สวนที่ 2 การประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง ไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของระดับที่ 1
สําหรับสวนราชการที่เลือกการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 คือ
“สรุปแผนบริหารความเสีย่ งฯ ของสวนราชการในปที่ผานมา โดยระบุขอดี ขอเสีย ปญหา
อุปสรรค
รวมถึงผลการประเมินปจจัยเสี่ยงของทุกประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสวนราชการ และจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการ
และปจจัยเสี่ยงที่ยงั ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับปงบประมาณ
2550”
ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของกรมทางหลวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สามารถประเมินไดจากมุมมอง 3 ดานประกอบกัน คือ
1) ดานองคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง : พิจารณาจากความ
ครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
2) ดานประสิทธิภาพของแผน : พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความ
เสี่ยงไดทวั่ ทัง้ องคกร การใหความหมายและจัดประเภทของความเสีย่ ง การ
กําหนดขอบเขต วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได การกําหนดหลักเกณฑประเมินความเสี่ยงและกําหนดวิธีจัดการ
ความเสีย่ งที่เหมาะสม
3) ดานประสิทธิผลของแผน : พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ดวยวิธี
วัดความรุนแรงของความเสีย่ ง วามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไรภายหลัง
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีจัดการที่กําหนด

ผลการประเมิน
1. การดําเนินการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมทางหลวงไดดําเนินการจัดทําระบบบริหารความ
เสี่ยงครบถวนทุกขั้นตอนตามที่กาํ หนดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมทางหลวง ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง ไดรวมกันดําเนินการ ดังนี้
- ซักซอมความเขาใจในเรื่องบริหารความเสีย่ ง และแผนปฏิบัติราชการ 4
ป (พ.ศ. 2549-2552) ของกรมทางหลวง และกําหนดแนวทางจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ของกรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
- พิจารณาระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะหและประเมินความเสีย่ ง จัดลําดับ
ความสําคัญของ ความเสีย่ ง
- กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งของ
กรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
3) เสนอแผนบริหารความเสีย่ ง ของกรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให
อธิบดีกรมทางหลวงเพื่อเห็นชอบ
และจัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ให
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549
4) ดําเนินการตามมาตรการ และแผนบริหารความเสีย่ ง ไดแลวเสร็จครบถวน
ดังนี้
- จัดอบรมใหความรูแกผูบริหาร ( ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
ผูอํานวยการสํานักงาน ผูอาํ นวยการสํานักทางหลวง ผูอํานวยการ
แขวงการทาง ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง ผูอํานวยการศูนย
สรางทาง ผูอํานวยการศูนยสรางและบูรณะสะพาน
และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง) เพื่อใหความรูความ
เขาใจในแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติดานตางๆ
วิธีการประเมินและวัดระดับความเสี่ยง วิธีการควบคุม และวิธกี ารวัด
ความเสีย่ ง
- จัดใหมีผูรับผิดชอบเปนเจาภาพในการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่ ง แลวใหรายงานผลความ
คืบหนาของผลดําเนินการใหเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
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- ดําเนินการประเมินผลการจัดการความเสีย่ งในทุกประเด็นยุทธศาสตร
วามีระดับความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรับไดหรือไมเพียงใด
5) ดําเนินการทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสีย่ ง เพื่อให
ทราบถึงระดับความเสีย่ งวาลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม พรอมทัง้
ปญหาอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปรับปรุงการบริหาร
ความเสีย่ งกรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
2. สรุปแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินปจจัยเสี่ยง ภายหลังจากได
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
การบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนการดําเนินงานในลักษณะทั่วทั้งองคกร และรองรับแผนปฏิบัติราชการ
4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยแตละประเด็นยุทธ
ศาสตรมีกระบวนงาน กิจกรรม เปาหมาย และความเสี่ยง/ปจจัยเสีย่ งที่ตองนํามาบริหารจัดการ
รวมทัง้ หมด 6 กระบวนงาน 17 กิจกรรม 38 ปจจัยเสี่ยง ซึง่ สามารถแบงปจจัยเสี่ยงตามระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงได 4 กลุม คือ
1) ระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง “สูง” (15-25 คะแนน) จํานวน 4 ปจจัย
เสี่ยง
2) ระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง “คอนขางสูง” (8-14 คะแนน) จํานวน 16
ปจจัยเสี่ยง
3) ระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง “คอนขางต่าํ ” (4-7 คะแนน) จํานวน 16
ปจจัยเสี่ยง
4) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง “ต่ํา” (1-3 คะแนน) จํานวน 2 ปจจัยเสี่ยง
ทั้งนี้กลยุทธ/วิธีการจัดการความเสีย่ งของแตละปจจัยเสีย่ งที่กรมทางหลวงเลือกใชคอื
วิธีการ “ควบคุม” (Treat) ดวยการกําหนดกิจกรรมควบคุม และมีการติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงรายไตรมาส รวมทัง้ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ณ สิน้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง ซึ่ง
ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง ภายหลังจากไดดําเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (รอบ 12 เดือน)
เปนดังแผนภาพที่ 2.1 -2.6 ในภาคผนวก ก. และ แบงตามผลการควบคุม/บริหารจัดการได 2 กลุม
รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 คือ
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1) ปจจัยเสี่ยงทีส่ ามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใ นระดับที่ยอมรับได
(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงเปน “คอนขางต่ํา” และ “ต่ํา”)
จํานวน 27 ปจจัยเสี่ยง
2) ปจจัยเสี่ยงทีย่ ังไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรับได (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงยังคง “คอนขางสูง” และ”สูง”)
จํานวน 11 ปจจัยเสี่ยง
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ตารางที่ 2.1 ผลการประเมินปจจัยเสี่ยง ภายหลังจากไดดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประเด็นยุทธศาสตร/กระบวนงาน/
กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหาร
จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได

ปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
กระบวนงาน การบริหารการพัฒนาเสนทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกอสราง
กิจกรรมที่ 1
การสํารวจและ 1.1
มาตรการจํากัดขนาดกําลังคน
ออกแบบ
ภาครัฐ (1=ต่ํา)
1.2 มีแผนงาน/โครงการเรง ดวนเพิ่มเติม
จากแผนงาน/โครงการปกติ (2=ต่ํา)
1.3 ขอมูลในการออกแบบไมเพียงพอ
และไมตรงกับสภาพความเปนจริง
(2=ต่ํา)
1.4
ขอจํากัดดานงบประมาณของ
โครงการกอสราง
จึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับ
วงเงินงบประมาณ (4=คอนขางต่ํา)
กิจกรรมที่ 2 การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.1 งบประมาณไมเพียงพอทําใหการ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไมเปนไปตามแผน (1=ต่ํา)
2.2 ผูถูกเวนคืนไมพอใจราคาคา ทดแทน
ที่ไดรับจากทางราชการ (2=ต่ํา)
2.3เจาหนาที่บางคนไมปฏิบัติตาม
ระเบียบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (2=ต่ํา)
2.4เจาหนาที่บางคนมีความรู
ความ
เขาใจในกฎหมาย และระเบียบตางๆ ไม
เพียงพอ (2=ต่ํา)
กิจกรรมที่ 3 การจัดจาง
3.1 กฎ ระเบียบ ของทางราชการมีการ
ปรับปรุง แกไขทําใหกระบวนการจัดจาง
ตองลาชา (1=ต่ํา)
3.2 เจาหนาที่บางคน มีความรู ความ
เขาใจไมเพียงพอในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จางตามกฎระเบียบฯ ใหม (1=ต่ํา)
หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง “สูง” = 15-25 คะแนน “คอนขางสูง” = 8-14 คะแนน
“คอนขางต่ํา” = 4-7 คะแนน “ต่ํา” = 1-3 คะแนน
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/
กระบวนงาน/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
กิจกรรมที่ 4 การดําเนินการ 4.3 มีการแกไขปรับปรุงแกไขแบบ
กอสรางและควบคุมงาน
ใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
ในสนาม ทําใหการกอสรางลาชา
(4=คอนขางต่ํา)
4.4 มาตรการจํากัดขนาดกําลัง คน
ภาครัฐ (4=คอนขางต่ํา)

กิจกรรมที่ 5 การสงมอบงาน

ปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใ น
ระดับที่ยอมรับได
4.1 การสงมอบพื้นที่เพื่อทําการ
กอสรางลาชา เนื่องจากการรื้อยาย
สาธารณูปโภค
และการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (9=คอนขางสูง)
4.2 ผูรับจางดําเนินการกอสราง
ลาชาเนื่องจากขาดสภาพคลอง
และขาดการบริหารจัดการโครงการ
ที่ดี
(8=คอนขางสูง)

4.5 ผูควบคุมงานบางคนมีความรู
ความสามารถและความชํานาญ
งานในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
(4=คอนขางต่ํา)
- เจาหนาที่บางคนมีความรู ความ
ขาใจในขั้นตอนการบันทึกบัญชี
สินทรัพยในระบบ GFMIS ไม
เพียงพอ
(4=คอนขางต่ํา)

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง “สูง” = 15-25 คะแนน “คอนขางสูง” = 8-14 คะแนน
“คอนขางต่ํา” = 4-7 คะแนน “ต่ํา” = 1-3 คะแนน
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/
กระบวนงาน/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
ปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถ
บริหารจัดการใหอยูใน
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใ น
ระดับที่ยอมรับได
ระดับที่ยอมรับได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย
กระบวนงาน การปรับปรุงและแกไขจุดบริเวณอันตรายและจุดเสี่ยงภัย (งานอํานวยความสะดวกและปลอดภัย)
กิจกรรมที่ 1
สํารวจและเก็บ 1.1
วิศวกรในสวนกลางที่
ขอมูลจุดอันตรายและจุดเสี่ยงภัย ปฏิบัติงาน
ทั่วประเทศ
(3 คน) ยังมีไมเพียงพอที่จะดูแล
ปญหาทั่วประเทศ (2=ต่ํา)
1.2 การรวบรวมขอมูลและการสง
ขอมูลโดยใชเอกสาร (Manual)
(6=คอนขางต่ํา)
กิจกรรมที่ 3
ออกแบบ - วิศวกรในสวนกลางที่ปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ
(3 คน) ยังมีไมเพียงพอที่จะดูแล
ปญหาทั่วประเทศ (4=คอนขาง
ต่ํา)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง
กระบวนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมที่ 1 : นําเสนอแผนความ
1.1
ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบํารุง
ตองการมายังสํานักบริหารบํารุง
ทางที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ทาง
ยืดหยุนในการใชงาน
(12=
คอนขางสูง)
1.2 ขอมูลสภาพทางและสะพานไม
ครบถวนสมบูรณ (15=สูง)
1.3 มาตรการจํากัดขนาดกําลังคน
ภาครัฐ
และบุคลากรมีความรู
ความสามารถในการวิเคราะห
ขอมูลไมเพียงพอ (9=คอนขางสูง)
หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง “สูง” = 15-25 คะแนน “คอนขางสูง” = 8-14 คะแนน
“คอนขางต่ํา” = 4-7 คะแนน “ต่ํา” = 1-3 คะแนน
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/
กระบวนงาน/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
ปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถ
บริหารจัดการใหอยูใน
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใ น
ระดับที่ยอมรับได
ระดับที่ยอมรับได
กิจกรรมที่ 2 : รวบรวม/ตรวจสอบ 2.1
ขาดระบบเทคโนโลยี
ขอมูลโครงการบํารุงรักษาทั่ว
สารสนเทศในการบริหารงานบํารุง
ประเทศ
ทางที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน (6=คอนขาง
ต่ํา)
2.2 วิธีการคิดคางานบํารุงปกติใช
งานมานาน (4=คอนขางต่ํา)
กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณ
3.1
งบประมาณที่ไดรับไม
สอดคลองกับความตองการในการ
ใหกับสํานักทางหลวง
บํารุงรักษาทาง ที่แทจริง (16=สูง)
3.2
หลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณไมทันสมัย
(9=
คอนขางสูง)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม
กระบวนงาน : การปรับปรุงยานชุมชน
