สรุปการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านอัคคีภัย
กองอาคารสถานที่ สานักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
1. หลักการเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาส ที่ทาให้
เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
โดยต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ซึง่ ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจาเป็นต้องมีแผนการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบ การด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งฯ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด จึงกาหนดโครงการติดตามผลการ
ดาเนิ น งานด้า นการบริ ห ารความเสี่ ย งฯหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง เรื่ อ ง โครงการบริ ห าร
ความเสี่ยงเชิงรุก “การฝึกซ้อมดับเพลิ งอาคารสูง” ร้อยละของบุคลากรนาความรู้ที่ได้มาปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานสนับสนุน
ว่าสามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. คณะกรรมการตรวจติดตาม
3.1 อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์
3.2 นายชัยวัฒน์
3.3 นางสาวบุศยา
3.4 นางสาวปริษฎี
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4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกองอาคารสถานที่ทุกระดับ/อผศ.รปภ.ประจาอาคารเบกพล/แม่บ้านประจาอาคารเบกพล
5. วิธีการดาเนินการ
การตรวจติดตามผลการดาเนินการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ระยะ 11 เดือน (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)
/7. สถานที่...
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7. สถานที่ / เวลา
อาคารเบกพล มหาวิทยาลัยรามคาแหง เวลา 11.00 – 12.00 น.
8. บทสรุปการดาเนินงาน
กองอาคารสถานที่ สานักงานอธิการบดี ดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้านการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคี ภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเบกพล มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ซึ่งหลังจากที่กองอาคารสถานที่ฝึกซ้อมไปแล้ว เมื่อระยะเวลาผ่านไปบุคลากรของกองอาคารสถานที่
จะสามารถนาความรู้ ที่ได้รับ มาปฏิบัติอย่ างถูกต้องหรือไม่ สานักงานบริห ารความเสี่ ยงฯ จึงเข้าติดตามผล
ในวั น ที่ 6 สิ งหาคม 2563 ณ อาคารเบกพล เวลา 11.00 – 12.00 น. มี บุ ค ลากรกองอาคารสถานที่
จานวน 202 ราย ซึ่ง ส านั กงานบริห ารความเสี่ ยงฯ กาหนดค่าเป้าหมายตามแผน เรื่อง โครงการบริห าร
ความเสี่ยงเชิงรุก “การฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารสูง ” ร้อยละของบุคลากรนาความรู้ที่ ได้มาปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60.00 ผลประเมิ น ที่ ไ ด้ พ บว่ า บุ ค ลากรกองอาคารสถานที่ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าปฏิ บั ติ
อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ประเมินดีมาก สรุปผลการติดตามดังนี้
จุดเด่น
1. บุคลากรมีความเข้าใจในวิธีการอพยพเมื่อเกิดเหตุ
2. เมื่อเกิดเหตุ บุคลากรสามารถอพยพในทันที ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอพยพลงจากอาคาร 5 ชั้น
โดยไม่ใช้ลิฟต์ และรวมที่จุดรวมพลไม่เกิน 5 นาที ตามระยะที่กาหนดไว้
3. มีป้าย/สัญลักษณ์นาทาง อย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ในแต่ละชั้นควรแต่งตั้งฝ่ายประสานงานเมื่อเกิดเหตุ เช่น ผู้นาการอพยพ รองผู้นาการอพยพ (กรณี
ผู้นาคนแรกไม่อยู่) โดยพบว่าไม่มเี จ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตามชั้น ว่ายังมีผู้ติดอยู่ภายในอาคาร
หรือไม่
9. ข้อเสนอแนะ
กองอาคารสถานที่ ควรขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในการจัดทาแผนตรวจสอบอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น ถังดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
และควรตรวจสอบสายไฟที่เสื่อมสภาพภายในมหาวิทยาลัยด้วย สืบเนื่องจากการประชุมหลังการตรวจติดตาม
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พบว่าอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัยของกองอาคารสถานที่ ยังมีสภาพไม่พร้อม
ใช้ ง านอยู่ บ้ า ง จึ ง อยากให้ ก องอาคารสถานที่ ส ารวจอาคารภายในมหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย โดยเริ่ ม ส ารวจจาก
อาคารสูง เช่น อาคารสุโขทัย อาคารท่าชัย อาคารรัฐศาสตร์ตึกใหม่ อาคารพิริยราม อาคารสานักพิมพ์ เป็นต้น
กรณี กองอาคารสถานที่ พิจารณาแล้วพบว่า มีอาคารที่ต้องเร่งดาเนินการก่อน นอกเหนือจากที่กล่าวมา
สามารถดาเนินการตามแผนงานของทางกองอาคารสถานที่ และรายงานสานักงานบริหารความเสี่ยงฯ ถึงความ
คืบหน้าตามรอบการรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อไป
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