
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐  

ที ่  อว ๐๖๕๑.๑๑๓/๑๔๓๘ วันที ่  ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓  

เรื่อง   ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

ตามที่ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น  

ในการนี้ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                  
(นางล าพึง   สีทองค า) 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 
 

 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 

 

 



CPC-ERM1 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
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 

1. ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยั
มีผลกระทบต่อชีวิต ทรพัย์สิน 
และการด ารงชีวิต 

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

3 5 15 
VH 

1 - มีการลอกท่อประจ าปี
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
- มีการน ากระสอบทราย
มากั นบริเวณที่เส่ียงจาก
การเกิดน  าท่วม 

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
แผนกอาคารฯ 

ความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอก 

2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบ
ต่อชีวิต และทรพัย์สิน  

- ไฟฟ้าลัดวงจร 
- สายไฟฟ้ารั่วช ารุด 
- การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ งไว้หลังจาก
การใช้งาน 

1 5 5 
H 

3 - มีการรณรงค์การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถกูวธิ ี
- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ถัง
ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 

- นักศึกษาและบุคลากร
ให้ความร่วมมือในการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้
งานและปลอดภยั 
- อุปกรณ์ถังดับเพลิง
พรอ้มใช้งาน 
- การควบคุมอยู่เดิมได้ผล 

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

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
แผนกอาคารฯ 



CPC-ERM1 หน้า 2 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
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 

3. 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 
H 

2 - ปรับวธิีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เช่น 
รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงาน เข่น work 
from homeประชุม
ออนไลน์ ส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนกิส์  
- แต่งตั งคณะกรรมการ
เฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัสโค
โรนา 2019 เพื่อจัดระบบ
การเฝ้าระวังโรคระบาด 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการ
ป้องกันตนเองระหว่าง
ท างานหรืออยู่ที่บ้าน 
 

- ผลการจากการควบคุมที่
มีอยู่เดิมได้ผลเนื่องจากไม่
พบบุคลากรติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019  

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

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
งานพัฒนา
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CPC-ERM1 หน้า 3 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานวิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
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) 
       - ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการ

ป้องกันตนเองระหว่าง
ท างานหรืออยู่ที่บ้าน 
- ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลากรทราบแนว
ทางการป้องกันการแพร่
ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
- ตั งจุดคัดกรองคนเข้า-
ออกภายในเขตพื นทีจ่ักร
พงษภูวนารถ 
- ท าความสะอาดภายใน
เขตพื นที่อย่างสม่ าเสมอ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เกี่ยวกบัผู้ติดเชื อหรือกลุ่ม
เส่ียง 

 - จัดเตรียมทรพัยากรและโครงสร้าง
พื นฐานที่จ าเป็น เช่น ความพร้อมของ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ถูกสขุลักษณะในระบบการท างาน จัด
จุดบริการลา้งมือด้วยสบู่ ท าความ
สะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้
เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก 
- ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่ให้
แออัด 
- รักษาระยะห่างทางสังคม 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เชื อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในวิทยาเขตฯ  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆ
เร่ืองเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ทั งภายใน
และภายนอกประจ าวิทยาเขตฯ 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐  

ที ่  อว ๐๖๕๑.๑๑๓/๐๓๓๐ วันที ่  ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔  

เรื่อง   รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

ตามที่ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ ได้ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น  

ในการนี้ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานติดตาม
การบริหารความเสี่ยงครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                 
(นางล าพึง   สีทองค า) 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
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(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. 63 - ก.ย.64 
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกอาคารสถานที ่

 

- มีการลอกท่อลา่สุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
และการลอกท่อระบายน้ าอยู่ระหวา่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานการของบประมาณ เพื่อด าเนินการ 

- เครื่องสูบน้ าอยู่ระหวา่งการด าเนินการให้บริษัทตรวจเช็ค
อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป                
(ตรวจเช็คทุก 6 เดือน) 

- การส ารวจอาคาร/อปุกรณ์ในจุดที่มีความเส่ียงบางส่วนแต่
ยังไม่ครบทั้งหมด (ตรวจเช็คช่วงปิดปลายภาคเรียน) 

- มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแตย่ังไม่ครบทุกข้อ 

    x 

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

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกอาคารสถานที ่

 

- ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ยังไม่
ครบทุกอาคาร  

- มีการตรวจสอบประสิทธภิาพการใช้งานถังดับเพลิง
เบื้องต้นทุก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน การด าเนินการใหบ้ริษัทซานโต เข้ามาตรวจสอบ
สภาพพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง เพื่อพร้อมกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่างการอนมุัติเพื่อจัดสรร
งบประมาณในการตรวจเช็ค) 

- มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแตย่ังไม่ครบทุกข้อ 

    x 
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(7) (8) (9) (10) 
3. การป้องกันการติดเช้ือจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจท าให้สูญเสียต่อชวีิตและ
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัติงานหรือการด าเนินงาน 
- ปรับวธิีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน เช่น work from homeประชมุ
ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนกิส์  
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการป้องกันตนเองระหว่างท างานหรืออยู่ที่บา้น 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 
- จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกใหถู้กสุขลักษณะในระบบการท างาน จัดจุดบรกิารลา้ง
มือด้วยสบู ่ท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพยีงพอ เตรียมสถานที่ให้
อากาศถา่ยเทได้สะดวก 
- ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่ให้แออัด 
- รักษาระยะห่างทางสังคม 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
งานพัฒนานักศึกษา 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

 

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกจิกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียง
การรวมตัวของฝูงชน เช่น ปฐมนิเทศออนไลน์ ปัจฉิมนิเทศ
ออนไลน ์

