
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2564 

 กองทุนจัดรูปที่ดินได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2564 พบว่า มีปัจจัยจำนวน 4 ปัจจัย ที่ต้องการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  ตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง 
ของกองทุนจดัรูปที่ดินเพือ่พัฒนาพ้ืนที่ 

 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง จำนวน 4 แผน กองทุนจัดรูปที่ดินสามารถบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้ทั้ง 4 แผนงาน และสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดดังภาพที่ 1     
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละแผน ดังนี้ 

 

 

ปัจจัยเสี่ยง SR 1  การขาดระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน 
แผนการบริหารความเสี่ยง  จัดจ้างทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุน 
ผลการดำเนินงาน  สามารถจัดจ้างทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแล้วเสร็จตามแผนงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

โดยใช้งบประมาณ 490,000 บาท และมีการทดสอบระบบพร้อมนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือตอบสนองผู้รับบริการภายใน ภายนอกกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

 
ปัจจัยเสี่ยง SR 3  การเบิกจ่ายเงินตามแผนไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 
แผนการบริหารความเสี่ยง  ติดตาม กำกับดูแลให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขให้ผู้ดำเนินโครงการ พร้อมทั้ง

ทบทวนแผนการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน  1. ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุนได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พร้อมให้คำแนะนำ 

และเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้ดำเนินโครงการเพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน 
2. จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามการผลดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงิน พร้อมรายงานผล  
การปฏิบัติงานแต่ละโครงการเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบทุกไตรมาส 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  การลดรับความเสี่ยงตามเป้าหมายปี 2564 



ปัจจัยเสี่ยง OR 4  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กระทบต่อการดำเนินงาน
ตามภารกิจ  

แผนการบริหารความเสี่ยง  นำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) กรณีเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผลการดำเนินงาน  กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เช่น การเข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักงานต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา การปรับการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานภายในที่พัก และมีการรายงานผล
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกเดือนให้ผู้บริหารทราบ 

 
ปัจจัยเสี่ยง CR 1  ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 
แผนการบริหารความเสี่ยง  ดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบฯ บางประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วน ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอปรับแก้ไขระเบียบ 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
1. คณะอนุกรรมการด้านระเบียบฯ ครั้งที่ 1/2654 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2654 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานการลงทุนหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของกองทุนฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ที่...../2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ด้านระเบียบฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนด้วยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน 
กำหนด พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
ว่าด้วยการจ่ายเงิน หรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ืออุดหนุน
ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 แทนประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชำระเงินกู้ยืมคืน
กองทุนด้วยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการด้านระเบียบฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามข้อ 14 และข้อ 15 และ
เสนอให้คณะอนุกรรมการด้านระเบียบฯ อีกครั้งก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอแก้ไขระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือ
การจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ืออุดหนุน ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2552 
เกี่ยวกับการพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุนฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ว่าด้วยการจ่ายเงิน หรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ืออุดหนุน
ให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“เงินสนับสนุน” แก้ไขความหมายของผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็น  
“ผู้ดำเนินโครงการ หรือผู้ที่จะดำเนินโครงการ” และข้อ 9 แก้ไขให้สอดคล้องตามข้อ 3 

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ การพิจารณา “เงินสนับสนุน”  
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง ) หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สำหรับการพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. คณะอนุกรรมการด้านระเบียบฯ ครั้งที่ 2/2654 วันที่ 22 กันยายน 2654  
ระเบียบวาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
หรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่าย
เพ่ือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
หรือการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน หรือทดรองจ่าย
เพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... และให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขและปรับปรุง  
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านระเบียบฯ และส่งให้กองนิติการตรวจสอบ  
เพ่ือนำร่างระเบียบฯ เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. .... และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างประกาศฯ ดังกล่าว 
และส่งให้กองนิติการตรวจสอบ เพ่ือนำร่างประกาศฯ เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ หารือเรื่องวิธีการจ่ายเงิน การรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการหารือกับกองคลังในเรื่องดังกล่าวและศึกษาระเบียบฯ 

การจ่ายเงินเปรียบ เทียบโดยจัดทำให้ครบกระบวนการรับเงินสนับสนุน การจ่ายเงิน
สนับสนุน การโอนเงิน สนับสนุนด้วยวิธีการปกติหรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มเติม
วิธีการจ่ายเงินใน (ร่าง) ระเบียบฯ ให้ครบถ้วน 


