
บัญชีปัจจัยเสี่ยงระดับกิจกรรม 
ประเด็นการประเมิน  งานอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์            เพื่อให้การบรหิารจัดการงานบริการ การรกัษาความปลอดภาย และการซอ่มบ ารุงมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
ความเสี่ยง              งานบริการความสะอาดงานบริการรกัษาความปลอดภัย และงานซ่อมบ ารงุทั่วไป 

 

ที่ ปัจจัยเส่ียง ตัวบ่งชี้ความเส่ียง 
เกณฑ์การประเมินความเส่ียง 

น้อยที่สุด=1 น้อย=2 ปานกลาง=3 มาก=4 มากที่สุด=5 
1 การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานบริการท า
ความสะอาด 

ความถี่การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการท าความ
สะอาด 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
บริการท าความสะอาดให้
ผู้บริหารทราบ 1 เดือน /  
1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
บริการท าความสะอาดให้
ผู้บริหารทราบ3 เดือน /  
1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
บริการท าความสะอาดให้
ผู้บริหารทราบ6 เดือน /  
1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
บริ การท าความสะอาดให้
ผู้บริหารทราบเกินกว่า  6 เดือน 
/ 1 ครั้ง 

ไม่ มี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการท าความ
สะอาดให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 
 ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ) 

     

2 ความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร งาน
บริการท าความสะอาด 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานบริการท า
ความสะอาด 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ดี 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ปานกลาง 

ระดับความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
น้อย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
น้อยมาก หรือ ไม่มีการ
สอบถามความพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 
 ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ) 

     

3 การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย 

ความถี่การรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานรั กษาความ
ปลอดภัย 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
รั กษาความปลอดภั ยให้
ผู้บริหารทราบ 1 เดือน /  
1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
รั กษาความปลอดภัยให้
ผู้บริหารทราบ 3 เดือน /  
1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
รั กษาความปลอดภั ยให้
ผู้บริหารทราบ 6  เดือน /  
1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยให้ผู้บริหาร
ทราบเกินกว่า 6 เดือน / 1 ครั้ง 

ไม่ มี การรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านรั กษาความ
ปลอดภัยให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 
 ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ) 

     

4 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานรักษา
ความปลอดภัย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก าร งานรั กษา
ความปลอดภัย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ดี 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ปานกลาง 

ระดับความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
น้อย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
น้อยมาก หรือ ไม่มีการ
สอบถามความพอใจของ
ผู้รับบริการ 
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ที่ ปัจจัยเส่ียง ตัวบ่งชี้ความเส่ียง 
เกณฑ์การประเมินความเส่ียง 

น้อยที่สุด=1 น้อย=2 ปานกลาง=3 มาก=4 มากที่สุด=5 
 ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 
 ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ) 

     

5 การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง
ทั่วไป 

ความถี่การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงทั่วไป 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงทั่วไปให้ผู้บริหาร
ทราบ 1 เดือน / 1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงทั่วไปให้ผู้บริหาร
ทราบ 3 เดือน / 1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงทั่วไปให้ผู้บริหาร
ทราบ 6 เดือน / 1 ครั้ง 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงทั่วไปให้ผู้บริหารทราบ
เกินกว่า  6 เดือน / 1 ครั้ง 

ไม่ มี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงทั่วไป 
ให้ผู้บริหารทราบ 

ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 
 ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ) 

     

6 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานซ่อม
บ ารุงทั่วไป 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานซ่อมบ ารุง
ทั่วไป 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ดี 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
ปานกลาง 

ระดับความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
น้อย 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ 
น้อยมาก หรือ ไม่มีการ
สอบถามความพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับการประเมิน (ให้หน่วยงานใส่เครื่องหมาย 
 ในคอลัมน์เกณฑ์ความเสี่ยง 5 ระดับ) 

     

 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ให้ข้อมูล 
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