แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2563
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค
1. ดานกลยุทธ
1.1 กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึง
ประสงคและตรงความตองการของ
ประเทศ

ปจจัยเสี่ยง

1.1.1 การถูกรองเรียนจากการใชสัตวทดลองเพื่อ
การเรียนการสอน

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.1.1.1 มีกรรมการจรรยาบรรณการใช
สัตวทดลอง
1.1.1.2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ใหดีขึ้น
1.1.1.3 จัดทําแผนการใชสัตวทดลองของคณะฯ
1.1.2 การสอบผานใบประกอบวิชาชีพการสัตว
1.1.2.1 การจัดตั้งกลุมวิชาการของนักศึกษา
แพทยของสัตวแพทยสภาในปแรก นอยกวารอยละ 1.1.2.2 ประชาสัมพันธ/แจงรายละเอียด
90
เกณฑการสอบประกอบวิชาชีพใหอาจารยเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
1.1.2.3 โครงการสัตวแพทยสภาสัญจร ทํา
ความเขาใจในการสอบใบประกอบวิชาชีพให
นักศึกษาและอาจารย
1.1.2.4 โครงการเพิ่มพูนความรูใหนักศึกษา
เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ
1.1.3 ความไมปลอดภัยของนักศึกษาที่ออก
1.1.3.1 ไมอนุญาตใหนักศึกษาออกไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
กิจกรรมภายนอกคณะโดยไมมีอาจารยออกไป
หลักสูตรนอกคณะ
ดูแล
1.1.3.2 จัดอบรมกติกา มารยาท และการขับขี่
อยางปลอดภัยใหกับพนักงานขับรถยนต
1.1.4 จํานวนการรับเขาของนักศึกษาระดับ
1.1.4.1 ประชาสัมพันธหลักสูตรและหาแหลง
บัณฑิตศึกษานอยกวาเปาที่กําหนด (15 คน)
ทุนใหมากขึ้น

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ตลอดปงบประมาณ
2563

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ตลอดปงบประมาณ
2563

รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและ
ดิจิทัล

ตลอดปงบประมาณ
2563

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ตลอดปงบประมาณ
2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค

ปจจัยเสี่ยง

1.1.5 ปญหาดานสุขภาพของนักศึกษา

1.1.6 ความเสี่ยงดานการเรียนการสอนปฏิบตั ิการ
ทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการใชสัตว

1.2 กลยุทธดานการวิจัย
เพื่อเปนแหลงสรางและพัฒนาองค 1.2.1 จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจําต่าํ กวา
ความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่ม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.1.4.2 คณะไดออกประกาศคณะฯ ในการให
ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก/ออก
ประกาศหลักเกณฑใหทนุ สนับสนุนจาก
กองทุนผลิตบัณฑิต
1.1.4.3 หาคูความรวมมือดานบุคลากรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน กรมปศุสัตว และ
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
1.1.5.1 สํารวจจํานวนนักศึกษาที่มีปญหาดาน
สุขภาพ
1.1.5.2 จําแนกประเภทนักศึกษาที่มีปญหา
ดานสุขภาพ
1.1.5.3 แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ/จัด
กิจกรรม/หาแนวทางแกไขปญหา
1.1.5.4 ดําเนินกิจกรรม/ประชุมหารือ/แกไข
ปญหา
1.1.6.1 สํารวจและจําแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การใชสัตวที่จะเกิดในการเรียนการสอน
1.1.6.2 แตงตั้งคณะกรรมรับมือปญหา/หา
แนวทางแกไข
1.1.6.3 กําหนดมาตรการ/แนวทางแกไข
ปญหา
1.2.1.1 หาแหลงทุนวิจัยเพิ่ม
1.2.1.2 หาความรวมมือ MOU ทางดานการ
วิจัยกับสถาบันชั้นนําภายในประเทศ 1 แหง
และตางประเทศ 1 แหง

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและ
ดิจิทัล

ตลอดปงบประมาณ
2563

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ตลอดปงบประมาณ
2563

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

ตลอดปงบประมาณ
2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค

ปจจัยเสี่ยง

1.2.2 สัดสวนอาจารยที่ทํางานวิจัยยังต่ํากวา
เปาหมายทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.2.1.3 สรางสัมพันธกบั ประเทศใน CLMV
เพื่อเพิ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2.1.4 ใหทนุ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2.2.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยนําเสนอ
ผลงานในตางประเทศ
1.2.2.2 หาแหลงเพิ่มพูนทักษะดานการวิจัย

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค
1.3 ดานการบริการวิชาการ
เพื่อใหคณะสัตวแพทยศาสตร มข.
เปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่
สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน
และประเทศ
2. ดานการปฏิบัติงาน
2.1 ดานการพัสดุ
เพื่อใหการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง
ถูกตองตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน

ปจจัยเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

รองคณบดีฝาย
โรงพยาบาลสัตวและ
ศิษยเกาสัมพันธ

ตลอดปงบประมาณ
2563

1.3.1 การถูกรองเรียนจากผูม ารับบริการที่
โรงพยาบาลสัตว

1.3.1.1 ใหมีขั้นตอนการดําเนินการที่ชัดเจน
1.3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียน

2.1.1 การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน

2.2.1.1 มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง รองคณบดีฝาย
พัสดุใหเปนระบบ
วางแผนและ
2.2.1.2 พัสดุวางแผนจะสํารวจความตองการ
งบประมาณ
แจงความจํานงในการจัดซื้อวัสดุลว งหนา ทั้ง
วัสดุสาํ นักงาน วัสดุวิทยาศาสตร ความตองการ
ผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน
2.2.1.3 มีการรวบรวมรายงานการจัดซื้อจัดจาง
ในปงบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนการใช
งบประมาณ
2.1.2.1 มีการประชุมติดตามอยางตอเนื่อง
2.1.2.2 กําหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจาง
จะตองแนบใบเสนอราคาประกอบทุกครั้ง และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบของพัสดุอยางตอเนื่อง
2.1.2.3 มีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุมการใชบัตรเติม
น้ํามันรถราชการ มข. และรายงานผลตอที่
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ทุกเดือน
2.1.2.4 แจงผูยืมเงินใหไปชําระภาษีทุกครั้ง
2.1.3.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
ความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับ

2.1.2 มีปญหาดานประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัด
จาง (ลาชาและนําของมาใชกอนไดรับอนุมัติ)

2.1.3 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ
จัดจาง

ตลอดปงบประมาณ
2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค

ปจจัยเสี่ยง

2.1.4 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจ เพื่อหวัง
ความกาวหนา

2.1.5 การใชอํานาจหนาที่ในการนําทรัพยสิน/
ทรัพยากรของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว

2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอ
มหาวิทยาลัย
2.3 ดานความปลอดภัย
เพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากร

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุและผูเสนองาน รับรองถึงความ
ไมเกี่ยวของสัมพันธกัน
2.1.3.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบคุ ลากร ปฏิบัติ
ตาม คูมือการบริหารจัดการเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
อยางเครงครัด
2.1.4.1 ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ให บุ ค ลากร
ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ผลประโยชนทับซอน อยางเครงครัด
2.1.4.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการใหและการ
รับของขวัญและผลประโยชนอยางเครงครัด
2.1.5.1 ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ให บุ ค ลากร
ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ผลประโยชนทับซอน อยางเครงครัด
2.1.5.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ใหบุคลากร ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เรื่องการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

2.2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพสัตวแพทยใหมี 2.2.1.1 มีมาตรการสงเสริมการขอตําแหนงทาง คณบดี
ความชํานาญเฉพาะทาง
วิชาการ

ตลอดปงบประมาณ
2563

2.3.1 ระบบจัดการดานการปองกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร ของคณะฯ ยังไมไดดําเนินการอยางรอบ
ดาน

ตลอดปงบประมาณ
2563

2.3.1.1 กําหนดมาตรการและแผนปองกันและ คณบดี
ระบบการปองกันอัคคีภัย โดยกําหนดใหมี

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค

ปจจัยเสี่ยง

2.3.2 ความไมปลอดภัยในหองปฏิบัติการและการ
กําจัดสารเคมีที่มีความเปนพิษสูง

2.3.3 ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากรและนักศึกษาขณะอยูในพื้นที่คณะ

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

แผนปฏิบัติการและการรายงานผลอยาง
ตอเนื่องโดยหนวยอาคารสถานทีฯ่
2.3.1.2 มีคณะกรรมการปองกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.3.1.3 จัดทําแผนการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาฯ รวมทั้งมีรายการ
ตรวจสอบและขอเสนอแนะความเสี่ยงในการ
เกิดอัคคีภัยและแนวทางการปองกันโดยหนวย
กองอาคารและงานไฟฟา มข.
2.3.1.4 มีระบบการดับเพลิง เชนถังดับเพลิง
ในอาคาร และมีการตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการ
ปองกันอัคคีภัยฯ รวมกับหนวยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
2.3.2.1 มีคณะกรรมการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการและกําจัดสารเคมี
2.3.2.2 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการและการกําจัดสารเคมีที่มีความ
เปนพิษสูงอยางเหมาะสม
2.3.2.3 สรางโรงเก็บถังสารเคมีทเี่ ปนพิษเพื่อ
คัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมี กากสารเคมีเพือ่
รอกําจัดตามหลักวิชาการตอไป
รองคณบดีฝาย
2.3.3.1 กําหนดมาตรการความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและนักศึกษา พัฒนานักศึกษาและ
ดิจิทัล

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

ตลอดปงบประมาณ
2563

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค

ปจจัยเสี่ยง

2.3.4 หนวยงานขางเคียงไดรับผลกระทบจากของ
เสียในคณะ

3. ดานธรรมาภิบาล
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตาม
หลัก 10 ประการของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

3.1.1 การถูกรองเรียน/ฟองรองจากผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ/หลัก/รวม
/ฝายเลขา

2.3.3.2 มีเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยจาก
สวนกลางเขามาตรวจความเรียบรอยเปน
ระยะ
2.3.3.3 มีการทําลานจอดควบคุมการเขา-ออก
ดวยระบบคียการด
2.3.3.4 มีระบบตรวจสอบรายงานการตรวจ
ซอมบํารุงยานยนต/ลิฟตทุกเดือน
2.3.3.5 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับนักศึกษา
ในกิจกรรมผูบริหารพบนักศึกษา
2.3.4.1 กําหนดมาตรการและแผนการกําจัด -รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย
ขยะ สารเคมีและของเสีย ใหถูกสุขลักษณะ
-รองคณบดีฝาย
โรงพยาบาลสัตวและ
ศิษยเกาสัมพันธ
3.1.1.1 แตงตั้งกรรมการปรับปรุงเกณฑการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.1.1.2 มีการจัดทําเกณฑการประเมินเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากร
3.1.1.3 มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

คณบดี
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