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ค ำน ำ 
 

 การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้
องค์กรมีความพร้อมต่อการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  เพ่ือที่จะท าให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง จนถึง
บุคลากรทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2565       
ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์                  
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์                    
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ต่อไป 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขันในยุคสมัยปัจจุบันนี้ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ได้ตระหนัก                 
ถึงความส าคัญต่อการด าเนินงานที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
มาตรฐานการจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน กอปรกับพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น การมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนส าคัญที่
ช่วยให้การด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ขององค์กร รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีภายในองค์กร  

 ด้วยแนวคิดดังกล่าว กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  จึงให้ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบาย                   
ด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
การด าเนินการตามแผน และการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรได้รับรู้
ร่วมกัน โดยยึดตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ในเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management- Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
way Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO : ERM) ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  พ.ศ. 2547 ภายใต้กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
ได้น ากรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงรูปแบบดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือก ากับดูแลกิจการภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การด าเนินงาน
จะมีเป้าหมายสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในด้านการบริหารความเสี่ยง  

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลองค์การที่ดี   
มีกระบวนการบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ นั้น ทางกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของตน โดยได้รวบรวมเนื้อหาและข้อมูลในการจัดท าการ
บริหารความเสี่ยงมาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินการภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

1.2 ควำมเป็นมำ 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่.จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่                  
ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืม เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน และเงินทดรองจ่าย กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดเป็นกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการระยะยาว 
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และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แผนปฏิบัติการที่ 3 สร้างความ
เข้มแข็งให้องค์กร กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล 
ทั้งนี ้ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นที่ปรึกษา โดยมีคณะท างาน ได้แก่ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง  
พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานบริหารงานทั่วไป และพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นเลขานุการและคณะท างาน โดยมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือน าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
ประสานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดิน  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ และเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 กำรด ำเนินกำร 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีบัญชี 2566 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัด 4.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เกณฑ์การพิจารณาวัดจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญคือ สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความรุนแรง
ของความเสี่ยงระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร 
และการติดตามประเมินผล ดังนั้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
โดยพิจารณาจากเป้าหมายประจ าปีของทุนหมุนเวียนควบคู่กับการพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า  
เพ่ือน ามาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้อง
ตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง                          
ได้ติดตามและประเมินผล โดยมีการประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ของปีที่ผ่านมา เ พ่ือน าผลการด าเนินงาน 
ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย และปัญหาและอุปสรรค มาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
ในปีต่อไป ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สรุปได้ ดังภำพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
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บทที่ 2  
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Process) ตามมาตรฐานของ COSO โดยน ามาปรับใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ
รองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังภำพที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 2 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

2.1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
 สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร เป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องของ
ค่านิยมภายในองค์กร แนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร สภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่ท า
ให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์และควบคุมการด าเนินงานขององค์กร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดการยอมรับร่วมกันได้ 

2.2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง                  
โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ตลอดจนมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในภาพรวม การรับรู้ขอบเขตของการด าเนินงานใน
แต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้อย่างครบถ้วน ดังนี้
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 (1) วัตถุประสงค์ระดับทุนหมุนเวียน 
 เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียน โดยก าหนดให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทของกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่พ.ศ. 2566 – 2570 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 และตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี 2566  
 (2) วัตถุประสงค์ระดับกองหรือโครงกำร/กิจกรรม 
 เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับของกองหรือโครงการ/กิจกรรมโดยให้มีความสอดคล้อง
กับภารกิจของกองหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานในระดับภาพรวมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับได้มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน
สามารถวัดผลได้ โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ก าหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก SMART ประกอบด้วย 

 Specific: การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ              
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน  
 Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้  
 Achievable: ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
 Reasonable: ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
 Time constrained: กรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม  

