
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564 CMU-RM 3

ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/ การประเมิน ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ก าหนดแล้วเสร็จ
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติม (รอบ12เดือน) ผู้รับผิดชอบ

อัคคีภัย ในปี 2563 มีการด าเนินการดังน้ี จากการประเมินผลตามกิจกรรม ปัจจุบันคณะฯมีอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังด้านใช้ใน ท ากิจกรรมเหมือนปี 2563 เพ่ิมเติม คณะได้ด าเนินการตามแผนกิจกรรมควบคุม วันท่ี 30 กันยายน 2564
(ด้านปฏิบัติการ) 1.คณะด าเนินการปรับปรุงคู่มือการซ้อมแผนหนีไฟ ควบคุมอัคคีภัยในปีงบประมาณ2563 ส านักงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ พัดลม 1. สร้างจิตส านักโดยขอให้บุคลากรมีการตรวจ ความเส่ียง ดังน้ี รองคณบดีด้านบริหาร

KPI 2.จัดท าป้ายอธิบายข้ันตอนปฏิบัติและแสดงเส้นทาง กิจกรรมท่ีมีอยู่สามารถควบคุมได้ และครุภัณฑ์และวัสดุทางห้องปฏิบัติการ สอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน ครุภัณฑ์และ 1.คณะด าเนินการปรับปรุงคู่มือการใช้อุปกรณ์การ
การซ้อมหนีไฟ เคล่ือนย้ายท่ีเข้าใจง่ายและสังเกตเห็นชัดเจน ในระดับหน่ึงแต่ยังคงต้องด าเนิน จ านวนมากซ่ึงด้วยอายุการใช้งานหรือด้าน วัสดุทางห้องปฏิบัติการเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง ดับไฟเบ้ืองต้นและการซ้อมแผนหนีไฟ 
และไม่เกิดความ และจัดท าป้าย/สติกเกอร์บอกทางหนีไฟ และ กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมวิธีการ การควบแน่น อาจจะก่อให้เกิดการน าเปลวไฟ 2.การสร้างความรู้ด้านการตรวจสอบ 2.จัดท าป้ายอธิบายข้ันตอนปฏิบัติและแสดงเส้นทาง
เสียหายต่อชีวิต 3.เจ้าหน้าท่ีหน่วยอาคารตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ิมวิธีการจ าลองเหตุกาาณ์เม่ือเกิดเพลิงไหม้ อีกท้ังสภาพอากาศร้อน ไฟฟ้าลัดวงจรหรือ ความเส่ือมของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น เคล่ือนย้ายท่ีเข้าใจง่ายและสังเกตเห็นชัดเจน 
และทรัพย์สิน อย่างสม่ าเสมอให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซ่ึงในปี 2563 ได้จัดท าคู่มือ และเตรียมความ ไฟป่า อาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้ 3. โครงการให้ความรู้ ซ้อมหนีไฟและจัดท า และจัดท าป้าย/สติกเกอร์บอกทางหนีไฟ และ

และตรวจสอบระดับแรงดันถังดับเพลิงรวมถึง พร้อมส าหรับการจ าลองเหตุการณ์ แต่ติด นอกจากน้ีหากยังไม่มีการอบรมและจ าลองสภานการณ์คู่มือส าหรับป้องกันและอพยพกรณีเพลิงไหม้ 3. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมควบคุมอัคคีภัยพร้อม
การพลิกคว่ า - หงาย ไม่ให้สายเคมีแข็งตัว สถานการณ์โรคระบาดจึงไม่สามารถด าเนิน เพลิงไหม้จริง จะท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ 4.การดูแลและจัดการอุปกรณ์ ขออนุมัติงบประมาณจ านวน 23,500 บาท

โครงการดังกล่าวได้ ทรัพย์มากข้ึน การจ าลองเหตุการณ์จริงจึงเป็นส่ิงจ าเป็นทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในการ และด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย
ในการควบคุมป้องกัน รวมถึงลดความเสียหายท่ีอาจจะจัดเก็บให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และซ้อมอพยพหน้ีไฟประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี
เกิดข้ึนได้ 5. อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke 12 มีนาคม 2564 ณ B402 และลานสนามบริเวณ

Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับความ ห้องสมุดฯ
ร้อนควรจัดหาเพ่ิมเติมให้ห้องปฏิบัติ 4. ตรวจสอบอุปกรณ์จับควันและตรวจจับความร้อน
และห้องสมุด พร้อมท้ังตรวจสอบอุปกรณ์เตือน ในห้องปฏิบัติการ
ไฟไหม้
6.ซ้อมหนีไฟกรณ๊ไม่สามารถควบคุมได้ให้กับ
บุคลากรคณะฯ

