
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๒๓๖๐  

ที ่  อว ๐๖๕๑.๑๑๖/๐๘๓๗ วันที ่  ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๕  

เรื่อง   ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
ของส านักงานเขตพ้ืนทีจ่ักรพงษภูวนารถ เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง นั้น  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ ตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                  
(นางล าพึง   สีทองค า) 

รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 
 

 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส านักงานเขตพื้นทีจ่ักรพงษภูวนารถ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 

 

 



CPC-ERM1 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
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
เกิดเกิดอุทกภยั 

3 5 15 
VH 

1 - มีการลอกท่อประจ าปี
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
- มีการน ากระสอบทราย
มากั นบริเวณที่เสี่ยงจาก
การเกิดน  าท่วม 
- ยา้ยที่เก็บอุปกรณ์ขึ นที่
สูง 
- เตรียมเครื่องสูบน  าเพื่อ
ใช้กรณีเกิดอุทกภัย 

- หลังจากมีการลอกท่อ
น  าประจ าปีท าให้ท่อ
ระบายน  าสะอาดขึ นแต่
พบว่ายังมีเศษไม้ 
พลาสติกหลงเหลืออยู่ใน
ท่อระบายน  าโดยเฉพาะ
ส่วนที่ระบายออก
ภายนอก 
- อุปกรณ์ที่ย้ายสถานที่
เก็บไม่ได้รับความเสียหาย
เมื่อเกิดอุทกภยั 
- เครื่องสูบน  าที่ใชเ้มื่อเกิด
อุทกภยัไม่เพียงพอและ
เกิดช ารุดเสียหายกรณีเกิด
อุทกภยัท าใหก้ารระบาย
น  าเป็นไปได้อย่างล่าช้า 
- การควบคุมอยู่เดิมได้ผล 

- ด าเนินการลอกท่อเพิ่มมากขึ นเป็น
เดือนละ 1 ครั ง 
- เก็บเศษขยะที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงท่อ
ระบายน  า 
- ประสานงานส านักงานเขตฯ เข้ามา
จัดการท่อระบายน  าในส่วนที่ยังพบว่ามี
เศษไม้ พลาสติกหลงเหลืออยู ่
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อุทกภยั 
- แต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบกรณี
เกิดอุทกภยัเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้
ทันที 
- เตรียมเครื่องสูบน  าให้พร้อมใช้งาน
และจัดหาเพิ่มเติม 
- ยา้ยส านกังานที่มีความเส่ียงต่อการ
เกิดอุทกภยั ขึ นที่สูง เช่น แผนกพัสดุ 
แผนกอาคารสถานที่ แผนก
ประชาสัมพันธ ์ 
- ยา้ยที่เก็บเอกสาร อุปกรณ์ที่มีความ
เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย ขึ นที่สูง 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 
แผนกอาคารฯ 



CPC-ERM1 หน้า 2 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
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 

2. การเกิดอัคคีภัย มีผลกระทบ
ต่อชีวิต และทรพัย์สิน  

- ไฟฟ้าลัดวงจร 
- สายไฟฟ้ารั่วช ารุด 
- การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ งไว้หลังจาก
การใช้งาน 

1 5 5 
H 

3 - มีการรณรงค์การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถกูวธิ ี
- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุก 3 เดือน 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ถัง
ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 
ทุก 2 เดือน 

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

- จัดท าของบติดตั งอุปกรณ์ตรวจจับ
และสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทุกอาคาร 
- ให้ความรูเ้กีย่วกับวธิีปฏิบัติกรณีเกิด
อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้
งานทุก 1 เดือน 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อัคคีภัย 
- แต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบกรณี
เกิดอัคคีภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้
ทันที 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก 3 เดือน 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ 
เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ สัญญาณเตือน 
ทางเดินหนีไฟ 
- จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีที่
ระบุรายละเอยีดและวิธีปฏิบัติ เช่น 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการวธิีปฏบิัต ิ

ต.ค. 64 - ก.ย.65 
แผนกอาคารฯ 

 



CPC-ERM1 หน้า 3 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
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 ซ่ีงมีบุคลากรและ
นักศึกษาติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
 

1 5 15 
H 

2 - ปรับวธิีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เช่น 
รูปแบบออนไลน์  
- ปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงาน เช่น work 
from home ประชุม
ออนไลน์ ส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนกิส์  
- ให้ความรู้เกีย่วกับวธิีการ
ป้องกันตนเองระหว่าง
ท างานหรืออยู่ที่บ้าน 
- ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลากรทราบแนว
ทางการป้องกันการแพร่
ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 
- ปฏบิัติตามนโยบายชอง
รัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-
ออกภายในเขตพื้นทีจ่ักร
พงษภูวนารถ 

- ผลจากการควบคุมที่มี
อยู่เดิมได้ผลในระดับ
พอใช้เนื่องจากพบ
บุคลากรและนักศึกษา  
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 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. 64 - ก.ย.65 
งานพัฒนา
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CPC-ERM1 หน้า 4 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
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) 
       - ท าความสะอาดภายใน

เขตพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร
เกี่ยวกบัผู้ติดเชื้อหรือกลุ่ม
เส่ียง 
- ลงทะเบียนการเข้าออก
จากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากาก
อนามัยหรอืหน้ากากผา้
ตลอดเวลา 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 
- รักษาระยะห่างทาง
สังคม 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ภายในวิทยาเขตฯ  
- ท าประกันคุ้มครองโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาทุก
คน 

 - จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้าง
พื นฐานที่จ าเป็น เช่น ความพร้อมของ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ถูกสุขลักษณะในระบบการท างาน จัด
จุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ท าความ
สะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้
เพียงพอ เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก  
- ลงทะเบียนการเข้าออกจากสถานที ่
- ก าหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา 
- ควบคุมจ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
- รักษาระยะห่างทางสังคม 
- ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เชื อไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในวิทยาเขตฯ  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบประสานงานต่างๆ
เร่ืองเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ทั งภายใน
และภายนอกประจ าวิทยาเขตฯ 
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
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) 
       - จัดเตรียมทรัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
เช่น ความพร้อมของ
สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ถูก
สุขลักษณะในระบบการ
ท างาน จัดจุดบรกิารล้าง
มือด้วยสบู ่ท าความ
สะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล ์ให้เพียงพอ 
เตรียมสถานที่ให้อากาศ
ถ่ายเท 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ประสานงานต่าง ๆ เร่ือง
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งภายในและภายนอก
ประจ าวิทยาเขตฯ 
- ก าหนดให้บุคลากรและ
นักศึกษาฉีดวัคซีนทุกคน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู ่

 - ก าหนดให้ฉีดยาฆา่เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ภายในวิทยาเขตฯ  
- ท าประกันคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ให้กับบุคลากรและนกัศึกษา    
ทุกคนโดยเพิ่มสทิธิประโยชน์ในการ
ประกันให้มากขึ้น 
- ปฏบิัติตามนโยบายชองรัฐบาลอยา่ง
เคร่งครัด 
- จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน เช่น ที่ตรวจวัดอุณหภูม ิ
น  ายาท าความสะอาด เจลลา้งมือ กลอ่ง
ใส่เจล สเปรย์แอลกอออล์ ที่ปิดปาก -
ปิดจมูก อโุมงค์ฆ่าเชื อก่อนเขา้พื นที่ฯ 
- รณรงค์การงดรับประทานอาหาร
ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนสนิทภายใน
หน่วยงาน 
- จัดท าแผนการด าเนินงานที่ระบุ
รายละเอียดและวธิีปฏบิัติ เช่น 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าสถิตขิ้อมูลผู้ได้รับการติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 