 ทั้งนี้ การที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้นั้น ควร
ด าเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพ่ือท าให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
มั่นใจได้ว่า การด าเนินงานขององค์กรอยู่ภายในเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2.3 กำรค้นหำและระบุควำมเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากกลุ่ม
งานต่าง ๆ จะด าเนินการบ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากแหล่งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
ที่ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยจ าแนกประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการด าเนินนโยบาย 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสมหรือ 
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: OR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการก ากับ
ดูแลหรือการควบคุม 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: FR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาด 
สภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: CR) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
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กำรค้นหำและระบุควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 

2.3.1 การค้นหาและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากภารกิจ/กิจกรรม/งาน/โครงการที่จะด าเนินการ 
แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญ ดังภำพที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
พ.ศ. 2566 – 2570 กับแผนการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ (หน้ำ 7) 

 

2.3.2 พิจารณาปัจจัยเสี่ยง โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ 
 

 ปัจจัยเสี่ยงภำยใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นความเสี่ยงที่
องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านวัฒธรรมองค์กร ความเสี่ยง
ด้านนโนยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น 
 ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบทางลบให้ได้มากที่สุด 
เช่น ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง 
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยง               
ด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 

 ทั้งนี้ การค้นหาและระบุความเสี่ยงจะต้องด าเนินการควบคู่กับการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
และผลการติดตามการควบคุมภายในปี 2566 
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ภำพที่ 3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรฯ และกลยุทธ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2566 – 2570  
 

วิสัยทัศน์ 
 
เป้ำประสงค์ 
 
พันธกิจ 
 
 
แผนปฏิบัติกำรฯ 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเมืองได้อย่ำงแพร่หลำย 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
เพ่ือการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

1. สนับสนุนด้านการเงิน และการ
พัฒนาเมือง เพื่อการจัดรูปที่ดินฯ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนด้านการเงิน 

เพ่ือการจัดรูปที่ดินฯ อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้างและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นที่รู้จัก 

2. สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร 
 

3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 

ด้านการพัฒนาเมือง 

3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

และมีธรรมาภิบาล 

ร้อยละความส าเร็จ ในการบริหารจัดการองค์กร
ตามแผนงาน ร้อยละของโครงการจัดรูปที่ดินที่

ด าเนินโครงการได้ประสบผลส าเร็จ 

ร้อยละความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่าย
เงินกองทุน   เ พ่ือสนับสนุน
โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

3 .  ก า ร ก า กั บ  ดู แ ล  ติ ด ต า ม
ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 
ติดตามการคืนเงินกองทุนฯ และ
การ เบิ กจ่ า ย เ งิ นที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนจากกองทุนฯ 
  

4 .  ก า ร จั ด ท า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

5. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ  

6 .  การ เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพการก า กับดู แล ของ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และบริหาร
ส านักงานกองทุนฯ  

10. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรมและ
การบริหารจัดการองค์ความรู้ 

12. พัฒนา/ปรับปรุงรับบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สินของกองทุนฯ 

8. การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

9. การบริหารองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

2. การให้ เงินสนับสนุนเ พ่ือ
ส่งเสริมการค้นคว้า การวิจัย 
การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดรูปที่ดินฯ 

2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือ
การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 
และรองรับวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ 

(Next Normal) 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 11. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

แผนบริหำรทรัพยำกร 
บุคคล 

แผนปฏิบัติกำร
ดิจิทัล 

แผนทรัพย์ยำกร

แผนงำน 
/โครงกำร 
แผนปฏิบัติกำร 
 

เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่และยั่งยืน และเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย 
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2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมว่า  
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบอย่างไร 

 การเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการ คือ 
โอกำสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood: L) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากน้อยเพียงใด  
และ ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ  
จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 

 โดยจะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
เพ่ือให้สามารถก าหนดหรือเรียงล าดับความเสี่ยงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า ในรูปแบบของแผนภูมิ
ความเสี่ยง (Risk profile) แสดงดังภำพที่ 4  

     ระดับควำมเสี่ยง = ค่ำระดับของโอกำส (L) x ค่ำระดับของผลกระทบ (I) 

 
ภำพที่ 4 แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 

ตำรำงท่ี 1 เกณฑ์ประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

ระดับ               
ควำมเสี่ยง 

ค่ำควำมเสี่ยง 
(โอกำส x ผลกระทบ) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