ความปลอดภัยในการ 1.ขออนุมัติงบประมาณซ่อมเม่ือช ารุด กิจกรรมท่ีมีอยู่สามารถควบคุมได้ (รถยนต์_โรงพยาบาลสัตวฺใหญ่) (รถยนต์_โรงพยาบาลสัตวฺใหญ่) โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ วันท่ี 30 กันยายน 2564
ปฎิบัติงาน 2. ขอรถส่วนกลางของคณะฯพร้อมพนักงานขับรถ ในระดับหน่ึงแต่ยังคงต้องด าเนิน 1. ยานพาหนะมีสภาพเก่า ช ารุด และทรุดโทรม 1. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบรถยนต์ของ รพ.ใหญ่ เพ่ือขออนุมัติจัดหารถยนต์ทดแทนคันเดิม แต่ด้วย ผู้อ านวยการฝ่าย
ด้านปฏิบัติการ เป็นคร้ังคราว กิจกรรมดังกล่าวต่อและเพ่ิมวิธีการ 2. ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ในการออกให้บริการ  ในการเช็กและตรวจสอบความปลอดภัย สถานการณ์และงบประมาณในปี 2564 ไม่เพียงพอ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
(รถยนต์_โรงพยาบาลสัตวฺใหญ่) 3. เจ้าหน้าท่ี/สัตวแพทย์ต้องขับรถยนต์ในการ ควบคุมเน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ี รักษาสัตว์ 2. วางแผนการเปล่ียนรถยนต์เพ่ือรองรับการ ท่ีจะจัดสรรจึงเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และรองคณบดีด้าน

ออกให้บริการรักษาสัตว์ สามารถเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ 3. เกิดความเส่ียงสูงต่อผู้ใช้งาน เดินทางตามสภาพ ในปีน้ีไปก่อน บริหาร
ท้ังจากตัวของผู้ปฏิบัติการ อุปกรณ์ (อันตรายท่ีจะปฏิบัติกับตัวสัตว์) 3. ท าประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต 2. ท าประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต

(อันตรายท่ีจะปฏิบัติกับตัวสัตว์) 1.การปฏิบัติอยู่ภายใต้การด าเนินของเจ้าของสัตว์และ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ สภาพอากาศ 1. ปฏิบัติงานกับสัตว์ท่ีมีความอันตรายสูง ให้สัตวแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูงในการ ให้สัตวแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูงในการ
KPI ผู้เช่ียวชาญ ถนน และตัวของสัตว์ท่ีรับบริการ 2. อุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาลโดยสัตว์กัด ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน และเข้าร่วมโครงการกองทุนทดแทน
ไม่พบอุบัติเหตุ หรือติดเช้ือโรคจากสัตว์ (อันตรายท่ีจะปฏิบัติกับตัวสัตว์) เพ่ือประกันความเส่ียงให้แก่บุคลากร
จากการออก 1. ท าประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต 3. ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล
ตรวจ ให้สัตวแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูงในการ  ด าเนินการครบทุกกิจกรรม
และอันตรายจาก ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล
บุคลากรมีความ  ด าเนินการครบทุกกิจกรรม
ม่ีนใจในการ
ปฏิบัติงาน

ผ่านท่ีประชุมกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังท่ี2/2564 วันท่ี 20ตุลาคม 2564 และผ่านท่ีประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะคร้ังท่ี 15/2564 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/ การประเมิน ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ก าหนดแล้วเสร็จ
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติม (รอบ12เดือน) ผู้รับผิดชอบ

