
พลาสติกหลงเหลืออยู่ใน
ท่อระบายน  าโดยเฉพาะ
ส่วนที่ระบายออก
ภายนอก 

- ด าเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ นเป็น
เดือนละ 1 ครั ง 
- เก็บเศษขยะที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่อ
ระบายน  า 
- ประสานงานส านักงานเขตเข้ามา
จัดการท่อระบายน  าในส่วนที่ยังพบว่ามี
เศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู ่
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อุทกภยั 
- เตรียมเครื่องสูบน  าให้พร้อมใช้งาน 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกอาคารฯ 

ความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอก 

2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบ
ต่อชีวิต และทรพัย์สิน  

- ไฟฟ้าลัดวงจร 
- สายไฟฟ้ารั่วช ารุด 

3 5 15 2 - มีการรณรงค์การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถกูวธิ ี
- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ถัง
ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 

- นักศึกษาและบุคลากร
ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้
งานและปลอดภยั 
- อุปกรณ์ถังดับเพลิง
พรอ้มใช้งาน 

- ติดตั งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณ
แจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร 
- ให้ความรูเ้กีย่วกับวธิีปฏิบัติกรณีเกิด
อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้
งานทุก 3 เดือน 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อัคคีภัย 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกอาคารฯ 

 



CPC-ERM1 หน้า 2 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
ประเภทของความ
เสี่ยง (ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจที่ส าคญั
ของหน่วยงาน) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุม/            

การแก้ปญัหาที่มีอยู่เดิม 
รายละเอียด/ผลการ

ประเมินการควบคุมเดิม
ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ล า
ดับ

คว
าม

เส
ีย่ง

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3. การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน
และการจัดท ารายงาน
ประจ าเดือนและประจ าปีล่าช้า 

- นโยบายของการบันทึกบัญชแีละผัง
บัญชีมีการปรับเปลี่ยนทกุป ี
- ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลรายงานการเงินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
- ขาดการติดตามข้อมูลที่ส่งผลให้การ
จัดท ารายงานลา่ช้า 

3 5 15 3 - มหาวิทยาลัยมกีาร
จัดการบริหารงานดา้น
การเงินการคลังให้แต่ละ
วิทยาเขตก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
- มีการปรับระบบงานของ
บุคลากรในแผนก 
- มีการตรวจสอบยอดเงิน
ในการบันทึกบัญชกีับ
ธนาคาร 

- มหาวิทยาลัยได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานดา้น
บัญชี 
- ปรับระบบงานแต่ยังไม่
สามารถด าเนินการใหแ้ล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

- เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าระบบและ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการเบิกจา่ย 
- ติดตามการรับส่งเอกสารในการบันทึก
บัญชีกับแผนกการเงินทุกสัปดาห ์
- ตรวจสอบยอดเงินในการบันทกึบัญชี
กับธนาคารทุกสัปดาห ์
- รายงานผลต่อผูบ้ริหารกรณีที่คาดวา่
จะจัดท ารายงานไม่เสร็จตามก าหนด
เพื่อหาสาเหตกุ่อน 2 อาทิตย์ กอ่นที่จะ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกบัญช ี
แผนกการเงิน 

ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4. สัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัติงาน 

- อุปกรณ์ช ารุด เช่น หวั RJ-45,    
สาย LAN 
- ระบบไฟฟา้ขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ) 
- สายสัญญาณภายนอกจากผู้
ให้บริการช ารุด 

3 5 15 4 - เปลี่ยนอะไหล่ช ารุด 
- ตรวจสอบปัญหาและท า
การเปิดใช้งานอุปกรณ์
ใหม่ 
- ติดต่อผู้ให้บริการ
สัญญาณของภายนอก
ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

- อุปกรณ์สามารถใช้งาน
ได้ปกต ิ
- รอผู้ให้บริการสัญญาณ
ของภายนอกแก้ไขปัญหา
เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถด าเนินการอย่าง
อื่นได ้

- ติดตามรายงานผลทุก 3 เดือน 
- แต่งตั งกรรมการตรวจสอบเครือข่าย 
- จัดท า Diagram โครงสร้างภายใน 
- เปลี่ยนอปุกรณ์ Network ม ีCore 
Switch และ Fire Wall เพิ่มจุด 
Access Point เพื่อให้สัญญาณทั่วถึง 
- กรณีสายสัญญาณภายนอกเสียหายจะ
โอนถ่ายสัญญาณส ารองชั่วคราว 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกเครือข่าย 
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
ประเภทของความ
เสี่ยง (ภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ
หรือภารกิจที่ส าคญั
ของหน่วยงาน) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง การควบคุม/            

การแก้ปญัหาที่มีอยู่เดิม 
รายละเอียด/ผลการ

ประเมินการควบคุมเดิม
ที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ล า
ดับ

