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สวนที่ 4 แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
 
 การบริหารความเสี่ยงของกรมทางหลวงในปงบประมาณ 2550 ยังคงเปนการดําเนินการ
ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2549 และอยูภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวง (พ.ศ. 
2549-2552)  ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร  โดยแตละยุทธศาสตรมี กระบวนงาน กิจกรรม ความ
เสี่ยง  และปจจัยเสี่ยงที่นํามาจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งหมด  5 
กระบวนงาน 15 กิจกรรม 15 ความเสี่ยง และ 21 ปจจัยเสี่ยง  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรได
ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  ประกอบดวย 1 ความเสี่ยง 3 ปจจัยเสี่ยง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ประกอบดวย 3 ความเสี่ยง 4 ปจจัยเสี่ยง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ประกอบดวย 4 ความเสี่ยง 6 ปจจัยเสี่ยง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  ประกอบดวย 3 ความเสี่ยง 3 ปจจัยเสี่ยง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  ประกอบดวย 4 ความเสี่ยง 5 ปจจัยเสี่ยง 
 ทั้งนี้ วิธีจัดการความเสี่ยงของแตละปจจัยเสี่ยงที่กรมทางหลวงเลือกใชมีทั้ง การควบคุม และการ
ถายโอน 
 
 
 

อนุมัติ............................................ 
(นายทรงศักดิ์ แพเจริญ ) 
อธิบดีกรมทางหลวง 

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
กระบวนงาน : การบริหารการพัฒนาเสนทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกอสราง
กิจกรรม : การดําเนินการกอสรางและควบคุมงาน
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
1) การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 9 ทําใหการดําเนินการกอสรางลาชาไม

เปนไปตามแผนงานที่กําหนด 
ประชาชนผูใชเสนทางและอาศัยอยู
บริเวณกอสรางไดรับความเดือดรอน
ในขณะกอสราง

ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ควบคูไปกับการสํารวจ
ออกแบบ

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 - สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
สํานักสํารวจออกแบบ

2) การรื้อยายสาธารณูปโภค 9 ทําใหการดําเนินการกอสรางลาชาไม
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด 
ประชาชนผูใชเสนทางและอาศัยอยู
บริเวณกอสรางไดรับความเดือดรอน
ในขณะกอสราง

เรงประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะ
เสนองบกอสราง

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 - สํานักสํารวจออกแบบ / 
สํานักวางแผน

: ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด/มีความกาวหนาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

สํานักกอสรางทางที่1-3/
สํานักกอสรางสะพาน/
สํานักสํารวจออกแบบ/
สํานักวางแผน

3) โครงการถูกตอตานจาก
ประชาชน กลุม NGO กลุม
ผลประโยชนตางๆ 
สื่อมวลชน สาธารณชนอื่นๆ 
และสิ่งแวดลอม

9 ทําใหการดําเนินการกอสรางลาชาไม
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด 
ประชาชนผูใชเสนทางและอาศัยอยู
บริเวณกอสรางไดรับความเดือดรอน
ในขณะกอสราง

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50

: การกอสรางลาชา

-- เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ประชาสัมพันธโครงการ     - 
จัดใหมีการประชุมการมีสวน
รวมของประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย
กระบวนงาน : การบริหารจัดการ และอํานวยความปลอดภัยบนโครงขายทางหลวง
กิจกรรมที่ 2.1 :  การกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน/มาตรการดานความปลอดภัยของระบบทางหลวง
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง : การเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่มีผูเสียชีวิต
ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ

2
0

 ประชาชนไดรับบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต สงผลตอประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุเกิดจากการกระทํา
ของผูขับขี่เอง เชน ไมปฏิบัติ
ตามกฏจราจร/ ขาดวินัยจราจร
 /ประมาท ฯลฯ

-เตรียมทําแผนการรณรงค
การใชทางอยางปลอดภัย 
รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย
เฉพาะที่ตํารวจทางหลวง
รับผิดชอบ

: ลดระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราสวนผูเสียชีวิตจากการขนสงบนโครงขายทางหลวง (ตอปริมาณการเดินทาง 100 ลานคัน-กิโลเมตร)

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50   - กองตํารวจทางหลวง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย  (ตอ)
กระบวนงาน : การบริหารจัดการ และอํานวยความปลอดภัยบนโครงขายทางหลวง  (ตอ)
กิจกรรมที่ 2.2 :  การปรับปรุงและแกไขจุดอันตราย (Black Spots) ของระบบทางหลวง
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง : การขจัดจุดอันตรายบนทางหลวงไมไดทั้งหมด
ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ

 การจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัยไมเพียงพอตอการ
แกไขใหหมดไป

จัดสรรงบประมาณใหสํานัก
อํานวยความปลอดภัย โดย
จัดลําดับความสําคัญของจุด
อันตรายที่ตองแกไข

9 ประชาชนไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
 สงผลตอประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

: แกไขจุดที่เปนจุดอันตรายบนทางหลวงไดทั้งหมด

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50  - สํานักอํานวยความปลอดภัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย  (ตอ)
กระบวนงาน : การบริหารจัดการ และอํานวยความปลอดภัยบนโครงขายทางหลวง  (ตอ)
กิจกรรมที่ 2.3 :  การพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ/สิ่งอํานวยความปลอดภัย เครื่องหมายจราจร ปายจราจร และไฟสัญญาณ (Traffic Sign and Signaling) ของระบบทางหลวง
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงยังคงตัว
ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ

9 สํานักอํานวยความปลอดภัย

: ลดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวง

เตรียมโครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอุปกรณอํานวยความ
ปลอดภัยและเครื่องหมาย
ควบคุมการจราจร

ประชาชนไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
 สงผลตอประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

เตรียมแผนการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
และทําการปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพของระบบทาง
หลวงใหมีความปลอดภัย

 2) ลักษณะทางกายภาพ
โดยทั่วไปของระบบทาง
หลวงไมปลอดภัยหรือไดรับ
การออกแบบอยางไม
เหมาะสม  เชน ขาดจุดพักรถ
ในระยะที่เหมาะสม ไหลทาง
บริเวณเขตชุมชนมีขนาดไม
เหมาะสม/ไมมีฟุตบาท  ทาง
ชํารุดเสียหาย ฯลฯ

 1) อุบัติเหตุเกิดจากการ
กระทําของผูขับขี่เอง เชน ไม
ปฏิบัติตามกฏจราจร/ ขาด
วินัยจราจร /ประมาท ฯลฯ

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50  - สํานักอํานวยความปลอดภัย

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50  -

20 ประชาชนไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
 สงผลตอประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง
กระบวนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมที่ 3.1 : นําเสนอแผนความตองการมายังสํานักบริหารบํารุงทาง
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
1) ขาดระบบตรวจสอบและ
วิเคราะหสภาพทางที่มี
ประสิทธิภาพ

16 แผนงานลาชาและขอมูลของสภาพ
ทางไมเปนปจจุบัน

มีการพัฒนาระบบตรวจสอบ
และวิเคราะหสภาพทางใหมี
ความทันสมัย ,ถูกตอง , 
สะดวก และรวดเร็ว เชน การ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
HDM-4 ซึ่งเปนโปรแกรม
บริหารจัดการงบประมาณ
อยางมีหลักวิชาการ ใหได
อยางเปนรูปธรรม เปนตน

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 308 สํานักบริหารบํารุงทาง

15

: มีแผนบํารุงรักษาทางและสะพานที่มีประสิทธิภาพ และเปนเชิงรุก

การวิเคราะหขอมูลสภาพทางเพื่อ
จัดทําแผนงานบํารุงทางไม
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง

พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลและฐานขอมูลของ
สภาพทาง

(ใชงบประมาณรวมกับขอ 1))1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 สํานักบริหารบํารุงทาง2) ขอมูลสภาพทางและ
สะพานไมครบถวนสมบูรณ

: แผนงานบํารุงรักษาทางและสะพานไมมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง (ตอ)
กระบวนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทางและสะพาน  (ตอ)
กิจกรรมที่ 3.2 :  จัดสรรงบประมาณใหกับสํานักทางหลวงทั้ง 15 สํานัก
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
1) งบประมาณที่ไดรับไม
สอดคลองกับความตองการ
ในการบํารุงรักษาทางที่แทจริง

16 ทางหลวงไมไดรับการซอมบํารุงตาม
กําหนด ทําใหความชํารุดเสียหาย
ของทางลุกลามจนตองกอสรางใหม

จัดสรรงบประมาณใหสํานัก
ทางหลวง โดยจัดลําดับความ
เสียหายของสภาพทางที่
ตองการไดรับการบํารุงรักษา
ตามลําดับกอนหลัง