สูงมาก 17 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 13 – 16 อยู่ ในระดับที่ ไม่สามารถยอมรับได้  ต้องจัดกันความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 – 12 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ า 1 - 4 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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 ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

 2.4.1 พิจำรณำโอกำสที่จะเกิด (L) ในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน 
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคตนั้น จะจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก โดยแทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ  

 2.4.2 พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) ในเหตุการณ์ที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่า 
ความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับนั้น จะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
โดยแทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 

2.5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 จากการบ่งชี้และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะท า
การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพ่ือให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิผล โดยการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ว่า จะสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด และส ารวจว่า ในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการ
ควบคุมอยู่แล้วหรือไม่.ซึ่งผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน  
เพ่ือลดระดับโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับ
ได ้(Risk Tolerance) โดยรวบรวมและจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อไป 

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมี 4 วิธี ดังนี้  

 (1) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Take) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง น้อย หรือน้อยมาก 
หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุ มได้ เช่น 
นโยบายของรัฐบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) เป็นต้น  

 (2) กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง (Treat).เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่องค์กรเห็นว่า  
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน
หรือปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการท างานผิดพลาด เป็นต้น 
หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนั้น อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือลดผลกระทบ
หรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้  

 (3) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate/Avoid) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  

 (4) กำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Share/Transfer) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ให้องค์กรอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบ อาจเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ โดยเฉพาะกรณีท่ีเห็นว่า เป็นความเสี่ยง
ที่ไม่คาดคิด ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ ซึ่งองค์กรไม่สามารถ
แบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท าประกันภัย หรือในกรณีที่ความเสี่ยง
อาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในองค์กร ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการแทน เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่จะต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ 
(Cost - Benefit) ของแต่ละแนวทางร่วมด้วย เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการตอบสนองความ
เสี่ยงที่มีอยู่ 

2.6 กิจกรรมควบคุม 

 เป็นนโยบายและการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่า ได้มีการบริหารความเสี่ยง                    
ซึ่งสิ่งส าคัญต่อกิจกรรมการควบคุม คือ การก าหนดบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือรับผิดชอบในการพิจารณา
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการในปัจจุบัน และพิจารณาปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมี                      
การก าหนดวันเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน 

2.7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจ าเป็นในยุคสมัยปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมนิ 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนเปิดเผยและสื่อสารอย่างเหมาะสม  
ทั้งในรูปแบบและเวลา เพ่ือช่วยให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ   
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.8 กำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำน 

 ภายหลังจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีบัญชีและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว         
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือสรุปผลด าเนินงานตาม
แผนและในภาพรวมเสนอคณะกรรมการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ ยง  เป็นการน าสิ่ งที่ ได้ด าเนินการมาตั้ งแต่ขั้นตอนที่  1 – 5            
มาประมวลผลจัดท าเป็นรายงาน โดยแสดงวิธีการ มาตรการผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งระบุแนวทางการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 1) การค้นหาและระบุความเสี่ยง  
          - การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสี่ยง  
              - การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
 2) การประเมินผลการควบคุมภายใน  
 3) การจัดล าดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง  
  4) แผนการบริหารความเสี่ยง  
  5) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของปีก่อน  

 ดังที่กล่าวข้างต้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยด าเนินการตามขั้นตอนบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง COSO ERM Framework เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3  
แผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2566 

 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ .พ.ศ..2547             

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก โดยมาตรา 75 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง 
เรียกว่า กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่” ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่…” โดยกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ด าเนินการพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ที่ก าหนดให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง            
ทั้งองค์กร ตามมาตรฐานของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จึงน าแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว มาปรับใช้ในองค์กร และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงประจ าปีบัญชี 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ควำมเสี่ยง (Risk) เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร โดยเป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด 
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในอนาคตและมีผลท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 
การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหารภายในองค์กร ภายใต้กรอบการตัดสินใจ งบประมาณ การก าหนดเวลา 
และข้อจ ากัดของทรัพยากร ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรประเมินและควบคุมได้ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงเป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
สามารถก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2566 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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3.1 ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  ประจ ำปีบีญชี 2565
 การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2565 ต้องมีการทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีความเสี่ยงจ านวน 4 ปัจจัย ที่ต้องมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และลด
ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่ำ สำมำรถขจัด
ปัจจัยเสี่ยงได้ทุกปัจจัย ดังนี้ 

