R-ERM.U๓

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปี ๒๕๕6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์
(๑)
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้
วิทยาเขตบางเขน
สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่
หยุดชะงักลงเมื่อเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค์
(๒)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(๔)

เพื่อให้วิทยาเขต
บางเขนสามารถ
ให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่
หยุดชะงักลงเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

13. เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย อัคคีภัย
แผ่นดินไหว

13.1 ให้ทุกหน่วยงาน
ทดสอบและประเมิน
แผนดารงความ
ต่อเนื่องตามภารกิจ
ยามเกิดภัยพิบัติ (BCP)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๕)
รองฯ ฝ่าย
กิจการนิสิต
และพัฒนา
กายภาพ/
30 ก.ย.56

สถานภาพการ
ดาเนินงาน
(๖)

วิธีการติดตาม(Monitoring)
และปัญหาอุปสรรค
(๗)

ผลสัมฤทธิ์



13.1 มีการให้ความรู้ ทดสอบ
ซักซ้อม และประเมินแผนความ
ต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
หลักหรืองานบริการที่สาคัญได้
แม้เกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว
ดังนี้
13.1.1 จัดโครงการป้องกัน
อัคคีภัย อาคารหอพักนิสิต
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556
เพื่อให้ความรู้ ทดสอบ ซักซ้อม
แผนความต่อเนื่องให้กับนิสิต
และบุคลากรของอาคารหอพัก
นิสิต ให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

ให้อธิบาย เมื่อดาเนินการ
ตาม 13.1 ทาให้นิสิต
บุคลากร ได้รับทราบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และ
แผ่นดินไหว ทาให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการ
มากยิ่งขึ้น

(๘)
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แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปี ๒๕๕6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก และ
และวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
(๑)
(๒)
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ
(ต่อ)

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(๔)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๕)

สถานภาพการ
ดาเนินงาน
(๖)

วิธีการติดตาม(Monitoring)
และปัญหาอุปสรรค
(๗)
13.1.2 จัดโครงการ
จัดการความรู้ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยอาคารสูง อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน เพื่อให้
ความรู้ ทดสอบ ซักซ้อมแผน
ความต่อเนื่องให้กับผู้บริหาร
บุคลากร ของอาคารสารนิเทศ
50 ปี และหน่วยงานคณะ
สถาบัน สานัก และกองที่
ไม่ได้ปฏิบัติงาน ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ให้รับความรู้
และสามารถปฏิบัติงาน
ภารกิจหลักหรืองานบริการ
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่าง
ต่อเนื่องเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของทาง
ราชการมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์
(๘)
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วิทยาเขตบางเขน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
โครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก และ
และวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
(๑)
(๒)
ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ
(ต่อ)

* สถานะการดาเนินงาน :
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จตามกาหนด
 = ดาเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่
(3)

การจัดการความเสี่ยง
(๔)
13.2 ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ
ความปลอดภัยกรณี
เกิดอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว สาหรับผู้
อยู่อาศัยในอาคารสูง
ทั่วทุกอาคาร

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๕)

สถานภาพการ
ดาเนินงาน
(๖)


วิธีการติดตาม(Monitoring)
และปัญหาอุปสรรค
(๗)
13.2.1 อาคารสูงของ
ส่วนกลางทุกอาคาร ได้
มอบหมายให้หัวหน้างานแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องติดป้าย
ประชาสัมพันธ์หน้าลิฟต์และ
ในลิฟต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
รับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎความปลอดภัย
กรณีเกิดอัคคีภัย แผ่นดินไหว
13.2.2 ทาหนังสือขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานรับทราบขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ
ความปลอดภัยให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ

ผลสัมฤทธิ์
(๘)
ให้อธิบาย เมื่อดาเนินการ
ตาม 13.2 ทาให้นิสิต
บุคลากร ได้รับทราบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และ
แผ่นดินไหว ทาให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิต

มากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้จัดทา
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2556
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