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 (ใชงบประมาณรวมกับ
กิจกรรม 3.1))

สํานักบริหารบํารุงทาง

2) ระบบการบริหารงาน
บํารุงทางไมทันสมัย

9 การซอมบํารุงทางหลวงอาจไมมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหลักเกณฑในการ
บริหารบํารุงทางใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพ
แทจริงในปจจุบัน เชนสภาพ
ความเสยีหาย ผลตอบแทน
ทางดานเศรษฐกิจ

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 (ใชงบประมาณรวมกับ
กิจกรรม 3.1))

สํานักบริหารบํารุงทาง

: มีงบประมาณสอดคลองกับงานบํารุงรักษาทางและสะพานที่ตองดําเนินการ
: ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาทางและสะพาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง  (ตอ)
กระบวนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทางและสะพาน  (ตอ)
กิจกรรมที่ 3.3 :  การจัดทําฐานขอมูล/สารสนเทศดานงานบํารุงรักษาทางและสะพาน
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 (ใชงบประมาณรวมกับ

กิจกรรม 3.1))

:มีฐานขอมูล/สารสนเทศดานงานบํารุงรักษาทางและสะพานสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร (MIS)

ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารงานบํารุงทางที่มี
ประสิทธิภาพและมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน

แผนงานลาชาและขอมูลของสภาพ
ทางไมเปนปจจุบัน

12 จัดหาเครื่องมือหรือวิธีการที่
นํามาใชแลวสามารถคิดความ
เสียหายที่สะทอนกับสภาพ
ทางจริง เพื่อปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลงานบํารุงทางใหมี
ประสิทธิภาพ

สํานักบริหารบํารุงทาง

: ขาดฐานขอมูล/สารสนเทศดานงานบํารุงรักษาทางและสะพาน ที่มีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การรักษาและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง  (ตอ)
กระบวนงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาทางและสะพาน  (ตอ)
กิจกรรมที่ 3.4 : การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในงานบํารุงทาง
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
: ขาดความตอเนื่องทางความรูและประสบการณของบุคคลากรที่มีการโยกยาย

(ใชงบประมาณรวมกับ
กิจกรรม 3.1))

16 การซอมบํารุงทางเกิดความลาชา ไม
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
เและไมตอเนื่อง

พัฒนาบุคคลากรใหมีทักษะ
ความสามารถในการ
วิเคราะหและจัดทําแผนงาน

1 ต.ค.49- 30 ก.ย.50 สํานักบริหารบํารุงทาง

: เพื่อใหมีการถายทอดความรูและประสบการณระหวางบุคคลากรที่จะมีการเลื่อนไหลตําแหนงสูงขึ้นอยางมีความตอเนื่อง

จะมีขาราชการปลดเกษียณ
เปนจํานวนมากในชวงเวลา
อันใกลนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม
กระบวนงาน :  การปรับปรุงยานชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบทางหลวง
กิจกรรมที่ 4.1 : วางแผนโครงการจัดลําดับความเหมาะสมที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
: โครงการสงเสริมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติขาดการจัดการที่ดี
: มีแผนดําเนินงาน ประจําป (การปรับปรุงยานชุมชน และภูมิ สถาปตย)

ขาดฐานขอมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ทําใหเพิ่มขั้นตอนในการ
ประสานงานหาขอมูลใหสมบุรณ 
และสูญเสียเวลา

9 เตรียมจัดทําฐานขอมูลของ
การเพิ่มคุณภาพชีวิต และการ
รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน

1 ต.ค.49 -30 ก.ย. 50  - สํานักวางแผน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม  (ตอ)
กระบวนงาน :  การปรับปรุงยานชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบทางหลวง  (ตอ)
กิจกรรมที่ 4.2 : การออกแบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
สํานักทางหลวง

: การออกแบบทางหลวงที่ขาดการสงเสริมคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดลอม
: ออกแบบรายละเอียดและกําหนดเงื่อนไขใหดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม

ขาดรายละเอียดขอกําหนด
เกี่ยวกับการรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม และการลด
ผลกระทบตอชุมชน

16 ทําใหวิถีชีวิตการใชสอยประจําวัน
ของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง และ
ภูมิสถาปตยสองขางทางถูกทําลาย