กิจกรรมที่ 1 : สํารวจขอมูลและ 1.1 นายชางโยธาไมเพียงพอกับ
ปญหาของชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ (2=ต่ํา)
1.2 ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการ
ดําเนินงาน (6=คอนขางต่ํา)
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบขอมูล 2.2 ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการ 2.1 วิศวกรไมเพียงพอ
(9=คอนขางสูง)
และปญหาดานตางๆ ของชุมชน ดําเนินงาน (4=คอนขางต่ํา)
ตามสภาพขอเท็จจริงงาน
ภาคสนาม
กิจกรรมที่ 3 : คัดเลือก
- วิศวกรไมเพียงพอ (9=คอนขาง
สูง)
เปรียบเทียบจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการทั่วประเทศ
พรอม
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป
หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง “สูง” = 15-25 คะแนน “คอนขางสูง” = 8-14 คะแนน
“คอนขางต่ํา” = 4-7 คะแนน “ต่ํา” = 1-3 คะแนน
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
ประเด็นยุทธศาสตร/
กระบวนงาน/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
กิจกรรมที่ 4 : สํารวจและ 4.3 การจัดทําแผนรายประมาณ
ออกแบบรายละเอียดตามลักษณะ การมีหลายขั้นตอน (4=คอนขาง
งานและแผนดําเนินงาน พรอมจัด ต่ํา)
แผนรายประมาณการ
4.4 ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการ
สํารวจและออกแบบ (2=ต่ํา)

ปจจัยเสี่ยงที่ยังไมสามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใ น
ระดับที่ยอมรับได
4.1 วิศวกรในการสํารวจออกแบบ
ไมเพียงพอ (9=คอนขางสูง)

4.2 สํานักทางหลวงดําเนินการ
สํารวจและออกแบบเพียง
หนวยงานเดียวซึ่งไมสอดคลองกับ
การดําเนินงานจริงในสนาม (12=
คอนขางสูง)

กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบแผน - วิศวกรไมเพียงพอ (1=ต่ํา)
รายประมาณการและขออนุมัติ
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
กระบวนงาน 5.1 : การสรรหาบุคลากร
กิจกรรม : การสรรหาบุคลากร - คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่
ก.พ.
กําหนดบางตําแหนงไม
ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาของ
บางสถาบันการศึกษาในปจจุบัน
(3=ต่ํา)
กระบวนงาน 5.2 : การวางแผนและประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา
กิจกรรม : การประเมินผลการ - บางหลักสูตรการฝกอบรมไมมีการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ประเมินการเรียนรู (1=ต่ํา)
หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง “สูง” = 15-25 คะแนน “คอนขางสูง” = 8-14 คะแนน
“คอนขางต่ํา” = 4-7 คะแนน “ต่ํา” = 1-3 คะแนน
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3. การประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
จากขอมูลการดําเนินการจัดทําระบบบริหารความเสีย่ งฯ และผลการประเมินปจจัย
เสี่ยงฯ ดังกลาวขางตน สามารถนํามาใชประกอบการประเมินคุณภาพของแผนบริหารความเสีย่ ง
ของกรมทางหลวง ประปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จําแนกตามแตละมุมมอง ไดดังนี้
1) ดานองคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง พบวา กรมทางหลวงไดจัด
ใหมีองคประกอบเกือบครบถวน คือ
¾ มีทิศทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยเปนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552) จึงมีวัตถุประสงคที่จะ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมายในทุกประเด็นยุทธศาสตร (5
ประเด็นยุทธศาสตร)
¾ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงชัดเจน โดยอยูในรูปของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมควบคุม
และหนวยงานดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน)
¾ มีการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งครบถวน (5 ขั้นตอน)
¾ มีการใหความรูและฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งแกผูบริหาร
และผูที่เกีย่ วของแตยังขาดความชัดเจนในเรื่องตอไปนี้
• นโยบายและกลยุทธการบริหารความเสีย่ ง (ระดับองคกร) และระดับ
ความเสีย่ งที่องคกรยอมรับได ไมไดกําหนดไวใหชัดเจน ทําใหขาด
แนวทาง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง จึงสงผลตอประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยง
• ปจจัยพืน้ ฐานที่ดีที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงยังไมถูกดําเนินการให
มีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะชองทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคกร
การพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารความเสี่ยงและสรางระบบ
เตือนภัย (Early Warning) สําหรับบางปจจัยเสี่ยง รวมทั้งการกําหนดวิธี
และเกณฑวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (ทั้ง KPI
และ KRI)
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2)
ดําเนินการ ดังนี้

ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง พบวา กรมทางหลวง ได

¾ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ดวยการพิจารณาและระบุความเสีย่ งโใช
เทคนิคการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงทําใหสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนงานของทุกประเด็น
ยุทธศาสตร
¾ กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงชัดเจนโดยมุงบรรล
เปาหมายในทุกประเด็นยุทธศาสตร
¾ กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และมีการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
¾ มีการวิเคราะหความคุมคาของวิธีจัดการความเสีย่ ง กอนกําหนดเปน
ทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งแตยังไมดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
• ไมมีการกําหนดนิยาม “ความเสี่ยง” และคําที่เกี่ยวของ รวมทัง้ การระบุ
ประเภทของความเสี่ยงไวในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ทําใหอาจเลือก
วิธกี ารจัดการความเสี่ยงไมเหมาะสม
• ไมมีการวิเคราะหและระบุวาความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงที่
สําคัญที่องคกรตองรีบจัดการและสมควรทุมทรัพยากรลงไปบริหาร
จัดการกอน แตกลับใชวิธีบริหารจัดการทุกความเสีย่ ง/ปจจัยเสีย่ งพรอม
กัน ทั้งที่จริงๆ แลวบางความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยงนัน้ องคกรสามารถ
ยอมรับใหเกิดขึ้นและมีอยูไดในระดับทีย่ อมรับได หรืออาจใชวิธกี าร
ควบคุมภายในซึง่ เปนการดําเนินงานตามปกติอยูแลว
• การระบุปจจัยเสี่ยงสวนใหญยังเปนการระบุจากปจจัยภายในองคกรใน
มุมมองของ Inside-Out มากกวาจะเปนมุมมองของ Outside-In ซึ่งระบุ
จากปจจัยภายนอกองคกร จึงสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยง
• การกําหนดวิธจี ัดการความเสี่ยงสวนใหญเปนกลยุทธระยะสั้น และการ
วิเคราะหความคุมคาของวิธจี ัดการความเสี่ยงยังไมครบทุกกลยุทธ
3) ดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
พบวา กรมทางหลวงมีการ
ดําเนินการวัดผลการบริหารความเสีย่ งดวยการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลังจาก
ไดดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม ทําใหรูความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู (พบวามี
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ปจจัยเสี่ยงทีย่ งั ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได (ระดับความรุนแรง
ของความเสีย่ งยังคง “คอนขางสูง” และ”สูง”) จํานวน 11 ปจจัยเสีย่ ง)
แตยังไมดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
• การติดตามผลการบริหารจัดการความเสีย่ งยังเปนการติดตามผลใน
ระดับผลผลิต (Output) โดยไมมีการกําหนดเกณฑวัดผลการบริหาร
(Outcome) จึงไมอาจบอกไดวาเมื่อได
ความเสีย่ งในระดับผลลัพธ
Output ที่ตองการแลวจะสงผลใหเกิด Outcome ที่ตองการ รวมทั้ง
ไมสามารถบอกไดวาการบริหารความเสี่ยงนัน้ สําเร็จ
หรือไม
• ไมมีการกําหนดดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI) ทั้งในระดับองคกรและระดับ
กิจกรรม อันจะเปนประโยชนตอการสรางระบบเตือนภัย
ผลจากการประเมินคุณภาพแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามมุมมองทัง้ 3 ดานขางตน
ทําใหสามารถวิเคราะหและระบุขอดี ขอเสีย ปญหา/อุปสรรค ของแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไดดังนี้
โดยครอบคลุมทุก
ขอดี : 1) เปนแผนที่มงุ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
กระบวนงานภายใตทุกประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ.
