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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 
“สรุปแผนบริหารความเสีย่งฯ ของสวนราชการในปที่ผานมา   โดยระบุขอดี  ขอเสีย ปญหา 
อุปสรรค  รวมถึงผลการประเมินปจจยัเสี่ยงของทุกประเด็นยทุธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 ของสวนราชการ  และจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการ  และปจจัยเสี่ยงที่ยงัไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรับได  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับปงบประมาณ 
2550”  
 ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของกรมทางหลวง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สามารถประเมนิไดจากมุมมอง  3  ดานประกอบกนั  คือ 

1) ดานองคประกอบหลกัของการบริหารความเสี่ยง :  พิจารณาจากความ 
      ครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
2) ดานประสทิธิภาพของแผน : พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความ

เสี่ยงไดทัว่ทัง้องคกร  การใหความหมายและจัดประเภทของความเสีย่ง  การ
กําหนดขอบเขต วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได  การกําหนดหลักเกณฑประเมินความเสี่ยงและกําหนดวธิีจัดการ
ความเสีย่งที่เหมาะสม 

3) ดานประสทิธิผลของแผน : พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ดวยวิธี
วัดความรนุแรงของความเสีย่ง  วามกีารเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไรภายหลงั
ดําเนนิการจัดการความเสี่ยงตามวิธีจัดการที่กําหนด 

 
 

ผลการประเมิน 
 

 1. การดําเนนิการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมทางหลวงไดดําเนนิการจัดทําระบบบริหารความ
เสี่ยงครบถวนทุกขั้นตอนตามที่กาํหนดในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมทางหลวง   ดังนี ้

 
1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนจากทกุหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง ไดรวมกนัดําเนินการ ดังนี ้

- ซักซอมความเขาใจในเรื่องบริหารความเสีย่ง และแผนปฏิบัติราชการ 4 
ป (พ.ศ. 2549-2552) ของกรมทางหลวง และกําหนดแนวทางจัดทาํแผน
บริหารความเสี่ยง ของกรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

- พิจารณาระบปุจจัยเสี่ยง วิเคราะหและประเมินความเสีย่ง จัดลาํดับ 
 ความสาํคัญของ ความเสีย่ง   
- กําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และจดัทําแผนบรหิารความเสีย่งของ 

กรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
3) เสนอแผนบริหารความเสีย่ง ของกรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให

อธิบดีกรมทางหลวงเพื่อเหน็ชอบ  และจัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ให 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มนีาคม 2549 

4) ดําเนนิการตามมาตรการ และแผนบริหารความเสีย่ง ไดแลวเสร็จครบถวน 
ดังนี ้
- จัดอบรมใหความรูแกผูบริหาร ( ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง 

ผูอํานวยการสํานักงาน ผูอํานวยการสํานกัทางหลวง ผูอํานวยการ
แขวงการทาง ผูอํานวยการสํานักงานบาํรุงทาง  ผูอํานวยการศูนย
สรางทาง ผูอํานวยการศูนยสรางและบรูณะสะพาน  และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง)  เพื่อใหความรูความ 

       เขาใจในแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติดานตางๆ     
         วธิีการประเมินและวดัระดับความเสี่ยง วิธีการควบคุม และวิธกีารวัด 
         ความเสีย่ง  

- จัดใหมีผูรับผิดชอบเปนเจาภาพในการดําเนินการตามแผนฯ  เพื่อ 
            ดําเนนิการตามแผนการจัดการความเสีย่ง แลวใหรายงานผลความ   
            คืบหนาของผลดาํเนินการใหเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  
            รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
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- ดําเนนิการประเมินผลการจดัการความเสีย่งในทุกประเด็นยุทธศาสตร 
วามีระดับความเสี่ยงคงเหลอืที่ยอมรับไดหรือไมเพียงใด 

5) ดําเนนิการทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสีย่ง  เพื่อให  
ทราบถงึระดับความเสีย่งวาลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม พรอมทัง้
ปญหาอุปสรรค   เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปรับปรุงการบริหาร
ความเสีย่งกรมทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

 
 2. สรุปแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมนิปจจัยเสี่ยง  ภายหลังจากได
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 

 การบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนการดําเนนิงานในลักษณะทั่วทั้งองคกร และรองรับแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร  โดยแตละประเด็นยทุธ
ศาสตรมีกระบวนงาน กิจกรรม เปาหมาย และความเสี่ยง/ปจจัยเสีย่งที่ตองนาํมาบริหารจัดการ  
รวมทัง้หมด  6 กระบวนงาน  17 กิจกรรม 38 ปจจัยเสี่ยง ซึง่สามารถแบงปจจยัเสี่ยงตามระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงได 4 กลุม คือ 
  1) ระดับความรุนแรงของความเสีย่ง “สูง” (15-25 คะแนน)  จาํนวน 4  ปจจัย
เสี่ยง 
  2) ระดับความรุนแรงของความเสีย่ง “คอนขางสงู” (8-14 คะแนน)  จํานวน 16  
ปจจัยเสี่ยง 
  3) ระดับความรุนแรงของความเสีย่ง “คอนขางต่าํ” (4-7 คะแนน)  จํานวน  16 
ปจจัยเสี่ยง 
  4) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง “ตํ่า” (1-3 คะแนน)  จํานวน  2 ปจจัยเสี่ยง 
 ทั้งนี้กลยทุธ/วธิีการจัดการความเสีย่งของแตละปจจัยเสีย่งที่กรมทางหลวงเลือกใชคือ
วิธีการ “ควบคุม” (Treat) ดวยการกําหนดกิจกรรมควบคุม และมีการติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงรายไตรมาส รวมทัง้ประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ณ ส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อประเมนิระดับความรนุแรงของความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง ซึ่ง
ผลการประเมนิระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง ภายหลงัจากไดดําเนนิการ
ตามกิจกรรมควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549  (รอบ 12 เดือน) 
เปนดังแผนภาพที่ 2.1 -2.6 ในภาคผนวก ก. และ แบงตามผลการควบคุม/บริหารจัดการได 2 กลุม 
รายละเอียดดงัตารางที ่2.1 คือ  
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1) ปจจัยเสี่ยงทีส่ามารถควบคุม/บริหารจดัการใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลดลงเปน “คอนขางต่ํา” และ “ตํ่า”) 
จํานวน 27 ปจจัยเสี่ยง 

2) ปจจัยเสี่ยงทีย่ังไมสามารถควบคุม/บรหิารจัดการใหอยูในระดบัที่
ยอมรับได  (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงยงัคง “คอนขางสงู” และ”สูง”) 
จํานวน 11 ปจจัยเสี่ยง 
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ตารางที ่ 2.1  ผลการประเมินปจจยัเสี่ยง ภายหลงัจากไดดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ประเด็นยุทธศาสตร/กระบวนงาน/
กิจกรรม 

ปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/บริหาร
จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ปจจัยเส่ียงที่ยังไมสามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูในระดับที่
ยอมรับได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ   
กระบวนงาน  การบริหารการพัฒนาเสนทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกอสราง 

1.1 มาตรการจํากัดขนาดกําลังคน
ภาครัฐ  (1=ต่ํา) 

 

1.2 มีแผนงาน/โครงการเรง ดวนเพิ่มเติม
จากแผนงาน/โครงการปกติ (2=ต่ํา) 

 

1.3 ขอมูลในการออกแบบไมเพียงพอ
และไมตรงกับสภาพความเปนจริง  
(2=ต่ํา) 

 

กิจกรรมที่ 1  การสํารวจและ
ออกแบบ 

1.4  ขอจํากัดดานงบประมาณของ
โครงการกอสราง  จึงจําเปนตอง
ปรับเปล่ียนรูปแบบใหสอดคลองกับ
วงเงินงบประมาณ  (4=คอนขางต่ํา) 

 

2.1 งบประมาณไมเพียงพอทําใหการ 
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไมเปนไปตามแผน   (1=ต่ํา) 

 

2.2 ผูถูกเวนคืนไมพอใจราคาคา ทดแทน
ที่ไดรับจากทางราชการ   (2=ต่ํา) 

 

2.3เจาหนาที่บางคนไมปฏิบัติตาม
ระเบียบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  (2=ต่ํา) 

 

กิจกรรมที่ 2  การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 

2.4เจาหนาที่บางคนมีความรู ความ
เขาใจในกฎหมาย และระเบียบตางๆ ไม
เพียงพอ   (2=ต่ํา) 

 

3.1  กฎ  ระเบียบ  ของทางราชการมีการ
ปรับปรุง แกไขทําใหกระบวนการจัดจาง
ตองลาชา   (1=ต่ํา) 