การบริการสร้างความไม่ 1. บอกแจ้งคิวและประเภทการรับบริการด้วยวาจา  -เป็นความเส่ียงใหม่ในปี 2564- การบริการสร้างความไม่ประทับใจแก้ผู้มา 1. ท าป้ายบัตรคิวให้แก่ผู้มารับบริการ คณะสัตวแพทยศาสตร์โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล วันท่ี 30 กันยายน 2564
ประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม ใช้บริการ เช่น มีความล่าช้าในบริการ หรือ เม่ือย่ืนบัตรให้ชัดเจน สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมศึกษาดูงานกับ ผู้อ านวยการฝ่าย
ด้านปฏิบัติการ มีความสงสัยในการเรียกคิวท่ีไม่ชัดเจน 2. มีการท าคิวข้ึนแสดงจอ คล้ายกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ในการให้บริการบัตรคิว โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
KPI ท าให้เกิดความไม่พอใจจากการเห็นผู้มา ธนาคารหรือเคร่ือข่ายโทรศัพท์ท่ีให้ อัจฉริยะและการจัดท าApplication การรับบริการ
ไม่พบการภาพ รับบริการท่ีมาท่ีหลังเข้ารับบริการก่อน บริการลูกค้า เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในโรงพยาบาล
ลักษณ์ท่ีไม่ดี มีการเรียกคิวท่ีไม่ชัดเจน ไม่มีการจ าแนก 3. จัดท าApplication การรับบริการ ได้ด าเนินการจัดท าApplication การรับบริการ
ต่อการรับ ประเภทของการเข้ารับบริการให้กับผู้มาใช้ 4. ออกแบบให้บุคลากรของคณะฯ ท าการศึกษา ท้ังน้ีอยู่ในระหว่างการทดสอบและทดลองใช้บริการ
บริการ รพส บริการ(อายุรกรรมใหม่ ติดตามอาการ  เฉพาะทาง) customer journey ของผู้ใช้บริการ รสพล. และได้ผลการศึกษา custom journey เพ่ือใช้การ

ส่งผลภาพลักษณ์และอาจกระทบต่อรายรับของ พร้อมวิธีแก้ปัญหา ปรับปรุงต่อไป(28กย64)
รพส.

การแสวงหารายได้ไม่เป็นไป 1. มีระบบการติดตามทวงหน้ีทางโทรศัพท์และจดหมาย ในปี 2564 คณะได้ด าเนินการ 1.การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 1. บริหารจัดการด้วยเงินรายได้คณะ คณะฯได้ด าเนินการตามแผนกิจกรรมควบคุมความ รองคณบดีด้านงานแผน
ตามเป้าหมาย 2. ข้ึนบัญชีด าเจ้าของสัตว์ท่ีไม่ช าระค่าบริการ บริหารงบประมาณภายใต้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการคณะท่ีต้อง 2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และแสวงหาแหล่งทุน เส่ียงทีระบุไว้ดังน้ี ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ด้านยุทธศาสตร์ 3. รักษามาตรฐานการให้บริการ งบประมาณท่ีจ ากัดและใช้จ่าย บริหารภายใต้งบประมาณรายได้ท่ีจ ากัด จากในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน                     1. บริหารจัดการด้วยเงินรายได้คณะด้วยการจัดสรร สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KPI 4. ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมของรัฐ งบประมาณเท่าท่ีจ าเป็น จากการลด 2.ความสามารถในการหารายได้หรือแสวงหาผล 3. มีระบบการติดตามทวงหน้ี ท้ังทางโทรศัพท์  งบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีถูกคัดกรองความ
บริหารงบประมาณ 5. ค่าบริการรักษาท่ีเป็นธรรม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2563และ ตอบแทนทางการเงินลดลง ปัจจัยมาจากนักศึกษา 4. ข้ึนบัญชีเจ้าของสัตว์ท่ีไม่ช าระค่าบริการ ส าคัญ ตามประเภทของงานประจ า งานพัฒนา และ
อย่างสมดุล 6. แสวงหารายได้อ่ืนและควบคุมรายจ่าย ให้มีการใช้จ่ายอย่างปีการศึกษา 2564 เทอม 1 ลดลง ท าให้รายได้ลดลง และปัญหาทางเศรษฐกิจ 5.มีการประเมิณค่าใช้จ่ายและแจ้งให้เจ้าของ งานผลักดันกลยุทธ์ของคณะภายใต้โครงการท้ังหมด
และมีรายรับเพ่ิมข้ึน ประหยัด เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับผล และสังคม รับทราบก่อนการตัดสินใจรักษา/ระบบการ 219 โครงการ งบประมาณ 18.7 ล้านบาท