- ปรับเปลี่ยนวิถีชวีิตการด ารงชีวิตและการท างานเพื่อลด
ความเส่ียงที่เกิดจากการเดินทางไปพบปะผู้คน เช่น การ
ประชุมออนไลน์ /work from home/สั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชั่น 

- ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาเร่ืองการป้องกันและ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบ
การจัดอบรมให้ความรู้ ให้ค าแนะน า โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ในท้องที่ และผา่นทางสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ช่องทางต่างๆ 

- ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบ
การปิดประกาศตามจุดต่างๆและสือ่ออนไลน์ 

    x 
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(7) (8) (9)  (10) 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเร่ืองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายใน
และภายนอกประจ าวิทยาเขตฯ 

 - มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า - ออก ภายในเขตพื้นที่จักร
พงษภูวนารถ โดยการท างานร่วมกันหลายฝ่าย ขั้นตอน
การคัดกรองเบื้องต้นบริเวณหน้าประตทูางเข้าโดย
เจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้มีอาการ
ไข้/สงสัยว่ามีอาการปว่ยหรือกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในวิทยาเขตฯ
จะมีการซักประวัติเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานต่อ
เจ้าหน้าที่อนามัยทอ้งที่ กระทรวงสาธาณสุข โดยเจ้าหน้าที่
ห้องพยาบาล 

- มีการท าความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยเขตฯโดยเฉพาะ
พื้นที่สัมผัสร่วมที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเช้ือ
โรคด้วยน้ ายาฆา่เช้ือโรค หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ืออื่นๆตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

- มีการรายงานผลการด าเนินการแนวทางการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ต่อ
ผู้บังคับบัญชาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในส่วน
ของรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรอืกลุ่มเสี่ยง ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลรายงานเน่ืองจากยังไม่มีข้อมูลพบผู้ติดเช้ือหรือกลุ่ม
เส่ียงภายในวิทยาเขตฯ 
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 - มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
ต่างๆ รวมถึงการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายใน
วิทยาเขตฯ เพือ่เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ท า
หนังสือประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid -19) เร่ืองขอวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการดูแลและปอ้งกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
น าส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ จากศูนย์ประสาน
การปฏิบัตภิายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) - ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์แผนกอาคารสถานที่ชว่ยติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 
ให้บริการตามจุดต่างๆภายในวิทยาเขตฯ อย่างเพยีงพอ 

- จัดให้มีการลงทะเบียนบุคคลเข้า – ออกภายในวิทยาเขตฯ
ทั้งแบบลงชื่อในแบบฟอร์มคัดกรอง และการลงทะเบียน
ผ่านทาง QR CODE 
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ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
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(7) (8) (9)  (10) 
 
 
 

 - มีการคัดกรองตรงประตูทางเข้า โดยมีขอ้ก าหนดว่าหากผู้
เข้ามาติดต่อไม่สวมหน้ากากอนามยั จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ 

- มีการควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความแออัด 
ภายในวิทยาเขตฯ เช่น จัดให้มีการใช้หอ้งเรียนจ านวนไม่
เกิน 25 คน 

- มีการจัดการให้มีการเว้นระยะหา่งระหวา่งบุคคลอย่างน้อย 
1-2 เมตร เช่น การท าเครื่องหมายก าหนดพื้นที่นั่ง การต่อ
คิว การใช้ลิฟต์ เพือ่เว้นระยะหา่ง การตดิตั้งฉากกั้นโต๊ะ
รับประทานอาหารภายในโรงอาหาร 

- เคยมีการฉีดพ่นน้ ายาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019ภายใน
วิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เมื่อได้รับ
ค าแนะน าจากเจา้หน้าที่สาธารณสุขในพืน้ที่ ว่าไม่ควรฉีด
พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือเพราะจะท าให้เชื้อฟุ้งกระจาย ควรใช้ผ้า
ชุบน้ ายาเช็ดท าความสะอาดพื้นผวิจะมปีระสิทธิภาพใน
การฆ่าเช้ือได้ดีกวา่ จึงไม่ได้มีการฉีดพ่นน้ ายาฆา่เช้ืออกี 

- มีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเร่ืองเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจ าวิทยา
เขตฯ 
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 โดยได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (covid -19) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่ 057/2563 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  

   

  

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  

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

 
 (นางล าพึง  สีทองค า) 

ประธานคณะกรรมการติดตามผล 
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐  

ที ่  อว ๐๖๕๑.๑๑๖(๑)/๐๕๙๙ วันที ่  ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๔  

เรื่อง   รายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่
จักรพงษภูวนารถ ได้ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานติดตาม
การบริหารความเสี่ยงครั้งที่ ๒ รอบ ๙ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณ                                                

                                                
(นางล าพึง   สีทองค า) 

รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
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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
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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. 63 - ก.ย.64 
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกอาคารสถานที ่

 

- มีการลอกท่อลา่สุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
และการลอกท่อระบายน้ าอยู่ระหวา่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานการของบประมาณ เพื่อด าเนินการ 

- เครื่องสูบน้ าอยู่ระหวา่งการด าเนินการให้บริษัทตรวจเช็ค
อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป                
(ตรวจเช็คทุก 6 เดือน) 

- การส ารวจอาคาร/อปุกรณ์ในจุดที่มีความเส่ียงบางส่วนแต่
ยังไม่ครบทั้งหมด (ตรวจเช็คช่วงปิดปลายภาคเรียน) 

- มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแตย่ังไม่ครบทุกข้อ 

 - ด าเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ าเพื่อให้พร้อม
ใช้งานเน่ืองจากตัวเครื่องช ารุด 

- ด าเนินการเก็บเศษขยะทีอ่ยู่บริเวณ
ใกล้เคียงท่อระบายน้ า 

- มีน้ าท่วมใต้อาคาร 5 จ านวน 1 ครั้ง เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2564 แต่สามารถใช้
เครื่องไดร์เวอร์ตัวเล็กสูบน้ าได้โดยไม่มี
สินทรัพย์ทางราชการเสียหาย 

- มีการด าเนินงานตามแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดอุทกภยั 

  x 

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

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
งานบริหารงานทั่วไป
แผนกอาคารสถานที ่

 

- ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ยังไม่
ครบทุกอาคาร  

- มีการตรวจสอบประสิทธภิาพการใช้งานถังดับเพลิง
เบื้องต้นทุก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน การด าเนินการใหบ้ริษัทซานโต เข้ามาตรวจสอบ
สภาพพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง เพื่อพร้อมกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (อยู่ระหว่างการอนมุัติเพื่อจัดสรร
งบประมาณในการตรวจเช็ค) 

- มีการจัดเตรียมแผนความพร้อมแตย่ังไม่ครบทุกข้อ 

 - ตรวจเช็คถังดับเพลิง เมื่อวันที่ 18     
มิถุนนายน 2564 

- ขออนุมัติติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและ
สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้เมื่อ          
เดือนเมษายน 2564 แต่ไม่ไดร้ับอนุมัติ 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอาคาร จ านวน 
2 คร้ัง 

- มีการด าเนินงานตามแผนเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 

  x 
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3. การป้องกันการติดเช้ือจากไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจท าให้สูญเสียต่อชวีิตและ
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิัติงานหรือการด าเนินงาน 
- ปรับวธิีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน เช่น work from homeประชมุ
ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนกิส์  
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการป้องกันตนเองระหว่างท างานหรืออยู่ที่บา้น 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 
- จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกใหถู้กสุขลักษณะในระบบการท างาน จัดจุดบรกิารลา้ง
มือด้วยสบู ่ท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพยีงพอ เตรียมสถานที่ให้
อากาศถา่ยเทได้สะดวก 
- ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่ให้แออัด 
- รักษาระยะห่างทางสังคม 

ต.ค. 63 - ก.ย.64 
งานพัฒนานักศึกษา 
แผนกบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

 

- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกจิกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียง
การรวมตัวของฝูงชน เช่น ปฐมนิเทศออนไลน์ ปัจฉิมนิเทศ
ออนไลน ์

- ปรับเปลี่ยนวิถีชวีิตการด ารงชีวิตและการท างานเพื่อลด
ความเส่ียงที่เกิดจากการเดินทางไปพบปะผู้คน เช่น การ
ประชุมออนไลน์ /work from home/สั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชั่น 

- ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาเร่ืองการป้องกันและ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบ
การจัดอบรมให้ความรู้ ให้ค าแนะน า โดยบุคลากรทาง
การแพทย์ในท้องที่ และผา่นทางสื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ช่องทางต่างๆ 

- ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ทั้งในรูปแบบ
การปิดประกาศตามจุดต่างๆและสือ่ออนไลน์ 

 - ด าเนินการตามมาตรการเดิม คือ ด าเนนิ
กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น 
การเรียนการสอนออนไลน์ กจิกรรมวัน
เจ้าฟ้าจกัรพงษภวูนารถออนไลน์ 

- ด าเนินงานตามมาตรการเดิม คือ 
บุคลากรบางส่วนยังคง work from 
home ส่วนที่จ าเป็นจะต้องเข้าพื้นที่มา
ปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรม จะต้องขอ
อนุญาตและผ่านความเห็นชอบจาก
หน่วยงานสาธารณสุขท้องที่ การจัด
ประชุมต่าง ๆ หากไม่มีความจ าเป็นต้อง
เข้าพื้นที่จะใช้การประชุมออนไลน์     
เป็นหลัก 

- ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา
เกี่ยวกบัการเตรียมตวัก่อนและหลังการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ผา่นทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เช่น        
ทางเฟสบุ๊ค และ ไลน ์

 

  x 
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(7) (8) (9)  (10) 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวิทยาเขตฯ  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเร่ืองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายใน
และภายนอกประจ าวิทยาเขตฯ 

 - มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้า - ออก ภายในเขตพื้นที่จักร
พงษภูวนารถ โดยการท างานร่วมกันหลายฝ่าย ขั้นตอน
การคัดกรองเบื้องต้นบริเวณหน้าประตทูางเข้าโดย
เจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้มีอาการ
ไข้/สงสัยว่ามีอาการปว่ยหรือกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในวิทยาเขตฯ
จะมีการซักประวัติเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อรายงานต่อ
เจ้าหน้าที่อนามัยทอ้งที่ กระทรวงสาธาณสุข โดยเจ้าหน้าที่
ห้องพยาบาล 

- มีการท าความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยเขตฯโดยเฉพาะ
พื้นที่สัมผัสร่วมที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเช้ือ
โรคด้วยน้ ายาฆา่เช้ือโรค หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ืออื่นๆตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

- มีการรายงานผลการด าเนินการแนวทางการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ต่อ
ผู้บังคับบัญชาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในส่วน
ของรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อหรอืกลุ่มเสี่ยง ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลรายงานเน่ืองจากยังไม่มีข้อมูลพบผู้ติดเช้ือหรือกลุ่ม
เส่ียงภายในวิทยาเขตฯ 

