ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2562
กระบวนการที่ 2
หน่วยงาน..............ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12..............................................................................
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

การติดตามผลการขับเคลื่อน
การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน (ตรวจ การดาเนินงานตามนโยบายและ
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการ
ราชการกรณีปกติ)
ทางาน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ขาดการประชุมหน่วยงานที่ การสะท้อนข้อมูลที่เป็น
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของพื้นที่
ข้อมูลของปัญหาแต่ละ
พืน้ ทีก่ ่อนลงนิเทศ

โอกาส

ผลกระทบ

2

2

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

4

ต่า

ลาดับ
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 1
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

2

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

4

ต่า

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
1.การขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์

เพื่อให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับ ไม่สามารถดาเนินงานตาม สถานการณ์วิกฤตโควิด-19
การทาวิจัยเข้าใจขั้นตอนการขอ แผนได้
รับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

2.การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
การวิจัย และทบทวนปรับปรุง
เครือ่ งมือการวิจัย

ไม่สามารถดาเนินงานตาม สถานการณ์วิกฤตโควิด-19
แผนได้

2

2

4

ต่า

3. เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยกับ
เทคโนโลยี
ผู้เกี่ยวข้องในการนาไปใช้
ประโยชน์

ไม่สามารถดาเนินงานตาม สถานการณ์วิกฤตโควิด-19
แผนได้

2

2

4

ต่า

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2562
กระบวนการที่ 3
หน่วยงาน....ศูนย์สุขภาพจิตที.่ .12...........................................
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

กระบวนการนิเทศและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน (นิเทศการดาเนินงานสุขภาพจิต)
บูรณาการร่วมกับโครงการชี้แจงแผนการ
ดาเนินงานฟืน้ ฟูจิตใจหลังวิกฤติการระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เอกสารประกอบการอบรม เอกสารการอบรม
ไม่ชัดเจนและมีขนาดเล็ก
1. เพือ่ ชี้แจงนโยบาย ทิศทางการ
จนเกินไป ส่งผลให้ไม่เกิด
ดาเนินงานแผนฟืน้ ฟูจิตใจใน
ความน่าสนใจในเนือ้ หา
สถานการณ์การระบาดของโรคติด
วิชาการ ไม่เห็นแนว
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางการดาเนินงานทีช่ ัดเจน
ปี 2563 – 2564 (Combat 4 th
Wave of COVID-19Plan : C4) แก่
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. เพือ่ บูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแล
ช่วยเหลือผลกระทบด้านสุขภาพจิต
ของประชาชนจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

โอกาส

ผลกระทบ

2

2

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

4

ต่า

ลาดับ
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 4
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

2

1

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

ต่า

การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

1.การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวัย
และงานส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ

เพื่อทบทวนและวิเคราะห์งาน
ในการวางแผนการดาเนินงาน
แต่ละกลุ่มวัย ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่

มีการประชุมทีม
กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
ในการวางแผน แต่ยังไม่ได้
ประชุมร่วมกับทีม
รพ.จิตเวชและผู้รับผิดชอบ
ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพ
เพื่อวางแผนและขับเคลื่อน
งานสุขภาพจิตร่วมกัน

ต้นปีงบประมาณศูนย์ฯ มี
การเตรียมรับนโยบายและ
รองบประมาณสนับสนุน
เพื่อรอดาเนินการถ่ายทอด
และวางแผนร่วมกับ
จังหวัดล่าช้า
ควรวางแผนตั้งแต่ช่วง
ปลายปีงบประมาณ

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 4
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

2.การจัดทาแผนยุทธศาสตร์

3.เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อผู้
อานวยและส่งแผนฯไปยังกรม
สุขภาพจิต

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกรมสุขภาพจิตและ
ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปรับ
ตามบริบทพื้นที่

ไม่มีการทบทวนตามแผน
ยุทธศาสตร์ หากแต่
ดาเนินการตามตัวชี้วัดที่
ทาง PM กรมสุขภาพจิต
กาหนด

ดาเนินตามเป้าหมายของ
กรมสุขภาพจิตที่วางไว้ แต่
ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
ตามสภาพปัญหาบริบทพื้นที่
กาลังอยู่ระหว่างจัดทา
ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯฉบับใหม่

เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผ่าน
การเห็นชอบจากผู้อานวยการ

ไม่มีการประชุมวางแผน
ร่วมกันในระดับผู้บริหาร
ระหว่างเครือข่ายงาน
สุขภาพจิตและกรมวิชาการ
เพื่อกาหนดทิศทางการ
ทางานในพื้นที่