คว
าม

เส
ีย่ง

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอก 

5. การป้องกันการติดเชื อจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจท าให้
สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบ
ต่อการปฏบิัติงานหรือการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผน  
- ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เนื่องจาก
ประกาศของมหาวิทยาลัยใหป้ิดเขต
พื นที่ที่อยู่กรุงเทพมหานครชั่วคราว
ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า 
- เกิดการแพร่เชื อของโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื นที่จักร
พงษภูวนารถ ซ่ีงมีนักศึกษาติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 

1 5 15 5 - - - ปรับวธิีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เช่น รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงาน เข่น work from home
ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส์  
- แต่งตั งคณะกรรมการเฝ้าระวัง
เกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
จัดระบบการเฝ้าระวังโรคระบาด 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการป้องกัน
ตนเองระหว่างท างานหรืออยู่ที่บา้น 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนว
ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
- ตั งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขต
พื นที่จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขตพื นที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เกี่ยวกบัผู้ติดเชื อหรือกลุ่มเสี่ยง 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
งานพัฒนา
นักศึกษา 
 





CPC-ERM2  

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 1 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

(7) (8) (9) (10) 
1. ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยัมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการด ารงชีวิต 
- ด าเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 คร้ัง 
- เก็บเศษขยะที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ า 
- ประสานงานส านักงานเขตเข้ามาจัดการท่อระบายน้ าในส่วนทีย่ังพบวา่มีเศษไม้ 
พลาสติกหลงเหลืออยู ่
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภยั 
- เตรียมเครื่องสูบน้ าให้พร้อมใช้งาน 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกอาคารสถานที ่

- มีการลอกท่อเก็บขยะครั้งล่าสุดประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ ์

- มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมฯ แตย่ังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกข้อ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบ
อาคาร/อุปกรณ์ 

- การส ารวจอาคาร/อปุกรณ์ในจุดที่มีความเส่ียง
บางส่วนแต่ยังไม่ครบทั้งหมด 

    x 

2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชวีิต และทรัพย์สิน  
- ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีปฏิบัติกรณีเกิดอคัคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกอาคารสถานที ่

- การติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟ
ไหม้ยังไม่ครบทุกอาคาร 

- การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้ายัง
ไม่เป็นไปตามรอบที่ก าหนดรวมถึงสภาพพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ดังกล่าว 

- มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมฯ แตย่ังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกข้อ 

    x 

 

 

 

 



CPC-ERM2 หน้า 2 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 1 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

(7) (8) (9) (10) 
3. การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันและการจัดท ารายงานประจ าเดือนและประจ าปี
ล่าช้า 
- เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าระบบและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการเบิกจา่ย 
- ติดตามการรับส่งเอกสารในการบันทึกบัญชีกับแผนกการเงินทุกสัปดาห์ 
- ตรวจสอบยอดเงินในการบันทกึบัญชีกบัธนาคารทุกสัปดาห์ 
- รายงานผลต่อผูบ้ริหารกรณีที่คาดวา่จะจัดท ารายงานไม่เสร็จตามก าหนดเพื่อหา
สาเหตุก่อน 2 อาทิตย์ กอ่นที่จะรายงานต่อมหาวิทยาลยั 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกบัญช ี

แผนกการเงิน 

- การจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชยีังไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

- มีการตรวจสอบยอดเงินตามรายงานของธนาคารกับ
การบันทึกบัญช ี

x    x 

4. สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ติดตามรายงานผลทุก 3 เดือน 
- แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบเครือข่าย 
- จัดท า Diagram โครงสร้างภายใน 
- เปลี่ยนอปุกรณ์ Network ม ีCore Switch และ Fire Wall เพิ่มจุด Access 
Point เพื่อให้สัญญาณทั่วถึง 
- กรณีสายสัญญาณภายนอกเสียหายจะโอนถ่ายสัญญาณส ารองชั่วคราว 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
แผนกเครือข่าย 

- มีการตรวจสอบเครือขา่ยอปุกรณ์สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 

- ในรอบ 6 เดือนไม่พบความเสียหายหรือผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการด าเนินงานอื่น ๆ 
ที่เกิดจากสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
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1. ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยัมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการด ารงชีวิต 
- ด าเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 คร้ัง 
- เก็บเศษขยะที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่อระบายน้ า 
- ประสานงานส านักงานเขตเข้ามาจัดการท่อระบายน้ าในส่วนทีย่ังพบวา่มีเศษไม้ 
พลาสติกหลงเหลืออยู ่
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภยั 
- เตรียมเครื่องสูบน้ าให้พร้อมใช้งาน 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกอาคารสถานที ่

 

- มีการลอกท่อเก็บขยะครั้งล่าสุดประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ ์

- มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมฯ แตย่ังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกข้อ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบ
อาคาร/อุปกรณ์ 