 - ประชาสัมพันธแ์ละส ารวจรายชือ่
บุคลากรเพื่อประสานงานศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับบุคลากร    
ที่ท างานภายในเขตพื้นที ่

- มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคล เข้า - ออก 
ภายในเขตพื้นที่คงเดิม โดยประตูทางเข้า
ด้านหน้าและดา้นข้าง เจา้หน้าที่รปภ.  
จะเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น 

- ท าความสะอาด ขัด ล้าง พื้นทีภ่ายในเขต
พื้นที่ฯ ด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและ
ผลิตภัณฑ์ซักล้างที่สามารถฆ่าเช้ืออื่น ๆ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ า     
ในการฉีดล้างพื้นที่จากส านกัสิ่งแวดล้อม 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2564 
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(7) (8) (9)  (10) 
 
 
 

 - มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
ต่างๆ รวมถึงการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายใน
วิทยาเขตฯ เพือ่เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ท า
หนังสือประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid -19) เร่ืองขอวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการดูแลและปอ้งกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
น าส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ จากศูนย์ประสาน
การปฏิบัตภิายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) - ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์แผนกอาคารสถานที่ชว่ยติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid – 19 
ให้บริการตามจุดต่างๆภายในวิทยาเขตฯ อย่างเพยีงพอ 

- จัดให้มีการลงทะเบียนบุคคลเข้า – ออกภายในวิทยาเขตฯ
ทั้งแบบลงชื่อในแบบฟอร์มคัดกรอง และการลงทะเบียน
ผ่านทาง QR CODE 

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน ต่อที่
ประชุมศูนย์ประสานการปฏบิัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
กรณีมีนักศึกษาติดเชื้อโควิด – 19 และ
ได้เข้ามาในเขตพื้นที่ฯ /การกกัตัวของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ รวมถึง
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดที่
ต้องด าเนินการเพิ่มมากขึ้น 

- ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) เพื่อขอจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ และ
เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด – 19 เพิ่มเติม และด าเนินการแจง้
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ด าเนินการ ที่เกิดความช ารุดเสียหาย 
จากการใช้งาน 
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(7) (8) (9)  (10) 
 
 
 

 - มีการคัดกรองตรงประตูทางเข้า โดยมีขอ้ก าหนดว่าหากผู้
เข้ามาติดต่อไม่สวมหน้ากากอนามยั จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาในพื้นที่ภายในวิทยาเขตฯ 

- มีการควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความแออัด 
ภายในวิทยาเขตฯ เช่น จัดให้มีการใช้หอ้งเรียนจ านวนไม่
เกิน 25 คน 

- มีการจัดการให้มีการเว้นระยะหา่งระหวา่งบุคคลอย่างน้อย 
1-2 เมตร เช่น การท าเครื่องหมายก าหนดพื้นที่นั่ง การต่อ
คิว การใช้ลิฟต์ เพือ่เว้นระยะหา่ง การตดิตั้งฉากกั้นโต๊ะ
รับประทานอาหารภายในโรงอาหาร 

- เคยมีการฉีดพ่นน้ ายาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019ภายใน
วิทยาเขตฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เมื่อได้รับ
ค าแนะน าจากเจา้หน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ว่าไม่ควรฉีด
พ่นน้ ายาฆ่าเช้ือเพราะจะท าให้เชื้อฟุ้งกระจาย ควรใช้ผ้า
ชุบน้ ายาเช็ดท าความสะอาดพื้นผวิจะมปีระสิทธิภาพใน
การฆ่าเช้ือได้ดีกวา่ จึงไม่ได้มีการฉีดพ่นน้ ายาฆา่เช้ืออกี 
 

 - ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนบุคคล   
เข้า -ออก ภายในเขตพื้นที่ฯ ด้วยการให้
ลงทะเบียนในแบบฟอร์มคัดกรองผ่าน 
QR CODE ของทางมหาวิทยาลัยฯ 

- มีการควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายในเขตพื้นที่ฯ ที่เข้มข้นขึ้น โดยทุก
ครั้งที่มีการจัดกิจกรรม จะต้อง
ด าเนินการขออนุญาตและรายงานผลต่อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ที่ดูแลรับผิดชอบ
ควบคุมภายในเขตพื้นที่ฯ ในการก าหนด
จ านวนบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม          
การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม 
รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 
เช่น กิจกรรมวันเจา้ฟ้าจักรพงษภวูนารถ     
ที่ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่เกิน     
20 คน  

 

 

  

 



CPC-ERM2 หน้า 6 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
 

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) 
 
 
 

 - มีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆเร่ืองเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและภายนอกประจ าวิทยา
เขตฯ โดยได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (covid -19) ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่ 
057/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  

 - เข้มงวดการคัดกรองตรงประตูทางเข้า 
โดยหากบุคคลใดไม่สวมหน้ากากอนามยั 
หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 36.5 จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตพื้นที่ฯ 

- ควบคุมการจัดพื้นที่ให้มกีารเว้นระยะหา่ง
ระหว่างบุคคลอยา่งน้อย 1-2 เมตร โดย
การท าเครื่องหมายก าหนดพื้นที่นั่ง การ
ต่อคิว การใช้ลิฟต์ ฉากกั้นโตะ๊
รับประทานอาหาร หรือการจัดให้เว้น
ระยะหา่งในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดพื้นที่
เพื่อด าเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้กับนักศึกษา ที่จะต้องจัดพื้นที่
ก าหนดระยะหา่งระหว่างจุดลงทะเบียน
และการด าเนินการะบวนการตา่ง ๆ 
ก าหนดทางเข้า-ออก คนละทางที่ชัดเจน 
เพื่อลดความแออัดขณะนักศึกษาเข้ารับ
แจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 