บางกลุ่มวัยสามารถทางาน
ร่วมกันได้หากมีการประชุม
ทีมร่วมกันในระดับผู้บริหาร
เช่น ปฐมวัย วัยเรียน

โอกาส

ผลกระทบ

2

1

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

1

2

ต่า

2

2

ต่า

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 4
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนการทางานให้
สอดคล้องกับนโยบายของกรม
สุขภาพจิตและตามบริบทพื้นที่
และเพื่อความคุ้มค่าตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

4.จัดทาแผนปฏิบตั ิการ

ความเสี่ยง
มีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดาเนินงานหลังจากได้
ดาเนินการชี้แจงราย
จังหวัดไปแล้วเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย และ
งบประมาณที่ได้รับ

ปัจจัยเสี่ยง
งานแผนของศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 12 ต้องดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ทาการ
ตรวจสอบเอกสารและ
ระยะเวลาที่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยน
ได้ เพื่อการบันทึกใน
โปรแกรม ให้ความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ทางกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมสุขภาพจิตกาหนด

โอกาส

ผลกระทบ

2

2

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

4

ต่า

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 4
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

5.กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมบางเดือนมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทา
การประชุมและการติดตาม
เพื่อให้การดาเนินงานตรงตาม
ให้ไม่สามารถติดตามผ่าน
โดยหัวหน้างานหรือ
แผนที่กาหนด
เวทีประชุมประจาเดือนได้
ผู้อานวยการ
ต้องกากับ ติดตามผ่าน
Social media

โอกาส

ผลกระทบ

2

1

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

ต่า

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 4
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

6.การสื่อสารภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

บางกิจกรรมต้องดาเนินการ
ลงพื้นที่ต่อเนื่องทุกวันทาให้
ไม่มีเวลาประชุมทีมร่วมกัน
เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบตั ิการให้
การวางแผนทีมงาน
ในกิจกรรมอื่น ต้องสื่อสาร
บุคลากรในหน่วยงานทราบผ่าน ก่อนการลงพื้นที่ปฏิบตั ิจริง
นัดคุยกับทีมผ่าน Social
ช่องทางต่างๆ
ตามแผนปฏิบตั ิการ
media เท่านั้น ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
ในบางประเด็น

โอกาส

ผลกระทบ

1

2

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

ต่า

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 4
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอผลการดาเนินงาน
ประจาปีต่อผู้อานวยการ

7.การสรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงานประจาปี

ความเสี่ยง
ดาเนินการสรุปราย
กิจกรรมเสนอต่อ
ผู้อานวยการล่าช้าตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ปัจจัยเสี่ยง
ข้อมูลไม่ได้ดาเนินการ
นาเสนอต่อผู้อานวยการ
ในทันที ซึ่งบางกิจกรรม
อาจจะต้อง Feedback
ผลการดาเนินงานให้กับ
พื้นที่รับทราบด้วย
ซึ่งมีความจาเป็นต้องให้
ผู้อานวยการรับทราบก่อนใน
เบื้องต้น

โอกาส

ผลกระทบ

4

1

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

4

ปาน
กลาง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 5 และ 10
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

ขาดการสารวจ วิเคราะห์
1.เพือ
่ การถ่ายทอด ผู้รับผิดชอบขาดทักษะ
องค์ความรู ้ ทีม
่ ี
และองค์ความรู้ในบางเรื่อง ความต้องการของเครือข่าย
คุณภาพสามารถ
ที่แท้จริง
ตอบสนองความ
ต ้องการของ
เครือข่าย สามารถ
นาไปขับเคลือ
่ นงาน
ในพืน
้ ทีไ่ ด ้

3

เครือข่ายสาธารณสุขนา
ความรู้ไปถ่ายทอดไม่
ครอบคลุม

4

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

4

12

สูง

4

16

สูงมาก

การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

การถ่ายทอดองค์
ความรู ้และ
เทคโนโลยีด ้าน
สุขภาพจิต/
กระบวนงานการ
พัฒนาบุคลากร
รายบุคคล

ผู้รับผิดชอบงานขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดอบรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 6
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

3

3

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

6

ปาน
กลาง

3

9

ปาน
กลาง

การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
เพือ
่ รับมือภัยพิบต
ั ิ

ผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้รับ ทีมMcattไม่มีข้อมูลของผู้
การเยียวยาจนเกิดการ
ได้รับผลกระทบ(ไม่ได้รับ
ร้องเรียน
บาดเจ็บไม่ได้ส่งต่อมา
โรงพยาบาล)