กระทบภาวะ COVID-19  ส่วน 3. การค้างช าระค่ารักษาพยาบาล วางเงินมัดจ า 3. มีระบบการติดตามทวงหน้ี ท้ังทางโทรศัพท์  
กิจกรรมเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และ 4.เจ้าของมีความคาดหวังว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 6.ประชาสัมพันธ์การให้บริการเฉพาะทาง 4. ข้ึนบัญชีเจ้าของสัตว์ท่ีไม่ช าระค่าบริการ 
แสวงหาแหล่งทุนจากในและต่าง เจ้าของเก็บสัตว์เล้ียงมาแล้วอ้างว่ามิได้เป็นสัตว์เล้ียง อย่างต่อเน่ือง /เพ่ิมกิจกรรมการรักษาด้วย 5.มีการประเมินค่าใช้จ่ายและแจ้งให้เจ้าของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน ไม่สามารถด าเนิน ของตนเอง/ปัญหาทางเศรฐกิจ/ก าลังในการจ่าย เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า รับทราบก่อนการตัดสินใจรักษา/ระบบการ
กิจกรรมได้ตามเป้าหมายเน่ืองจาก เงินค่ารักษาพยาบาลในเขตชุมชนท่ีนอกเมืองมีน้อย 7. แสวงหากลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพในการจ่าย วางเงินมัดจ า
ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของ ค่ารักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัยและ 6.ประชาสัมพันธ์การให้บริการเฉพาะทาง
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า -2019 แพทย์ผู้ช านาญ พร้อมมาตรฐานการรักษา อย่างต่อเน่ือง /เพ่ิมกิจกรรมการรักษาด้วย
(COVID-19) ซ่ึงประเด็นดังกล่าว 8. ท าแผนกลยุทธ์ในการเพ่ิมรายได้-ลดรายจ่าย เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป็นความเส่ียงอย่างย่ิงในการบริหาร ผ่าน Youtube ต้ังแต่ EP1-EP16

7. แสวงหากลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพในการจ่ายค่ารักษา
พยาบาลด้วยเทคนิคและวิธีการรักษาพร้อมเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยและแพทย์ผู้ช านาญพร้อมมาตรฐานการรักษา
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ต้ังแต่EP1-
EP16และผ่านการการประชุมวิชาการเวทีต่างๆ
8. ด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ใน 16 มิถุนายน 2564 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
ในวางแผนธุรกิจและด าเนินการตามแผนธุรกิจ



ประเด็นความเส่ียง การจัดการความเส่ียง/ การประเมิน ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การจัดการความเส่ียง ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ก าหนดแล้วเสร็จ
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติม (รอบ12เดือน) ผู้รับผิดชอบ

การถูกฟ้องร้องจากเจ้าของ การติดต่อขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกฏหมายของ  - ความเส่ียงใหม่ปี 2564- 1.การฟ้องร้องจากความเสียหายอันเกิดจากการ 1.จัดต้ังทีมท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย คณะได้จัดต้ังทีมท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ผุ้อ านวยการโรงพยาบาล
สัตว์ป่วยท าให้เกิดความเส่ียง มหาวิทยาลัย (แต่ในทางปฏิบัติ ต้องใช้เวลานาน) รักษาพยาบาลสัตว์กับเจ้าของสัตว์ป่วย รวมท้ังคอยติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าของ รวมท้ังคอยติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าของ สัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต่อค่าเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน 2.การฟ้องร้องจากความเสียหายด้านการเงิน(หน้ีสูญ) สัตว์ป่วยหรือคู่กรณี (ท่ีปรึกษาเฉพาะจากกองกฎหมาย)สัตว์ป่วยหรือคู่กรณีณ โรงพยาบาลสัตว์ และได้ขอ  +เลขานุการคณะ
ด้านช่ือเสียง 2. การขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการ ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการขอค าปรึกษากับ
KPI ให้นิติกรมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในแต่ละ นิติกรของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมีประเด็น เพ่ือเป็น
ไม่พบการร้อง ช่วงเวลา เพ่ือเป็นท่ีปรึกษา เป็นพ่ีเล้ียงให้ทีม ท่ีปรึกษา เป็นพ่ีเล้ียงให้ทีมงานโรงพยาบาล
เรียนจากการใช้ งานโรงพยาบาล อีกท้ังได้ อบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า
บริการ 3.อบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ได้แก่ สัตวแพทย์  เจ้าหน้าท่ี  ให้มีความรู้

หรือวิธีการรับมือกับเจ้าของสัตว์เพ่ือลดการปะทะ หรือวิธีการรับมือกับเจ้าของสัตว์เพ่ือลดการปะทะ
หรือผ่อนอารมณ์ หรือผ่อนอารมณ์ 
4.ใช้ประโยชน์จากผู้ผ่านการอบรมการไกล่เกล่ีย พร้อมท้ังจัดท า SOP การฟ้องร้อง และSOPการรับ
5.ปรึกษาและดูงานคณะแพทย์ มช. ข้อร้องเรียนเป็นมาตรฐานการท างานของโรงพยาบาล
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