2549-2552)
2) มีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
และดําเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเสีย่ งอยางครบถวน
3) มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทัง้ มีการวิเคราะหความคุม คาของวิธีจัดการความเสี่ยง กอนกําหนด
เปนทางเลือกในการจัดการความเสีย่ ง
4) มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องเปนราย
ไตรมาส และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2549 เพื่อวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง ทําใหรูความเสี่ยงและระดับ
ความเสีย่ งที่เหลืออยู
ขอเสีย : 1) ไมมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธการบริหารความเสี่ยง (ระดับ
องคกร) รวมทัง้ ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (ทั้งระดับองคกร และระดับกิจกรรม) ทําใหไมรู
แนวทาง และขอบเขตการบริหารความเสีย่ ง
2) ไมมีการกําหนดนิยาม “ความเสี่ยง” และคําที่เกี่ยวของ รวมทัง้ การ
ระบุประเภทของความเสี่ยงไวในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งอาจทําใหบุคลากรในองคกรมีความ
เขาใจเกี่ยวกับความเสีย่ ง และการบริหารความเสีย่ งคลาดเคลื่อน และไมตรงกัน
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3) มีการจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ ง แตไมมีการวิเคราะห
และระบุวาความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงใดเปนความเสีย่ งหลักที่สําคัญที่องคกรตองรีบจัดการและ
สมควรทุมทรัพยากรลงไปบริหารจัดการกอน
ทําใหองคกรตองกําหนดกิจกรรมควบคุม และ
กระจายทรัพยากรเพื่อจัดการทุกปจจัยเสี่ยงทีถ่ ูกระบุ สงผลตอประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง
4) การระบุปจจัยเสี่ยงสวนใหญยังเปนการระบุจากปจจัยภายใน
Inside-Out มากกวาจะเปนมุมมองของ Outside-In ซึ่งระบุจากปจจัย
องคกรในมุมมองของ
ภายนอกองคกร
5) การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงยังเปนการติดตามผลใน
ระดับผลผลิต (Output) โดยไมมีการกําหนดเกณฑวัดผลการบริหารความเสีย่ งในระดับผลลัพธ
(Outcome) จึงไมอาจบอกไดวาเมื่อได Output ที่ตองการแลวจะสงผลใหเกิด Outcome ที่ตองการ
รวมทัง้ ไมสามารถบอกไดวาการบริหารความเสี่ยงนัน้ สําเร็จหรือไม
6) ไมมีการกําหนดเกณฑวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล ( KPI ) รวมทั้งดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI) ทัง้ ในระดับองคกรและระดับกิจกรรม อันจะ
เปนประโยชนตอการเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และการสรางระบบเตือนภัย
ปญหา/อุปสรรค : 1) ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) ไมมีชองทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงทัง้
ภายในและภายนอกองคกร
3) ไมมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใน
การบริหารความเสี่ยง และสรางระบบเตือนภัย (Early Warning)
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งของกรมทางหลวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เพื่อใหกรมทางหลวงมีการบริหารความเสีย่ งองคกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ
สามารถจัดการกับความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล กรมทางหลวงจึง
ตองมีการทบทวนและพัฒนาแผนบริหารความเสีย่ งใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายใน
และภายนอกองคกร และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงอยางนอยทุกปงบประมาณ
ซึ่งรวมถึง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดวย โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตาม
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ดังนี้
1) ยังควรมุง บริหารความเสีย่ งทั่วทั้งองคกร โดยครอบคลุมทุกกระบวนงานภายใต
ทุกประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ.