1 ต.ค.49 - 30 ก.ย. 50  - กําหนดมาตรฐานดานการ
ออกแบบ โดยใหพิจารณา
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตของชุมชน และ
ดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
ดวยการใหประชาชนมีสวน
รวมในการกําหนดรูปแบบ
การกอสราง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาระบบทางหลวงที่สงเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดลอม  (ตอ)
กระบวนงาน :  การปรับปรุงยานชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบทางหลวง  (ตอ)
กิจกรรมที่ 4.3 : การกอสรางทางหลวงบริเวณยานชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมระหวางการกอสราง
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
 - สํานักทางหลวง

: ผูใชเสนทางและผูอยูอาศัยสองขางทาง ไดรับผลกระทบระหวางการกอสรางโครงการ
: การกอสรางใหเปนไปตามขอกําหนดของแบบและรายละเอียดของงาน

บริหารจัดการโครงการโดย
ไมคํานึงถึงความเดือดรอน
ของผูใชเสนทางและผูอยู
อาศัยสองขางทาง และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมขาง
ทางระหวางการกอสราง

16 ทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันทั้ง
ทางดานการคา เศรษฐกิจ และวิถี
ชีวิตกระทบกระเทือน

- ประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบ และ
ประสานงานกับองคการ
ทองถิ่น                                    
 - กําชับใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของแบบ               
 - เพิ่มอุปกรณอํานวยความ
สะดวก และปลอดภัยแกผูใช
เสนทาง

 1 ต.ค.49 - 30 ก.ย. 50
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กระบวนงาน : การพัฒนาองคกร
กิจกรรมที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค : จัดทําแผน กลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จตามเปาหมายและกําหนดเวลา 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ
1) บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจในหลักการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล

12 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม
สามารถผลักดันแผนยุทธศาสตร

:  การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไมแลวเสร็จตามเปาหมายและกําหนดเวลา

2) ขอจํากัดของระยะเวลาที่
จะตองดําเนินการใหเสร็จ
ตามกําหนด

ไมมีทิศทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ชัดเจน

12

0.5 กองการเจาหนาที่จัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยจางที่
ปรึกษาดําเนินการ

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 50
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (ตอ)
กระบวนงาน : การพัฒนาองคกร  (ตอ)
กิจกรรมที่ 5.3 : การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ

: มีการ บูรณาการระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
:  ไมมีการบูรณาการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

กองสารสนเทศ111 พ.ค. - 30 ก.ย. 50จางที่ปรึกษาดําเนินการ
ออกแบบระบบคลัง
ฐานขอมูลสารสนเทศที่มี
ความเชื่อมโยงและบูรณาการ

การปฏิบัติงานเปนไปอยางลาชา  
และไมมีประสิทธิภาพ

20ระบบฐานขอมูลกระจายอยู
ตามหนวยงานตางๆ และขาด
ความเชื่อมโยงกัน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (ตอ)
กระบวนงาน : การพัฒนาองคกร  (ตอ)
กิจกรรมที่ 5.4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ

: สามารถจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตาม

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเปนเรื่อง
ใหมที่เจาหนาที่ยังขาดความรู
ความเขาใจ

25 คุณภาพของการบริหารจัดการของ
องคกรไมมีการพัฒนา

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
โดยจางที่ปรึกษาดําเนินการ

1 มี.ค. - 30 ก.ย. 50 6 สํานัก งานพัฒนาระบบ
บริหาร

:  ไมสามารถจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพฯ ไดสําเร็จ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (ตอ)
กระบวนงาน : การพัฒนาองคกร  (ตอ)
กิจกรรมที่ 5.5 : การบริหารความเสี่ยงขององคกร
วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้น กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (ลานบาท) ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ: กิจกรรมที่ 5.1 มีความเสี่ยงอยูในระดับยอมรับได จึงไมนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง แตยังมีการดําเนินงานและควบคุมตนเองตามหลัก Self Control

: สามารถปองกันและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลตอการบรรลุเปาหมายของกรมทาง

5 เจาหนาที่สวนใหญขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

16 การดําเนินงานไมบรรลุผลตาม
เปาหมาย และมีผลกระทบตอ
ประสิทธิผลองคกร

ดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองคกรทุก
ขั้นตอนตามที่ ก.พ.ร.กําหนด
โดยจางที่ปรึกษาดําเนินการ

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 50 สํานักวางแผน

:  ไมสามารถปองกันและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทุกประเด็นยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 2550 หนา 43