 

  

 

 



CPC-ERM2 หน้า 7 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 6 เดือน 
 

สถ
าน

ะก
าร

ด า
เน

ินง
าน

 

รอบ 9 เดือน 
 

สถ
าน
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าร

ด า
เน

ินง
าน

 

ผล 

คว
าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

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

   - ด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและท า
ความสะอาดพื้นที่เสี่ยงสูงที่อาจปนเปื้อน
เช้ือโรคโควิด -19                        
เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

- มีคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID – 19) ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เขตพื้นที่จกัรพงษภวูนารถ     
ที่ 057/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2563 เพื่อด าเนินการตามมาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ         
โรคโควิด – 19 

 
 
 
 
 

 

  

 



CPC-ERM2 หน้า 8 

แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
 

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 
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าม

เส
ี่ยง

ลด
ลง

 

คว
าม

เส
ี่ยง

ไม
ล่ด

ลง
 

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

   - สรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัตซีน 
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของ เขต
พื้นที่จักรพงษภวูนารถ จ านวน 115 คน 

 

  

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  

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

 
 (นางล าพึง  สีทองค า) 

ประธานคณะกรรมการติดตามผล 
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐  

ที ่ อว ๐๖๕๑.๑๑6(1)/0735 วันที ่  26   สิงหาคม   ๒๕๖4  

เรื่อง   ขอส่งข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๑.106(3)/306 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖4 ส านักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ นั้น  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งข้อมูล    
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้ คือ 

๑. แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค. ๔) 
๓. แบบรายการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. ๕) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            

                                                                           
(นางล าพึง  สีทองค า) 

รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
(1) 

ล าดับ
ที ่

(2) 
ประเภทของ 

ความเสี่ยง (ภารกจิตาม
กฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกจิที่
ส าคัญของหน่วยงาน 

(3) 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 

(4) 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยงหลังการ

จัดการความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ปัญหาอุปสรรค 

(7) 
แนวทาง/วิธีป้องกัน 

 โอ
กา

ส 


 

 ผ
ลก

ระ
ทบ

 
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 
 


  x

 
  =

 
 

1 ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยัมี
ผลกระทบต่อชีวิต ทรพัย์สิน และ
การด ารงชีวิต 

- ด าเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือน
ละ 1 ครั้ง 
- เก็บเศษขยะที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่อ
ระบายน้ าทุกวัน 
- ประสานงานส านักงานเขตฯ เข้ามา
จัดการท่อระบายน้ าในส่วนที่ยังพบว่ามี
เศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู ่
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อุทกภยั 
- เตรียมเครื่องสูบน้ าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ
และสามารถใช้งานได้ 
- ยา้ยหอ้งปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการประสบ
อุทกภยัไปยังที่สูง 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงานและ
เมื่อเกิดอุทกภยั 
 
 
 
 
 

3 5 15 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

- งบประมาณในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ไม่
เพียงพอในการบริหาร
จัดการ/ล่าช้า 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานที่ระบุรายละเอียก
และวิธปีฏิบัต ิเช่น ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
- ควรมีการจัดท าสถิติและวิเคราะห์ขอ้มลูพร้อม
แนวทางแก้ไขประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 

 

 
 



แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
(1) 

ล าดับ
ที ่

(2) 
ประเภทของ 

ความเสี่ยง (ภารกจิตาม
กฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกจิที่
ส าคัญของหน่วยงาน 

(3) 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 

(4) 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยงหลังการ

จัดการความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ปัญหาอุปสรรค 

(7) 
แนวทาง/วิธีป้องกัน 

 โอ
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คว
าม
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2 ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อ
ชีวิต และทรัพย์สิน 

- ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้ง
เหตุไฟไหม้ทุกอาคาร 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีปฏิบัติกรณีเกิด
อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
ทุก 3 เดือน 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อัคคีภัย 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 3 เดือน ทกุ
อาคาร 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงานและ
เมื่อเกิดอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 

1 5 5 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

- งบประมาณในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ไม่
เพียงพอในการบริหาร
จัดการ/ล่าช้า 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานที่ระบุรายละเอียก
และวิธปีฏิบัต ิเช่น ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
- ควรมีการจัดท าสถิติและวิเคราะห์ขอ้มลูพร้อม
แนวทางแก้ไขประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 

 
 
 



แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
(1) 

ล าดับ
ที ่

(2) 
ประเภทของ 

ความเสี่ยง (ภารกจิตาม
กฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกจิที่
ส าคัญของหน่วยงาน 

(3) 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 

(4) 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยงหลังการ

จัดการความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ปัญหาอุปสรรค 

(7) 
แนวทาง/วิธีป้องกัน 

 โอ
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3 ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก การป้องกันการติดเช้ือจากไวรัสโค
โรนา 2019 ที่อาจท าให้สูญเสีย
ต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน 

- ปรับวธิีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เช่น รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงาน เช่น work from home 
ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส์  
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการป้องกันตนเอง
ระหว่างท างานหรืออยู่ทีบ่้าน 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนว
ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 
- ปฏบิัติตามนโยบายชองรัฐบาลอยา่ง
เคร่งครัด 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขต
พื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เกี่ยวกบัผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 
- ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา 