การรับมือภัยพิบต
ั ใิ น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ ผู้ได้รับผลกระทบที่มีความ ผู้ได้รับผลกระทบย้ายที่อยู่
พืน
้ ที่
ภาวะวิกฤต
เสี่ยงด้านสุขภาพจิตไม่ได้ อาศัย
รับการติดตามจากทีม
Mcatt

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 256๓
กระบวนการที่ 7 , 9 ,24 ,25 และ 26
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
การประเมินความเสี่ยง

ามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กระบวนงานดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

1. เพือ่ ให้การจัดการภายในศูนย์
สุขภาพจิตที่ 12 มีประสิทธิภาพและมี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ รวมทัง้ ลดโอกาสทีจ่ ะก่อให้เกิด
ความเสียหายทีไ่ ม่ต้องการกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพือ่ เตรียมความพร้อมและรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
3. เพือ่ ให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไข
ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการเกิด
อุทกภัย

ความเสี่ยงจากการติด
ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ
Malware

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

3

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

6

ปานกลาง

4

4

16

สูงมาก

4

3

12

สูง

ความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1.โปรแกรมหรือข้อมูลถูกทาลาย
2.ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือ
ระบบงานได้ตามปกติ
3.การถูกขโมยข้อมูลสาคัญของ
หน่วยงาน

ความเสี่ยงจากการเกิด 1. เกิดความเสียหายของระบบ
ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อุปกรณ์ภายใน Hardware
2.เกิดความเสียหายกับระบบข้อมูลที่
จัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

ลาดับ
ความเสี่ยง

-กระบวนงานดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ความเสียหายทีไ่ ม่ต้องการกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพือ่ เตรียมความพร้อมและรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ
และการสื่อสารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
กระบวนการที่ 7 , 9 ,24 ,25 และ 26
3. เพือ่ ให้มีการวางแผน ควบคุม แก้ไข
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและ
อินทราเน็ตขัดข้อง

-กระบวนงานการ
จัดทาและจัดเก็บฐานข้อมูล

การรับมือต่อภัยพิบัติใน
องค์กร

256๓

ปัจจัยเสี่ยง

1. ไม่สามารถใช้งานระบบงาน
ของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้
2. ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบงาน
ภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ได้
1.โปรแกรมหรือข้อมูลเสียหาย
2.ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือ
ระบบงานได้ตามปกติ
3.ข้อมูลสาคัญของหน่วยงานเสียหาย

ความเสี่ยงจากผู้ใช้งาน
สารสนเทศขาด
ความระมัดระวัง
และการตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
1. เพือ่ ให้หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความ ความเสี่ยงจากการเกิด ความเสียหายของทรัพย์สินของทาง
เสี่ยงเพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือกับ
อุทกภัย
ราชการ
สถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
หน่วยงานและลดความสูญเสียทีจ่ ะเกิด
ขึน้ กับบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส

ผลกระทบ

3

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

3

9

ปานกลาง

4

4

16

สูงมาก

3

2

6 ปานกลาง

ลาดับ
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
กระบวนการที่ 6
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

การรับมือภัยพิบต
ั ใิ น
พืน
้ ที่
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมเจ็บป่วย
กระทันหันต้องส่งต่อรพ.
ผู้เข้าร่วมเจ็บป่วย
กระทันหันต้องส่งต่อรพ.

ปัจจัยเสี่ยง
ผู้เข้าร่วมไม่มีอาการเจ็บป่วย
ล่วงหน้า และไม่เตรียมยา
ประจาตัว

โอกาส

ผลกระทบ

3

5

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

15

สูงมาก

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
กระบวนการที่ 9
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญ / ขั้นตอน

งานควบคุมการเบิกจ่ายสือ่
เทคโนโลยี

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

1. เพือ่ ให้บคุ ลากรศูนย์สุขภาพจิตใช้เป็น ความเสี่ยงจากนับยอด
แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
การรับสื่อผิดพลาด
ปฏิบตั ิงานและควบคุมความเสี่ยงในการ
การควบคุมการ รับ-จ่ายสื่อเทคโนโลยี
สุขภาพจิต
ความเสี่ยงจากนับยอด
การเบิกสื่อผิดพลาด

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

3

3

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

6

ปานกลาง

2

6

ปานกลาง

เกิดความคลาดเคลื่อนของยอดสุทธิ
ของสื่อ

เกิดความคลาดเคลื่อนของยอดสุทธิ
ของสื่อ

ลาดับ
ความเสี่ยง

การถ่ายทอดองค์
ความรู ้และ
เทคโนโลยีด ้าน
สุขภาพจิต/
ภารกิกระบวนงานการ
จตามกฎหมาย / แผนงาน
/ ภารกิ
จอื่นนาบุ
ๆ ที่สคาคัลากร
ญ / ขั้นตอน
พัฒ
รายบุคคล