 กิจกรรมที่ 3  การจัดจาง 
 

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 

ปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

ปจจัยเส่ียงที่ยังไมสามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

4.3 มีการแกไขปรับปรุงแกไขแบบ
ใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
ในสนาม ทําใหการกอสรางลาชา   
(4=คอนขางต่ํา) 

4.1 การสงมอบพื้นที่เพื่อทําการ
กอสรางลาชา เนื่องจากการรื้อยาย
สาธารณูปโภค และการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  (9=คอนขางสูง) 

4.4 มาตรการจํากัดขนาดกําลัง คน
ภาครัฐ  (4=คอนขางต่ํา) 

4.2  ผูรับจางดําเนินการกอสราง
ลาชาเนื่องจากขาดสภาพคลอง 
และขาดการบริหารจัดการโครงการ
ที่ดี  
(8=คอนขางสูง) 

กิจกรรมที่ 4  การดําเนินการ
กอสรางและควบคุมงาน 
 
 

4.5 ผูควบคุมงานบางคนมีความรู 
ความสามารถและความชํานาญ
งานในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  
(4=คอนขางต่ํา) 

 

-  เจาหนาที่บางคนมีความรู ความ
ขาใจในขั้นตอนการบันทึกบัญชี
สินทรัพยในระบบ  GFMIS  ไม
เพียงพอ 
(4=คอนขางต่ํา) 

 กิจกรรมที่ 5  การสงมอบงาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยง  “สูง” = 15-25 คะแนน  “คอนขางสูง” = 8-14 คะแนน  
    “คอนขางต่ํา” = 4-7 คะแนน   “ต่ํา”  = 1-3 คะแนน 
 



 10

ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร/
กระบวนงาน/กิจกรรม 

ปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

ปจจัยเส่ียงที่ยังไมสามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2    การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย 
กระบวนงาน การปรับปรุงและแกไขจุดบริเวณอันตรายและจุดเสี่ยงภัย (งานอํานวยความสะดวกและปลอดภัย) 

1.1 วิศวกรในสวนกลางที่
ปฏิบัติงาน 
 (3 คน) ยังมีไมเพียงพอที่จะดูแล
ปญหาทั่วประเทศ  (2=ต่ํา) 

 กิจกรรมที่ 1    สํารวจและเก็บ
ขอมูลจุดอันตรายและจุดเสี่ยงภัย
ทั่วประเทศ 
 

1.2 การรวบรวมขอมูลและการสง
ขอมูลโดยใชเอกสาร (Manual) 
(6=คอนขางต่ํา) 

 

กิจกรรมที่ 3    ออกแบบ
รายละเอียดโครงการ 
 

- วิศวกรในสวนกลางที่ปฏิบัติงาน 
 (3 คน) ยังมีไมเพียงพอที่จะดูแล
ปญหาทั่วประเทศ  (4=คอนขาง
ต่ํา) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง 
กระบวนงาน  : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทางและสะพาน 

 1.1 ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบํารุง
ทางที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน  (12=
คอนขางสูง) 

 1.2 ขอมูลสภาพทางและสะพานไม
ครบถวนสมบูรณ  (15=สูง) 

กิจกรรมที่ 1 : นําเสนอแผนความ
ตองการมายังสํานักบริหารบํารุง
ทาง 
 

 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 
 
 
 
 
 



 11

ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
ประเด็นยุทธศาสตร/
กระบวนงาน/กิจกรรม 

ปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

ปจจัยเส่ียงที่ยังไมสามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

2.1 ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบํารุง
ทางที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน  (6=คอนขาง
ต่ํา) 

 กิจกรรมที่ 2 : รวบรวม/ตรวจสอบ
ขอมูลโครงการบํารุงรักษาทั่ว
ประเทศ 
 

2.2 วิธีการคิดคางานบํารุงปกติใช
งานมานาน  (4=คอนขางต่ํา) 

 

 3.1 งบประมาณที่ไดรับไม
สอดคลองกับความตองการในการ
บํารุงรักษาทาง  ที่แทจริง  (16=สูง) 

กิจกรรมที่ 3 : จัดสรรงบประมาณ
ใหกับสํานักทางหลวง 
 
  3.2 หลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณไมทันสมัย  (9=
คอนขางสูง) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม 
กระบวนงาน  : การปรับปรุงยานชุมชน       

1.1 นายชางโยธาไมเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ  (2=ต่ํา) 

 กิจกรรมที่  1 : สํารวจขอมูลและ
ปญหาของชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ 
 1.2 ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการ

ดําเนินงาน  (6=คอนขางต่ํา) 
 

กิจกรรมที่ 2   : ตรวจสอบขอมูล
และปญหาดานตางๆ ของชุมชน
ตามสภาพขอเท็จจริงงาน
ภาคสนาม 

2.2 ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการ
ดําเนินงาน  (4=คอนขางต่ํา) 
 

2.1 วิศวกรไมเพียงพอ   
(9=คอนขางสูง) 

กิจกรรมที่  3  : คัดเลือก
เปรียบเทียบจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการทั่วประเทศ พรอม
จัดทําแผนดําเนินงานประจําป 

 - วิศวกรไมเพียงพอ  (9=คอนขาง
สูง) 

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 

ปจจัยเส่ียงที่สามารถควบคุม/
บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

ปจจัยเส่ียงที่ยังไมสามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการใหอยูใน 
ระดับที่ยอมรับได 

4.3 การจัดทําแผนรายประมาณ
การมีหลายขั้นตอน  (4=คอนขาง
ต่ํา) 
 

4.1 วิศวกรในการสํารวจออกแบบ
ไมเพียงพอ  (9=คอนขางสูง) 

กิจกรรมที่  4  : สํารวจและ
ออกแบบรายละเอียดตามลักษณะ
งานและแผนดําเนินงาน พรอมจัด
แผนรายประมาณการ 
 4.4 ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการ

สํารวจและออกแบบ  (2=ต่ํา) 
 

4.2 สํานักทางหลวงดําเนินการ
สํารวจและออกแบบเพียง
หนวยงานเดียวซึ่งไมสอดคลองกับ
การดําเนินงานจริงในสนาม  (12=
คอนขางสูง) 

กิจกรรมที่  5  : ตรวจสอบแผน
รายประมาณการและขออนุมัติ
งบประมาณ 
 

- วิศวกรไมเพียงพอ  (1=ต่ํา) 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
กระบวนงาน 5.1  :   การสรรหาบุคลากร 
กิจกรรม    :   การสรรหาบุคลากร - คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ 

ก.พ. กําหนดบางตําแหนงไม
ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาของ
บางสถาบันการศึกษาในปจจุบัน  
(3=ต่ํา) 

 

กระบวนงาน 5.2  :   การวางแผนและประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา 
กิจกรรม    :   การประเมินผลการ
ฝกอบรมและพัฒนา 

- บางหลักสูตรการฝกอบรมไมมีการ
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  
 
 จากขอมูลการดําเนนิการจัดทําระบบบรหิารความเสีย่งฯ และผลการประเมินปจจัย
เสี่ยงฯ ดังกลาวขางตน สามารถนาํมาใชประกอบการประเมินคุณภาพของแผนบริหารความเสีย่ง 
ของกรมทางหลวง ประปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จําแนกตามแตละมมุมอง  ไดดังนี ้

1) ดานองคประกอบหลกัของการบริหารความเสี่ยง  พบวา กรมทางหลวงไดจัด 
ใหมีองคประกอบเกือบครบถวน  คือ  

 มีทิศทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยเปนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2549-2552)  จึงมีวัตถุประสงคที่จะ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมายในทกุประเด็นยทุธศาสตร (5 
ประเด็นยทุธศาสตร)  

 มีการกาํหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงชัดเจน โดยอยูในรูปของ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมควบคุม 

และหนวยงานดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (สํานกังานตรวจสอบ
ภายใน) 

 มีการดําเนนิการตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งครบถวน (5 ข้ันตอน) 
 มกีารใหความรูและฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่งแกผูบริหาร
และผูที่เกีย่วของแตยังขาดความชัดเจนในเรื่องตอไปนี้ 

•  นโยบายและกลยุทธการบริหารความเสีย่ง (ระดับองคกร) และระดับ
ความเสีย่งที่องคกรยอมรับได ไมไดกําหนดไวใหชัดเจน ทําใหขาด
แนวทาง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง จงึสงผลตอประสิทธภิาพ
ของการบริหารความเสี่ยง 

•  ปจจัยพืน้ฐานที่ดีที่สนับสนนุการบริหารความเสี่ยงยงัไมถูกดําเนนิการให
มีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะชองทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคกร  การพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง  และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารความเสี่ยงและสรางระบบ
เตือนภัย (Early Warning) สําหรับบางปจจัยเสี่ยง  รวมทั้งการกําหนดวิธี
และเกณฑวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (ทั้ง KPI 
และ KRI) 
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2) ดานประสทิธิภาพของการบริหารความเสี่ยง  พบวา กรมทางหลวง ได
ดําเนนิการ ดังนี ้

 บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ดวยการพจิารณาและระบุความเสีย่งโใช 
  เทคนิคการวิเคราะหข้ันตอนการปฏิบัติงาน จึงทําใหสามารถบรหิาร 
      จัดการความเสี่ยง/ปจจยัเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนงานของทุกประเด็น    
      ยทุธศาสตร 

 กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงชัดเจนโดยมุงบรรล 
      เปาหมายในทุกประเด็นยุทธศาสตร 

 กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสีย่งครอบคลุมทัง้เชิงปริมาณและ    
      เชิงคุณภาพ  และมีการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  

 มีการวิเคราะหความคุมคาของวิธีจัดการความเสีย่ง กอนกําหนดเปน 
      ทางเลือกในการจัดการความเสีย่งแตยังไมดําเนนิการในเรื่องตอไปนี ้
•  ไมมีการกาํหนดนิยาม “ความเสี่ยง” และคาํที่เกี่ยวของ รวมทัง้การระบ ุ  
      ประเภทของความเสี่ยงไวในแผนบรหิารความเสี่ยงฯ ทําใหอาจเลือก 
      วิธกีารจัดการความเสี่ยงไมเหมาะสม  
•  ไมมีการวิเคราะหและระบวุาความเสีย่ง/ปจจัยเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงที ่
      สําคัญที่องคกรตองรีบจดัการและสมควรทุมทรัพยากรลงไปบริหาร   
      จัดการกอน  แตกลับใชวิธีบริหารจัดการทุกความเสีย่ง/ปจจัยเสีย่งพรอม 
      กนั ทั้งที่จริงๆ แลวบางความเสีย่ง/ปจจัยเสี่ยงนัน้ องคกรสามารถ 
      ยอมรับใหเกิดขึ้นและมีอยูไดในระดับทีย่อมรับได หรืออาจใชวิธกีาร 
      ควบคุมภายในซึง่เปนการดําเนนิงานตามปกติอยูแลว 
• การระบุปจจัยเสี่ยงสวนใหญยังเปนการระบุจากปจจยัภายในองคกรใน

มุมมองของ Inside-Out  มากกวาจะเปนมุมมองของ Outside-In ซึ่งระบุ
จากปจจยัภายนอกองคกร จึงสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยง  

•  การกําหนดวิธจีัดการความเสี่ยงสวนใหญเปนกลยทุธระยะสั้น  และการ
วิเคราะหความคุมคาของวธิจีัดการความเสี่ยงยงัไมครบทุกกลยุทธ  

3) ดานประสทิธิผลของการบริหารความเสี่ยง  พบวา กรมทางหลวงมีการ
ดําเนนิการวัดผลการบริหารความเสีย่งดวยการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลงัจาก
ไดดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม ทาํใหรูความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู  (พบวามี 
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ปจจัยเสี่ยงทีย่งัไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได (ระดับความรุนแรง
ของความเสีย่งยังคง “คอนขางสงู” และ”สูง”) จํานวน 11 ปจจยัเสีย่ง) 
แตยังไมดําเนนิการในเรื่องตอไปนี้ 

• การติดตามผลการบริหารจดัการความเสีย่งยงัเปนการติดตามผลใน
ระดับผลผลิต (Output) โดยไมมีการกําหนดเกณฑวัดผลการบริหาร
ความเสีย่งในระดับผลลัพธ  (Outcome) จึงไมอาจบอกไดวาเมื่อได 
Output ที่ตองการแลวจะสงผลใหเกิด  Outcome ที่ตองการ รวมทั้ง
ไมสามารถบอกไดวาการบริหารความเสี่ยงนัน้สําเร็จ หรือไม 

• ไมมีการกาํหนดดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI) ทั้งในระดับองคกรและระดับ
กิจกรรม อันจะเปนประโยชนตอการสรางระบบเตือนภัย 

 
ผลจากการประเมินคุณภาพแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามมุมมองทัง้ 3 ดานขางตน 

ทําใหสามารถวิเคราะหและระบุขอดี ขอเสีย ปญหา/อุปสรรค ของแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไดดังนี ้
 ขอดี :  1) เปนแผนที่มุงบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยครอบคลุมทุก

กระบวนงานภายใตทุกประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 
2549-2552)  

  2) มีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และดําเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเสีย่งอยางครบถวน 
   3) มีการกาํหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทัง้มกีารวิเคราะหความคุมคาของวธิีจัดการความเสี่ยง กอนกาํหนด
เปนทางเลือกในการจัดการความเสีย่ง   

 4) มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องเปนราย
ไตรมาส และประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 เพื่อวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยง  ทําใหรูความเสี่ยงและระดับ
ความเสีย่งที่เหลืออยู 

ขอเสีย :  1) ไมมีการกาํหนดนโยบายและกลยุทธการบรหิารความเสี่ยง (ระดับ
องคกร) รวมทัง้ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (ทั้งระดับองคกร และระดับกิจกรรม) ทําใหไมรู
แนวทาง และขอบเขตการบริหารความเสีย่ง 

 2) ไมมีการกาํหนดนิยาม “ความเสี่ยง” และคาํที่เกี่ยวของ รวมทัง้การ
ระบุประเภทของความเสี่ยงไวในแผนบรหิารความเสี่ยงฯ ซึ่งอาจทาํใหบุคลากรในองคกรมีความ
เขาใจเกี่ยวกับความเสีย่ง และการบริหารความเสีย่งคลาดเคลื่อน และไมตรงกนั  
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 3) มีการจัดลําดบัความสาํคัญของความเสีย่ง แตไมมีการวิเคราะห
และระบุวาความเสี่ยง/ปจจยัเสี่ยงใดเปนความเสีย่งหลกัที่สําคัญที่องคกรตองรีบจัดการและ
สมควรทุมทรัพยากรลงไปบริหารจัดการกอน  ทําใหองคกรตองกาํหนดกิจกรรมควบคุม และ
กระจายทรัพยากรเพื่อจัดการทุกปจจัยเสี่ยงทีถู่กระบ ุสงผลตอประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง 

 4) การระบุปจจัยเสี่ยงสวนใหญยังเปนการระบุจากปจจยัภายใน
องคกรในมุมมองของ  Inside-Out  มากกวาจะเปนมุมมองของ Outside-In ซึ่งระบุจากปจจยั
ภายนอกองคกร 
  5) การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงยงัเปนการติดตามผลใน
ระดับผลผลิต  (Output) โดยไมมีการกําหนดเกณฑวัดผลการบริหารความเสีย่งในระดับผลลัพธ 
(Outcome) จึงไมอาจบอกไดวาเมื่อได Output ที่ตองการแลวจะสงผลใหเกิด Outcome ที่ตองการ 
รวมทัง้ไมสามารถบอกไดวาการบริหารความเสี่ยงนัน้สาํเร็จหรือไม 
    6) ไมมีการกาํหนดเกณฑวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล ( KPI )  รวมทั้งดัชนีวัดความเสี่ยง (KRI) ทัง้ในระดับองคกรและระดับกิจกรรม อันจะ
เปนประโยชนตอการเลือกวธิีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  และการสรางระบบเตือนภัย 
 

ปญหา/อุปสรรค :  1)  ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู 
ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

   2) ไมมีชองทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงทัง้
ภายในและภายนอกองคกร   

  3) ไมมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใน
การบริหารความเสี่ยง และสรางระบบเตือนภัย (Early Warning)  
 
ขอเสนอแนะสําหรบัการจดัทําแผนบรหิารความเสีย่งของกรมทางหลวง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 
 เพื่อใหกรมทางหลวงมกีารบริหารความเสีย่งองคกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ
สามารถจัดการกับความเสีย่ง/ปจจยัเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล  กรมทางหลวงจึง
ตองมีการทบทวนและพฒันาแผนบริหารความเสีย่งใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายใน
และภายนอกองคกร และจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงอยางนอยทกุปงบประมาณ  ซึ่งรวมถงึ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดวย  โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ตาม
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2549-2552)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
ดังนี ้

1) ยังควรมุงบริหารความเสีย่งทั่วทั้งองคกร โดยครอบคลุมทุกกระบวนงานภายใต
ทุกประเดน็ยทุธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 
2549-2552) และกาํหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยทุธการบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งระดับความเสีย่งที่องคกรยอมรับไดใหชัดเจน 

2) ควรมีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงแกทุก
คนในองคกร ดวยการนิยามความเสี่ยงและคําที่เกี่ยวของใหชัดเจนเปนแบบ
เดียวกนั  เพือ่ทุกคนในองคกรจะไดใชภาษาความเสีย่งในแนวทางเดียวกนัและมี
จุดหมายรวมกันในการบริหารความเสีย่ง  ทั้งนี้ในการใหนิยาม “ความเสีย่ง”  
สามารถใชตามที่กาํหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง      
ซึ่งไดนิยาม “ความเสี่ยง” วาคือ เหตกุารณ/การกระทาํใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต
สถานการณทีไ่มแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสยีหาย (ทั้งที่เปน
ตัวเงนิและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจดัตั้งสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสวนราชการ   โดย
ลักษณะของความเสีย่งนัน้  สามารถมองแยกเปน 3 สวน คือ   

- ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตทุี่จะทําใหเกิดความเสี่ยง 
- ความเสี่ยง/เหตุการณเสีย่ง คือ เหตกุารณที่สงผลกระทบตอ

การดําเนินงาน  หรือ นโยบาย 
- ผลกระทบของความเสีย่ง คือ ความรนุแรงของความเสียหาย

ที่นาจะ เกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง 
   นอกจากนี ้ ควรมีการจัดประเภทของความเสี่ยง ซึ่งการรูประเภทของ
ความเสีย่งจะชวยใหสามารถกําหนดวิธีจดัการและกําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม  ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทความเสีย่ง ไดเปน 4 ดาน ดังนี ้
 

  1. ดานนโยบาย/กลยุทธ (Strategic Risk: S) เปนความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร หรือ นโยบาย ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการ
ดําเนนิงาน  และการเพิ่มมูลคาองคกร   
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  2. ดานการดาํเนินงาน (Operational Risk: O) เปนความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับระบบขององคกร/ กระบวนการทํางาน/ เทคโนโลยี/ บุคลากร/ ความเพยีงพอของขอมูล ซึ่ง
จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ในการดําเนนิงาน 
  3. ดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของกบั
การตัดสินใจและดําเนนิการทางการเงนิขององคกร  ซึ่งจะสงผลตอฐานะการเงนิขององคกร 
  4. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ  (Compliance Risk: 
C) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎระเบยีบ  กฎหมาย   ระเบียบขอบังคับ  ขอกําหนดของทางการ 
หรือสัญญา ซึง่จะสงผลตอความสาํเร็จของการดําเนนิงาน 

3) นําปจจยัเสี่ยงที่ยงัไมสามารถควบคุม/บริหารจัดการใหอยูในระดับทีย่อมรับได 
(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงยังคง “คอนขางสงู” และ”สูง”) จํานวน 11 
ปจจัยเสีย่ง) มาบริหารจัดการตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีการทบทวน
และปรับปรุงกจิกรรมควบคุมใหเขมงวดมากขึ้น และเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

4) การระบุปจจัยเสี่ยงนั้น นอกจากระบุจากปจจัยภายในองคกรในมุมมองของ 
 Inside-Out  แลว ควรมกีารระบุจากมุมมองของ Outside-In  ซึง่ระบุจาก
ปจจัยภายนอกองคกร 

5) ดําเนนิการจัดลําดับความสาํคัญของความเสี่ยง และระบุวาความเสี่ยง/ปจจัย
เสี่ยงใดเปนความเสีย่งหลักที่สําคัญที่องคกรตองรีบจัดการและสมควรทุม
ทรัพยากรลงไปบริหารจัดการกอน ไมจาํเปนตองบริหารจัดการในทุกความเสีย่ง/
ปจจัยเสี่ยง เพราะบางความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงนั้นองคกรสามารถยอมรบัได และ
อาจเปลี่ยนจากวิกฤต/ความเสียหายกลายเปนโอกาสขององคกรได 

6) ควรกําหนดเกณฑวัดความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ( KPI )  รวมทั้งดัชนวีัด
ความเสีย่ง (KRI) ทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม เพื่อใชเปนเกณฑบอก
ความสาํเร็จของแผนการบริหารความเสี่ยงฯ  

7) จัดทําแผนพฒันาบุคลากรในองคกรใหมคีวามรูความสามารถในการบริหารความ
เสี่ยง 

8) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเร่ืองการบริหารความเสีย่งทั้งภายในและภายนอก
องคกร   

9) ดําเนนิการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารความเสีย่ง
และสรางระบบเตือนภัย (Early Warning)  

10) ควรจัดใหมีระบบการสอบทานคุณภาพของการบรหิาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 




