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สวนที่  1 หลักการ และเหตุผล 
 

 กรมทางหลวงไดดําเนินการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความ
เสี่ยง พรอมทัง้เลือก “การบริหารความเสีย่ง”  เปนตัวชีว้ัดหนึ่งของการประเมินผลในมิติที่ 4 ดาน
การพัฒนาองคกร  ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  ของกรมทางหลวง มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549   และไดดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องถงึปจจุบัน  รวมทั้งยังคงเลือก “การบริหารความเสีย่ง”  เปนตวัชีว้ัด
ที่ 17  ในมิติที ่4 ดานการพฒันาองคกร ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง   ซึง่ไดแบงเกณฑ การให
คะแนนเปน 5 ระดับ เพือ่สะทอนระดบัข้ันของความสําเร็จ (Milestone)  โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี ้

 
ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 สำหรับสวนราชการที่เลือกตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการในปที่ผานมา โดยระบุ ขอดี 
ขอเสีย ปญหา อุปสรรค รวมถึงผลการประเมินปจจัยเสี่ยงของทุกประเด็นยุทธ
ศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสวน
ราชการ และจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และ
ปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ  สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

2  ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความ
เสียหาย    (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ 
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ
สวนราชการ 

 กําหนดหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการไดแลวเสร็จครบถวน
ทุกดาน ในทุกประเด็นยุทธศาสตร และดําเนินการประเมินความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวน
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดําเนินงาน 
ราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ของสวนราชการ โดยจําแนกระหวาง ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  ไดอยางชัดเจน  และนําเสนอตอคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ 

3  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
การบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวน
ราชการ ไดแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของสวน
ราชการภายในวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2550   

 มีการสื่อสาร/ทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของสวนราชการ
ใหกับทุกหนวยงานในสังกัดของสวนราชการรับทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติ
ได           

4  ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก
ตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ ไดแลวเสร็จครบถวน โดยมี
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ อยาง
สม่ําเสมอ และมีการสรุปผลการดําเนินงาน และนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง
ของสวนราชการ อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

5  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ โดยระบุ
ผลการประเมินความเสี่ยงหลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
และสรุปผลการประเมินความเสี่ยง โดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการ และปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการให
อยูในระดับที่ยอมรับได ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้จะตองมีการกําหนดขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับการดําเนินงานในปตอไปและ
นําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

 
  และตามกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง   ไดนิยาม “ความเสี่ยง” วาคือ เหตกุารณ/
การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความ
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เสียหาย (ทั้งที่เปนตวัเงนิและไมเปนตัวเงนิ) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจดัตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ 

 โดยลักษณะของความเสี่ยงนั้น  สามารถมองแยกเปน 3 สวน คือ 
1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตทุี่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
2) ความเสี่ยง/เหตุการณเสีย่ง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงาน 

หรือ นโยบาย 
3) ผลกระทบของความเสีย่ง คือ ความรุนแรงของความเสียหายทีน่าจะ

เกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง 
  สวน “ระบบบริหารความเสี่ยง”  หมายถงึ  ระบบการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดําเนนิการตางๆ โดยลดมูลเหตขุองแตละโอกาสที่จะทาํใหเกิด
ความเสยีหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
สามารถยอมรบัได ประเมินได  ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจดัตั้งสวนราชการ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการเปนสาํคัญ 
  โดยที่แผนปฏบัิติราชการกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 นั้นเปนแผนกําหนดแผนงาน/โครงการตาม 5 ประเด็นยทุธศาสตร คือ 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบทางหลวง เพื่อสนบัสนนุการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบ

ทางหลวง 
   ประเด็นยุทธศาสตรที4่ การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและ  

          รักษาสิง่แวดลอม 
   ประเด็นยุทธศาสตรที5่ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อนาํไปสู  

                                   หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปตามเกณฑที่กาํหนดในกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทาง
หลวงดังกลาวขางตน กรมทางหลวงจึงไดดําเนนิการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สําหรับใช
เปนแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 