4 5 20 งานพัฒนา
นักศึกษา 

- อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน  เช่น      
ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ    
น้ ายาท าความสะอาด    
เจลล้างมือ กล่องใส่เจล         
สเปรย์แอลกอออล์        
ที่ปิดปาก-ปิดจมูก ฯลฯ 
- มีการด าเนินงานตาม
แผนแต่ยังมีผู้ติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ใน
ปีงบประมาณ 2564 
รวมจ านวน 78 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.91 
ประกอบด้วย 
   บุคลากร 
จ านวน 221 คน 
ติดเชื้อจ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.07 
  นักศึกษา 
จ านวน 1,775 คน  
ติดเชื้อจ านวน 69 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.89 
 

- การจัดท าแผนการด าเนินงานที่ระบุรายละเอียก
และวิธปีฏิบัต ิเช่น ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
- ควรมีการจัดท าสถิติและวิเคราะห์ขอ้มลูพร้อม
แนวทางแก้ไขประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ในการจัดซื้ออปุกรณ์หรือซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- การด าเนินงานตามแผนการจัดการความเส่ียง
ควรด าเนินต่อไปตามแผนเดิม แต่เพิ่มความ
เขม้งวดของมาตรให้มากขึ้น 
- เร่งรัดให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับวคัซีนตาม
นโยบายของรัฐ เนื่องจากบุคลากรและนกัศึกษา
บางท่านไม่ต้องการรับวัคซีน 
- ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ในประกันคุ้มครองการ
ติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ใหก้ับบคุลากร
และนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
- จัดหาเครือข่ายที่สามารถติดขอความชว่ยเหลือ
กรณีบุคลากรและนักศึกษาได้รับเชื้อ ใหไ้ด้รับ
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
- รณรงค์งดรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่ม
เพื่อนสนิทภายในหน่วยงาน 

 



แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู ่
ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
(1) 

ล าดับ
ที ่

(2) 
ประเภทของ 

ความเสี่ยง (ภารกจิตาม
กฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกจิที่
ส าคัญของหน่วยงาน 

(3) 
ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 

(4) 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยงหลังการ

จัดการความเสี่ยง 

(5) 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ปัญหาอุปสรรค 

(7) 
แนวทาง/วิธีป้องกัน 
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   - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ความพร้อมของ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ถกู
สุขลักษณะในระบบการท างาน จัดจุด
บริการล้างมือด้วยสบู่ ท าความสะอาดมอื
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เพยีงพอ เตรียม
สถานที่ให้อากาศถ่ายเท 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
- รักษาระยะห่างทางสังคม 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในวิทยาเขตฯ  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่าง ๆ 
เร่ืองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายใน
และภายนอกประจ าวิทยาเขตฯ 
- ท าประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ให้กับบุคลากรและนกัศึกษาทกุคน 
- ก าหนดให้บุคลากรและนักศึกษา       
ฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู ่

     - ควรเพิ่มจุดล้างมือดว้ยเจลแอลกอฮอลภ์ายใน
อาคารทุกชั้น 
- ควรเพิ่มข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ให้บุคลากร
รับทราบ อย่างรวดเร็วแบบเรียวไทม์ใหท้ันต่อ
เหตุการณ์ภายนอก เพื่อสามารถป้องกันและ
หลีกเล่ียง 
  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                     (นางล าพึง  สีทองค า)                                                

                                                                                                                                           ประธานคณะกรรมการตดิตามผล 
                                                                                                                                                      วันท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 



รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

- ปรัชญาและรูปแบบการท างาน
ของผู้บริหาร 

- ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

- ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของบุคลากร 

- โครงสร้างองค์กร 

- การมอบอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 

- กลไกการติดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 

     
- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ ดี และเอ้ือต่อการควบคุมภายใน  และให้

ความส าคัญกับการควบคุมภายในและสนับสนุนการด าเนินงานของ
บุคลากรในทุกส่วนงาน ตลอดจนมุ่ งมั่นในการบริหารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

- ผู้ บ ริห ารมี ก ารส่ ง เส ริม ให้ บุ คล ากรได้ รับ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ท าให้บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน รักองค์กร และอุทิศตนท างานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 5 งาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน การ
บริหารจัดการเรียนการสอน มีการแบ่งแผนกงานทั้งหมด 19 แผนก
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารมีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ กระจายลงสู่
หน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้าง 

- ผู้บริหารมีนโยบายวิธีการบริหารบุคลากร ด าเนินการตั้งแต่การ
ก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่ตรง 
และสอดคล้องกับภาระงาน และเป็นไปตามระเบียบในการว่าจ้าง
บุคลากร มีการ ชี้แจงเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม 
จรรยาบรรณของบุคลากร 

- ผู้บริหารมีกลไกในการก ากับติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผ่าน
คณะกรรมการบริหารส านักงานฯ เพ่ือก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานภายใน
องค์กร ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ รวมทั้งก าหนดให้หัวหน้างานรายงานผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ 
ในการด าเนินงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

แบบ ปค.4 
 



2. การประเมินความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

- การระบุปัจจัยเสี่ยง 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

- การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง 

 

 

   
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกระดับหน่วยงานที่เหมาะสมตามกิจกรรม

ที่ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานตามโครงสร้าง มีหนาที่พิจารณาและก าหนดความเสี่ยง      
ดานตาง ๆ 

- วิ เคราะห  และวางระบบบริหารความเสี่ ย งด านตาง ๆ ตาม 
แผนยุทธศาสตร พันธกิจ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

- สรางความรูความเขาใจแกบุคลากร และการมีส่วนร่วม เพ่ือวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 
จัดล าดับความส าคัญของปจจัยเสี่ยง ด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

- ประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงและ  การควบคุมภายใน 
ผลกระทบในดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ
การแกไข/ลด/ปองกัน  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให ขอเสนอแนะ 
ทบทวน และประเมินผลตามมาตรการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

- รายงานผลตอการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฯ บุคลากร และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบความเสี่ยง การควบคุม และผลที่จะเกิดขึ้น 
เพ่ือปองกัน และแกไขตอไป 

- ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง ทุก 6 เดือน 9 เดือน 
12 เดือน รายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

3. กิจกรรมการควบคุม 
- กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้น

ตามวัตถุประสงค์  และผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

- บุคลากรทุกคนทราบ และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 

- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ 

 
 

   
- การควบคุมความเสี่ยงมีการก าหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงแต

ละด าน ต าม น โยบ ายขอ งผู บ ริ ห าร  แล ะขอ เสน อแน ะของ
คณะกรรมการบริหารส านักงานฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบรุนแรง และหาสาเหตุปญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน    
หรือปญหาที่เกิดข้ึนใน ปกอน น ามาทบทวนและหามาตรการปองกัน 

- ไดมีการมอบหมายงานให้แต่ละงานที่เกี่ยวของตามหนาที่ที่ปฏิบัติ   
เปนผูรับผิดชอบความเสี่ยงในดานนั้น ๆ  ในสิ้นปงบประมาณจะ
ด าเนินการรวบรวมปัจจัยเสี่ยงน ามาสรุปประเด็นเพ่ือประเมินและ     
วิเคราะหขอมูลรายงานตอคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ เพ่ือให้   
ขอเสนอแนะในการด าเนินการในปถัดไป 

- มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 



- มี ก า ร แ บ่ ง แ ย ก ห น้ า ที่ ก า ร
ปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ 
เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

- มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
อาศัยอ านาจหน้าที่ 

- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบ
ให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ  

- มีการรายงานทางการเงิน มีการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบ 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน
ที่มีความส าคัญ หรือเสี่ยงต่อความเสียหายของหน่วยงาน 

- มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่อง
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ  

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
- จัดให้มีระบบสารสนเทศ ส าหรับ

การบริหารและตัดสินใจ 

- มีการจัดท า และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบั งคับ  ไว้อย่ างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อมู ล / เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นหมวดหมู่ 

- มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้ง
จ าก ภ าย ใน แล ะภ าย น อก ให้
มหาวิทยาลัย 

- มี ระบ บ การติ ด ต่ อสื่ อ ส ารทั้ ง
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 

เชื่อถือได้ และทันกาล 

- มี ก ารสื่ อ ส ารอย่ างชั ด เจน ให้
พนักงานทุกคนทราบ และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในภายในที่ เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไข 

 
 

 
- มีระบบสารสนเทศ ที่ใช้ส าหรับการบริหารและการตัดสินใจหลาย

รูปแบบ 
- มีการจัดท า และรวบรวมข้อมูลการรายงานตามสายงาน และระบบ

สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ที่ให้ทุกส่วนงานใช้ในการสื่อสารเพ่ือความ
รวดเร็ว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ 

- มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และจัดเก็บข้อมูลเอกสารการเบิก
จ่ายเงินไว้ครบถ้วน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 

- มีการรายงานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร และตัดสินใจด้านต่างๆ 
- มีระบบติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก ผ่านโทรศัพท์ภายในของทุก

หน่ วยงาน  โทรศัพท์ เคลื่ อนที่  ระบบ อิน เตอร์ เน็ ต  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

- มีช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ ทั้งบุคลากร
ภายในและภายนอก เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในหน่วยงาน  



- มีกลไก หรือช่องทางให้พนักงาน
สามารถเสนอข้อคิด เห็น  หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

- มี ก ารรับ ฟั งและพิ จารณ าข้ อ
ร้องเรียนจากภายนอก  

5. กิจกรรมการติดตามผล 
- มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ

ด าเนินงาน และรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนมีการด าเนินการแก้ไข
อย่างทันกาล 

- มีการก าหนดให้มีการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

- มีการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบั ติ ต ามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

- มีการประเมินผลความเพียงพอ
และประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในและประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานใน
ลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- มีการก าหนดให้ ผู้ บ ริห ารต้อง
รายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที ใน
กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามี
การทุจริตมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ และมีการ
กระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
หน่วยงานอย่างมีนัยส าคัญ 

     
- มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหาร

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสในเรื่องการ

เบิกจ่ายเงิน 
- มีการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าแผน ผลการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน มีการ
จัดท าแผนปรับปรุงในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

- มีการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
โดยมีคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 



ผลการประเมินโดยรวม  
 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มีประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารและบุคลากรมีความตระหนัก และ
เห็นความส าคัญต่อการด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และติดตามผล มีการพัฒนาการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีการจัดหาทรัพยากรที่สามารถใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น    
จึงได้มีการก าหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป  
 
 

                            
(นางล าพึง  สีทองค า) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
วันที่ 26 เดือ สิงหาคม  พ.ศ. 2564 



แบบ ปค.5 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่

(4) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยัมี
ผลกระทบต่อชีวิต ทรพัย์สิน และ
การด ารงชีวิต 

- มีการลอกท่อประจ าปแีละ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
- มีการน ากระสอบทรายมา
กั้นบริเวณที่เสี่ยงจากการ
เกิดน้ าท่วม 
- มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่อง
สูบน้ าและไดร์เวอร์เพื่อสูบ
น้ าระบายออกกรณีน้ าท่วม
ภายในอาคาร 

