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ผลตาง 

(8)= 

R2-(7) 

การ

จัดการ

ความ

เส่ียง 
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L I R1=Lx1 L I R2=LxI 

4.1 ตนทุนดาน

สาธารณูปโภค 

เชน คาไฟฟา

เพ่ิมขึ้น 

F การใชไฟฟา นํ้าประปา ของ

บุคลากร และแตละหนวยงานใน

คณะฯ ท่ีมีการใชในปริมาณ

เพิ่มขึ้นทุกป ท้ังจากความ

ตองการที่เพิ่มขึ้น และจาก

จิตสํานึก /พฤติกรรมการใช

พลังงาน 

อุปกรณ หรือครุภัณฑ ในอาคาร

สํานักบางอยาง มีสภาพเกา และ

ไมทันสมัยที่จะเปนแบบประหยัด

พลังงาน เชน ไฟสองสวาง 

เครื่องปรับอากาศ 

3 3 9 1. วิเคราะหคาใชจายงบประมาณดาน

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่

เปนการแสดงถึงแนวโนม เชน 3 ป

ยอนหลัง/ 3 ไตรมาส / 3 เดือน โดย

แสดงเปนตาราง หรือเปนกราฟ  

3 3 9 

 

6  3 การลด / 

การ

ควบคุม

ความเสี่ยง 

6  

   2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผน

กําหนดกลยุทธ และแผนพัฒนาระบบ

เฝาระวัง /มาตรการการควบคุม

งบประมาณดานสาธารณูปโภคและ

การใชสาธารณูปโภคอยางถูกวิธีและ

การประหยัดพลังงาน 

       

   3. ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการดาน

มาตรการประหยัดและลดใชพลังงาน 

คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวย  

1) กลยุทธในการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ใชพลังงาน โดย  

- การสํารวจจัดทําฐาน ขอมูล

อุปกรณหลักท่ีใชพลังงาน ใน

อาคารสํานักงาน ไดแก ไฟสอง

สวาง  เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ

สํานักงานตางๆ ลิฟทขนสง และ 
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ปมนํ้า 

- จัดทําแผนปฏิบัตกิารและ

ดําเนนิการปรับเปลี่ยนอุปกรณ 

หรือครุภัณฑ / การเพิ่ม

ประสทิธภิาพ และการลดอุปกรณ 

ที่ไมจําเปน 

      2) กลยุทธในการเสริมสรางจิต สํานึก

และสงเสริมการมีสวนรวมของ

บุคลากรใหมีการใชพลังงานอยางถูก

วิธี และการประหยัดพลังงาน 

กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัต ิ

รณรงคประชาสัมพันธ และสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการใชพลังงานอยางถูกวธี

และลดการใชพลังงานท่ีไมจําเปน 

       

      3) กลยุทธในการควบคุม ติดตาม 

ประเมินประสิทธิผลและ

ประสทิธภิาพการดําเนินการและการ

มีสวนรวมของบุคลากรตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน และการ

ใชพลังงานอยางถูกวิธี 
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4.2 มีโอกาสในการ

เกดิอัคคีภัย 

และการรับมือ

กับภัยพิบัติตาง 

เชน พายุ 

แผนดินไหว น้ํา

ทวม เปนตน 

H 1. อัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟา

ลัดวงจร เนื่องมาจากสภาพ

สายไฟฟาที่เกา การเปดอุปกรณ

ไฟฟาท้ิงไว หรือจากอุปกรณ

ไฟฟาท่ีใชเส่ือมสภาพ จากอายุ

การใชงาน 

2. ภัยพิบัตติางๆ ที่ปจจุบันเกิดขึ้นใน

จังหวัดเชียงใหม ไดแก พายุฟา

คะนอง  พายุฤดูรอน  

แผนดินไหว  นํ้าทวม 

2 4 8 1. สํารวจ วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา

ระบบการเฝาระวังความเสี่ยงดานภัย

พิบัต ิ แผนพัฒนาการจัดการความเสี่ยง

และแนวทางการตอบสนองตอ

อุบัติการณ  แผนจัดการความรู เรื่อง

ความปลอดภัยในการทํางาน การ

ปองกันและระงับอัคคีภัย 

2. จัดทําแผนตรวจเช็คระบบไฟฟา ไฟสอง

สวาง รวมถึงอุปกรณที่ใชไฟฟา เพื่อ

ตรวจสอบการทํางาน และตรวจเช็ค

ความเสื่อมสภาพ 

3. ดําเนนิการตรวจเช็คระบบไฟฟา และ

ดําเนนิการปรับเปลี่ยน หรือจัดหา

ทดแทนตามแผน 

1 2 2 

 

1  1 ลด/ 

ควบคุม

ความเสี่ยง 

1 

      4. รณรงค ประชาสัมพันธ และสราง

ความรวมมือ ใหบุคลากรในคณะ 

ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจาก

พฤติกรรมการใชอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟาตางๆ อยางไมถูกตอง 

5. กําหนดมาตรการและตัวบุคคลในการ

แจงเหตุฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ
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ทราบท่ัวกันผานชองทางตางๆ ใน

คณะฯ 

6. กําหนดใหมีการตรวจเช็คอุปกรณ

ดับเพลงิตามรอบระยะเวลา  

7. รณรงค ประชาสัมพันธ จัดใหมีการ

จัดการความรู และการอมรมความรู

เก่ียวกับวธิกีารปองกันอัคคีภัย 

แผนดินไหว รวมถึงกําหนดใหมีการ

ซอมเพื่อรับมือกับอัคคีภัยและภัยพิบัติ

ตางๆ แกอาจารย บุคลากรและ

นักศึกษา 

      8. เผยแพรประชาสัมพันธคูมือการเตรียม

ความพรอมในการรับภัยพิบัตใิหแก

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

9. ดําเนนิการตามแผนปองกันและแกไข

ปญหาภัยพิบัตฉิุกเฉิน ของจังหวัด

เชยีงใหม  

10. ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ตดิตามการดําเนินงานและปรับปรุง

แผนเปนระยะตอเน่ือง 

       