- การส ารวจอาคาร/อปุกรณ์ในจุดที่มีความเส่ียง
บางส่วนแต่ยังไม่ครบทั้งหมด 

 - เตรียมกระสอบทรายเพือ่รองรับน้ าท่วม 
- เตรียมเครื่องสูบน้ า/ไดร์เวอร์ จ านวน 2 เครื่อง  
- อยู่ระหวา่งประสานงานกบัเขตดินแดงเพื่อท า
การลอกท่อครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563  
- ท าความสะอาดเก็บเศษขยะทีอ่ยู่บริเวณ
ใกล้เคียงท่อระบายน้ าทกุวัน 
- ขนยา้ยสิ่งของที่อยู่พื้นที่เสี่ยงไว้บนอาคารสูง 
ส ารองไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
เนื่องจากพื้นที่มหาวิทยาลัยหากมีพายุฝนตกหนัก
จะท าให้การระบายน้ าของเขตกรุงเทพมหานคร
ล่าช้าซ่ึงเป็นความเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 
 
 
 
 
 

  x 

 

 



CPC-ERM2 หน้า 2 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 2 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

(7) (8) (9) (10) 
2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อชวีิต และทรัพย์สิน  
- ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีปฏิบัติกรณีเกิดอคัคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก 3 เดือน 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกอาคารสถานที ่

 

- การติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟ
ไหม้ยังไม่ครบทุกอาคาร 

- การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้ายัง
ไม่เป็นไปตามรอบที่ก าหนดรวมถึงสภาพพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ดังกล่าว 

- มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมฯ แตย่ังไม่ได้
ด าเนินการครบทุกข้อ 

 - มีการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า และท าความ
สะอาดล้างฝุ่น เติมน้ ามันเครื่องทุกอาคาร  
- มีการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟภายใน
อาคาร 
- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงและถงัดับเพลิง  
- ยังไม่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการซ้อมหนีไฟ 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณ แต่มีการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดอัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  x 
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3. การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันและการจัดท ารายงานประจ าเดือนและประจ าปี
ล่าช้า 
- เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าระบบและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการเบิกจา่ย 
- ติดตามการรับส่งเอกสารในการบันทึกบัญชีกับแผนกการเงินทุกสัปดาห์ 
- ตรวจสอบยอดเงินในการบันทกึบัญชีกบัธนาคารทุกสัปดาห์ 
- รายงานผลต่อผูบ้ริหารกรณีที่คาดวา่จะจัดท ารายงานไม่เสร็จตามก าหนดเพื่อหา
สาเหตุก่อน 2 อาทิตย์ กอ่นที่จะรายงานต่อมหาวิทยาลยั 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
งานคลัง 

แผนกบัญช ี
แผนกการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- การจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชยีังไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

- มีการตรวจสอบยอดเงินตามรายงานของธนาคารกับ
การบันทึกบัญช ี

x - การบันทึกบัญชีงบประมาณรายจา่ยเป็น
ปัจจุบันแตย่ังไม่ได้จัดท ารายงานประจ าเดือน 
- การบันทึกบัญชีงบประมาณเงินรายได้ไม่เป็น
ปัจจุบัน  
- การรายงานยังไมได้น าเสนอต่อผู้บริหารตาม
รอบที่ก าหนด ล่าช้าเนื่องจากการบันทึกข้อมูลใน
ระบบไม่เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x 
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4. สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ติดตามรายงานผลทุก 3 เดือน 
- แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบเครือข่าย 
- จัดท า Diagram โครงสร้างภายใน 
- เปลี่ยนอปุกรณ์ Network ม ีCore Switch และ Fire Wall เพิ่มจุด Access 
Point เพื่อให้สัญญาณทั่วถึง 
- กรณีสายสัญญาณภายนอกเสียหายจะโอนถ่ายสัญญาณส ารองชั่วคราว 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
งานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกเครือข่าย 

- มีการตรวจสอบเครือขา่ยอปุกรณ์สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 

- ในรอบ 6 เดือนไม่พบความเสียหายหรือผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการด าเนินงานอื่น ๆ 
ที่เกิดจากสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

 - มีการรีโมทจากภายนอกเพื่อตรวจสอบ
เครือข่ายอุปกรณสัญญาณอินเตอร์เนต็ 
- มีการติดตั้งเครือข่ายส ารองของ               
TOT broadband 
- ได้จัดท าเสนอของบประมาณปรับปรุงและ
รักษาห้อง data center 
- มีการจัดท า Diagram โครงสร้างภายใน 
- Network ภายในเขตพื้นทีพ่ร้อมใช้ 100% 
- Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที ่และสามารถใช้พร้อม
กันได้ 2,000 คน โดยที่สัญญาณไม่ขัดขอ้ง 
- ในรอบ 9 เดือนไม่พบความเสียหายหรือ
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกิดจากสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้างาน 
เมื่อเกิดปัญหาในระบบเครือข่าย 
 