คุณภาพสามารถ
ตอบสนองความ
ต ้องการของ
เครือข่าย สามารถตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2564
นาไปขับเคลือ
่ นงาน
กระบวนการที่ 5 และ 10
ในพืน
้ ทีไ่ ด ้

หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลไม่ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ครอบคลุมในพื้นที่
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และเครือข่าย
สาธารณสุขในพื้นที่

โอกาส

ผลกระทบ

4

4

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

16

สูงมาก

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
กระบวนการที่ 13,14 และ 15
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 .
ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญ / ขั้นตอน
1. การรายงานสถานะ
การเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ

2. การยืมเงินงบประมาณ
(โครงการ)

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เพือ่ ให้การเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ มีการบันทึกรายการรหัส
ถูกต้องตรงตามแผนงาน/กิจกรรม ที่ งบประมาณและรหัสกิจกรรม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี หลักไม่ถูกต้อง
ในระบบ GFMIS

ขาดการตรวจสอบความ
ถูกต้องการบันทึกรายการ
รหัสงบประมาณและรหัส
กิจกรรมหลัก ก่อนนาส่งข้อมูลเข้า
ระบบ GFMIS

เพือ่ ให้การยืมเงินมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการได้ทนั ท่วงเวลา

การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

มีการส่งสัญญาการยืมเงิน
โครงการใกล้วันจัดโครงการ

โอกาส

ผลกระทบ

2

4

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

4

ปานกลาง

4

16

สูงมาก

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
กระบวนการที่ 16 และ 17
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน
วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
/ ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ /
ขั้นตอน
การควบคุมพัสดุ
เพื่อควบคุมและเก็บข้อมูลพัสดุ พัสดุไม่ครบ/ไม่
ให้พัสดุคงอยู่อย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามบัญชี
ถูกต้องตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบ/วัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
พัสดุมีการเคลื่อนย้ายทาให้ไม่
ตรงตามบัญชีคุมพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างไม่ ผู้ใช้พัสดุแจ้งรายการพัสดุที่
เป็นไปตามระเบียบ/ ต้องการใช้ ล่าช้า/กระชั้นชิด
วันที่กาหนด

โอกาส

ผลกระทบ

3

3

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

4

12

สูง

4

12

สูง

ลาดับ
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2562
กระบวนการที่ 21, 22 และ 23
หน่วยงาน......ศูนย์สุขภาพจิตที.่ .12....................................................................................
ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ / ขั้นตอน
กระบวนงานการขออนุญาตใช้รถยนต์
ราชการ

กระบวนงานการขอต่อทะเบียนรถยนต์
ราชการ

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อดำเนินกำรในโครงกำร/
กิจกรรม ส่วนรำชกำรต่ำงๆ
เพื่อดำเนินกำรในโครงกำร/
กิจกรรม ส่วนรำชกำรต่ำงๆ

เพื่อดำเนินกำรในโครงกำร/
กระบวนงานการซ่อมบารุงรถยนต์ราชการ กิจกรรม ส่วนรำชกำรต่ำงๆ

-

-

โอกาส

ผลกระทบ

2

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

2

4

ต่ำ

2

2

4

ต่ำ

2

2

4

ต่ำ

ลาดับ
ความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
กระบวนการที่ 13,14 และ 15
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 .
ภารกิจตามกฎหมาย /
แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญ / ขั้นตอน
3. การชดใช้เงินยืมงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั ิด้านการ
บริหารการเงินโครงการมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามระเบียบราชการ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

มีลูกหนีส้ ่งคืนเงินยืมมากกว่าร้อย โครงการทีไ่ ม่สามารถดาเนินการ
ละ 30 คิดเป็นร้อยละ 14.46
ตามแผนและมีลูกหนีส้ ่งคืนเงินยืม
(12 ราย)
มากกว่าร้อยละ 30 เนือ่ งจาก
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ติดภารกิจ มีภาระงานทีซ่ ้อนกัน
หลายกิจกรรม/โครงการทาให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้สูง
เกินความจริง
3. มีการเปลี่ยนแปลงสถานทีจ่ ัด
โครงการจากสถานทีเ่ อกชน
เปลี่ยนแปลงเป็นสถานทีร่ าชการ

โอกาส

ผลกระทบ

3

3

ระดับความเสีย่ ง
คะแนน

ระดับ

9

ปานกลาง