- หลังจากมีการลอกท่อน้ า
ประจ าปีท าให้ท่อระบายน้ า
สะอาดขึ้นแต่พบวา่ยังมีเศษ
ไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู่ใน
ท่อระบายน้ าโดยเฉพาะส่วน
ที่ระบายออกภายนอก 
- จากการเกิดน้ าท่วมภายใน
อาคารสามารถใช้เครื่องสูบ
น้ าและไดร์เวอร์ เพื่อระบาย
น้ าได้ทันทีและไม่ก่อให้
ทรัพย์สินทางราชการ
เสียหาย 
- การควบคุมอยู่เดิมได้ผล
สามารถควบคุมสถานการณ์
น้ าท่วมภายในอาคารได้ 

ภัยพิบัตธิรรมชาติด้านอุทกภยัมี
ผลกระทบต่อชีวิต ทรพัย์สิน และ
การด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ้นเป็นเดือนละ 1 
ครั้ง 
- เก็บเศษขยะที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่อระบาย
น้ าทุกวัน 
- ประสานงานส านักงานเขตฯ เข้ามาจัดการท่อ
ระบายน้ าในส่วนที่ยังพบว่ามีเศษไม้ พลาสติก
หลงเหลืออยู ่
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุทกภยั 
- เตรียมเครื่องสูบน้ าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอและ
สามารถใช้งานได้ 
- ยา้ยหอ้งปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการประสบ
อุทกภยัไปยังที่สูง 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
ติดตามผลการด าเนินงานและเมื่อเกิดอทุกภัย 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 



แบบ ปค.5 (หน้า ๒) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่

(4) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อ
ชีวิต และทรัพย์สิน 

- มีการรณรงค์การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถกูวธิ ี
- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ถัง
ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 

- นักศึกษาและบุคลากรให้
ความร่วมมือในการดูแล
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย 
- อุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อม
ใช้งาน 
- การควบคุมอยู่เดิมได้ผลไม่
มีเหตุการณ์ไฟไหม้ 

การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบต่อ
ชีวิต และทรัพย์สิน 

- ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุ
ไฟไหม้ทุกอาคาร 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีปฏิบัติกรณีเกิดอคัคีภัย 
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานทุก 
3 เดือน 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 3 เดือน ทกุ
อาคาร 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
ติดตามผลการด าเนินงานและเมื่อเกิดอคัคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 



แบบ ปค.5 (หน้า ๓) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่

(4) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 
 

การป้องกันการติดเช้ือจากไวรัส
โคโรนา 2019 ที่อาจท าให้
สูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบ
ต่อการปฏบิัติงานหรือการ
ด าเนินงาน 

- ปรับวธิีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เช่น 
รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน
และการด าเนินงาน เช่น 
work from homeประชุม
ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการ
อิเล็กทรอนิกส์  
- แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้า
ระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อจัดระบบการเฝ้า
ระวังโรคระบาด 
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการ
ป้องกันตนเองระหว่าง
ท างานหรืออยู่ที่บ้าน 
 

- สามารถด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการ/
กิจกรรมแต่ด าเนินการเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 
- การปฏิบัติงานที่บา้น
สามารถปฏบิัติงานได้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย บางเร่ืองอาจ
ล่าช้ากว่าก าหนดแต่ไม่มี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน 
- บุคลากรและนักศึกษาให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของหน่วยงาน
เป็นอย่างด ี
 
 

การป้องกันการติดเช้ือจากไวรัสโค
โรนา 2019 ที่อาจท าให้สูญเสียต่อ
ชีวิตและส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน 

- ปรับวธิีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น 
รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงาน เช่น work from home ประชุม
ออนไลน์ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนกิส์  
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการป้องกันตนเอง
ระหว่างท างานหรืออยู่ทีบ่้าน 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทราบแนว
ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 
- ปฏบิัติตามนโยบายชองรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่
จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขตพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เกี่ยวกบัผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง 
- ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลา 

งานพัฒนา

นักศึกษา 

 

 
 



แบบ ปค.5 (หน้า 4) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
(1) 

ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรฐั/วัตถุประสงค ์

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่

(4) 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

(5) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(6) 
การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

(7) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  - ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลากรทราบแนวทางการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออก
ภายในเขตพื้นที ่
จักรพงษภวูนารถ 
- ท าความสะอาดภายในเขต
พื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
- รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ
หรือกลุ่มเสี่ยง 

- การควบคุมอยู่เดิมได้ผลดี
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีผู้
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในปีงบประมาณ 2564 
รวมจ านวน 78 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.91 
 
ประกอบด้วย 
   บุคลากรจ านวน 221 คน 
ติดเชื้อจ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.07 
 
  นักศึกษาจ านวน 1,775 
คน ติดเชื้อจ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.89 
 

 - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น เช่น ความพร้อมของสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวกใหถู้กสุขลักษณะในระบบ
การท างาน จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ท า
ความสะอาดมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้
เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเท 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมไม่ให้แออัด 
- รักษาระยะห่างทางสังคม 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในวิทยาเขตฯ  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่าง ๆ เร่ือง
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในและ
ภายนอกประจ าวิทยาเขตฯ 
- ท าประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกคน 
- ก าหนดให้บุคลากรและนักศึกษาฉีดวัคซีนทุก
คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

               
                (นางล าพึง สีทองค า) 

              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีจกัรพงษภูวนารถ 
                     วันที ่ ๒6  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 