*   

 

 



CPC-ERM2 หน้า 5 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 2 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

(7) (8) (9) (10) 
5. การป้องกันการติดเช้ือจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจท าให้สูญเสียต่อชวีิตและ
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัติงานหรือการด าเนินงาน 
- ปรับวธิีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน เข่น work from homeประชมุ
ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนกิส์  
- แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดระบบการเฝ้า
ระวังโรคระบาด 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการป้องกันตนเองระหว่างท างานหรืออยู่ที่บา้น 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 

ต.ค. 62 - ก.ย.63 
งานพัฒนานักศึกษา 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

 

(ไม่ได้ติดตามเน่ืองจากเป็นความเสีย่งเพิ่มเติม) x - มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม zoom การเช็คอินเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน
เป็น work from home มกีารประชุมผา่นระบบ
ออนไลน์ โปรแกรม zoom การมอบหมายงาน
และการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ 
LINE Group การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่าน
ระบบ e-document และการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ
ผ่านอีเมลล์ส่วนบุคคลของระบบมหาวิทยาลัย 
rmutto.ac.th 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ตามค าสั่งที่ 057/2563  
- มีการเชิญศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดนิแดงมา
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปอ้งกันตนเองระหว่างอยู่ที่
ท างานและที่บ้าน เช่น วธิีการล้างมือ การสวม
หน้ากากอนามัย วิธกีารเช็คตัวเอง การวดั
อุณหภูมิ  

*   
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แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

(7) (8) (9) (10) 
    - มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนว

ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส      
โคโรนา 2019 ผ่านเพจ cpc first aid เพจห้อง
พยาบาลจักรพงษภูวนารถ และ cpcfanpang    
มีการจัดท าคู่มือค าแนะน าการป้องกันส าหรับ
นักศึกษา อาจารย ์เจ้าหนา้ที่ และผู้ประกอบการ 
- มีการตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขต
พื้นที่จักรพงษภวูนารถ มีอ่างล้างมือ และเจลล้าง
มือฆ่าเช้ือกอ่นเข้าเขตพื้นที่ พร้อมลงลายมือชื่อ
เพื่อจะได้ทราบจ านวนคนเข้า-ออก 
- มีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในเขตพื้นทีจ่ านวน 2 
ครั้ง มีการท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ 
ทุก 2 ชั่วโมงในแต่ละวัน และให้ทุกห้องที่มี
ผู้ปฏิบัติงานหรือใช้ห้องเปิดห้องระบายอากาศ 
วันละ 2 ครั้ง มีแบบฟอร์มและภาพถ่ายบันทึก
การท าความสะอาด 
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การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
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ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
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ด า
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ินง
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ผล 

คว
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ี่ยง
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คว
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เส
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ล่ด
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(7) (8) (9) (10) 
    - มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร

จ านวน 2 คร้ัง 
- มีการบริการชุมชนสอนอาชีพผ่าวิกฤตโควิดโดย
สอนการท าหนา้กากอนามัย การท าวุ้นรปูดอกไม้ 
การท าเจลแอลกอฮอล์ การท าสบู่เหลวล้างมือ 
การท าเฟสชีล ใหก้ับชุมชนเขตดินแดง        
สถานีต ารวจนครบาลดินแดง                    
สถานีท ารวจนครบาลห้วยขวาง                 
กองบังคับการ 3 ต ารวจรถไฟ  
และวัดพรหมวงศาราม ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้
ออกขา่วผ่านสือ่ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
sport express.co ช-ชัดทุกระแส  
ส านักบรรณาธิการข่าวสังคมต ารวจ  
ส านักข่าวบางกอกทูเดย ์
สยามรัฐ โลกขา่วสาร online ไทยคู่ฟ้านิวส์ 
 
 

   

 

 



CPC-ERM2 หน้า 8 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 2 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
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รอบ 9 เดือน 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
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ผล 

คว
าม
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ี่ยง

ลด
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คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

(7) (8) (9) (10) 
 

หมายเหต ุ:  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

  (9) – (10) สถานะการด าเนินการ   (10) ผลการด าเนินงานที่ได ้

  *   = ด าเนินการและเสร็จตามก าหนด     = ความเส่ียงลดลง 

     = ด าเนินการและเสร็จช้ากวา่ก าหนด x  = ความเส่ียงไม่ลดลง 

  x  = ยังไม่ได้ด าเนินการ 

• = อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการตดิตามผล  

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                             
 ชื่อ...................................................................... 

(นายสุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ) 
ประธานคณะกรรมการติดตามผล 

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนวทิยำเขตจกัรพงษภูวนำรถ 

 