2549-2552) และกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งระดับความเสีย่ งที่องคกรยอมรับไดใหชัดเจน
2) ควรมีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงแกทุก
คนในองคกร
ดวยการนิยามความเสี่ยงและคําที่เกี่ยวของใหชัดเจนเปนแบบ
เดียวกัน เพือ่ ทุกคนในองคกรจะไดใชภาษาความเสีย่ งในแนวทางเดียวกันและมี
จุดหมายรวมกันในการบริหารความเสีย่ ง ทั้งนี้ในการใหนิยาม
“ความเสีย่ ง”
สามารถใชตามที่กาํ หนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง
ซึ่งไดนิยาม “ความเสี่ยง” วาคือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต
สถานการณทไี่ มแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปน
ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ
โดย
ลักษณะของความเสีย่ งนัน้ สามารถมองแยกเปน 3 สวน คือ
- ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง
- ความเสี่ยง/เหตุการณเสีย่ ง คือ เหตุการณที่สง ผลกระทบตอ
การดําเนินงาน หรือ นโยบาย
- ผลกระทบของความเสีย่ ง คือ ความรุนแรงของความเสียหาย
ที่นา จะ เกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง
นอกจากนี้ ควรมีการจัดประเภทของความเสี่ยง ซึ่งการรูประเภทของ
ความเสีย่ งจะชวยใหสามารถกําหนดวิธีจดั การและกําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทความเสีย่ ง ไดเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานนโยบาย/กลยุทธ (Strategic Risk: S) เปนความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร หรือ นโยบาย ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการ
ดําเนินงาน และการเพิ่มมูลคาองคกร
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2. ดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เปนความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับระบบขององคกร/ กระบวนการทํางาน/ เทคโนโลยี/ บุคลากร/ ความเพียงพอของขอมูล ซึ่ง
จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงาน
3. ดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของกับ
การตัดสินใจและดําเนินการทางการเงินขององคกร ซึ่งจะสงผลตอฐานะการเงินขององคกร
4. ดานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk:
C) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนดของทางการ
หรือสัญญา ซึง่ จะสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน
3) นําปจจัยเสี่ยงที่ยงั ไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับทีย่ อมรับได
(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงยังคง “คอนขางสูง” และ”สูง”) จํานวน 11
ปจจัยเสีย่ ง) มาบริหารจัดการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีการทบทวน
และปรับปรุงกิจกรรมควบคุมใหเขมงวดมากขึ้น และเปนไปไดในทางปฏิบัติ
4) การระบุปจจัยเสี่ยงนั้น
นอกจากระบุจากปจจัยภายในองคกรในมุมมองของ
Inside-Out แลว ควรมีการระบุจากมุมมองของ Outside-In ซึง่ ระบุจาก
ปจจัยภายนอกองคกร
5) ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และระบุวาความเสี่ยง/ปจจัย
เสี่ยงใดเปนความเสีย่ งหลักที่สําคัญที่องคกรตองรีบจัดการและสมควรทุม
ทรัพยากรลงไปบริหารจัดการกอน ไมจาํ เปนตองบริหารจัดการในทุกความเสีย่ ง/
ปจจัยเสี่ยง เพราะบางความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้นองคกรสามารถยอมรับได และ
อาจเปลี่ยนจากวิกฤต/ความเสียหายกลายเปนโอกาสขององคกรได
6) ควรกําหนดเกณฑวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ( KPI ) รวมทั้งดัชนีวัด
ความเสีย่ ง (KRI) ทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม เพื่อใชเปนเกณฑบอก
ความสําเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยงฯ
7) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมคี วามรูความสามารถในการบริหารความ
เสี่ยง
8) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสีย่ งทั้งภายในและภายนอก
องคกร
9) ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารความเสีย่ ง
และสรางระบบเตือนภัย (Early Warning)
10) ควรจัดใหมีระบบการสอบทานคุณภาพของการบริหาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
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