 SR 1 : ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 OR 1 : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง 
 OR 2 : เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS 
 CR 1 : ระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่เป็นปัจจุบัน และ
ทันต่อเหตุการณ์ 

โดยมีผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2565 ดังแสดงในตำรำงท่ี 2 

 ตำรำงที่ 2 สรุปรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

ปัจจัยเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ ์

SR 1 ระบบ
ฐานข้อมูลยังไม่
สามารถ
ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนได้อย่าง
เต็ม
ประสิทธิภาพ 

1. ให้บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุน ผู้บริหาร และผู้รับบริการ 
และให้บริษัทที่ปรึกษาจัดท าคู่มอื
การใช้งานและวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ส าหรับ
ให้บุคลากรกองทุนฯ สามารถ
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ระบบ
ฐานข้อมูลไดด้้วยตนเอง  
2. ให้แต่ละฝ่ายปรับปรุงข้อมูล
ต่าง ๆ ให้เป็นปจัจุบนั 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 
 
 
 

1.ด าเนินการรวบรวมข้อผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล 
รายงานต่อบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้ด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนนิการปรับปรุงระบบฐานข้อมลู
แล้ว สามารถใช้ระบบฐานข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   
2.ด าเนินการมอบให้พนักงาน หรือน าเข้าข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบันแล้ว 
3.ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลของกองทุนฯ จากผลการส ารวจดังกล่าว มผีู้
เข้าตอบแบบส ารวจเป็นบคุคลภายใน จ านวน 15 คน 
บุคคลภายนอก จ านวน 27 คน และมผีลการประเมิน
ความพึงพอใจการเข้างานระบบฐานข้อมูลเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

 

 

 
 

 

OR 1 การ
ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลของ
กองทุนขาด
ความรวดเร็ว 
และทนัต่อ
เหตุการณ์ในบาง
ช่องทาง 

1. จัดท าแบบมาตรฐาน และ
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้
ชัดเจน ครบทุกช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ Facebook 
Website และ Line Official 
2. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ชัดเจน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 
 
 

 
 

1.จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจ าปีบัญชี2565 เพ่ือเป็น
แผนส าหรับกาประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร หรือเพ่ือให้องค์กรเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางมีผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็น
มาตรฐานในการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ 
2.กองทุนฯ สามารถจัดท าสื่อการประชาสัมพันธ์
ให้แล้วเสร็จ ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันท า
การ หลังจากได้ด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
กองทุนฯ 
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ตำรำงที่ 2 สรุปรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ (ต่อ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ ์

OR 2 เกิดความ
ผิดพลาดในการบันทึก
บัญชีในระบบ GFMIS 
และระบบ NBMS 

1. รวบรวมข้อผิดพลาดต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน  
2. ส่งเจ้าหน้าทีบ่ัญชีและการเงนิ
ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน  
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
รวบรวมข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงการท างานอยู่
ตลอดเวลา 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

 

กองทุนฯ ได้ส่งบุคลากรภายในฝ่ายการเงิน
และบัญชี เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้
บุคลากรศึกษาและทบทวนระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
CR  1 ระเบียบ ประกาศ
ของคณะกรรม การบริหาร
กองทุนฯ บางประเด็นยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน และทัน
ต่อเหตุการณ ์

1. ทบทวนระเบียบ/ประกาศตา่ง 
ๆ ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
2. จัดท าและปรับปรุงระเบียบ/
ประกาศต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและ
สอดคล้องกับระเบียบ 
/ประกาศอ่ืน ๆ ที่ก าหนด 
3. เสนอระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ 
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณา และมีระเบียบ/ประกาศ  
ที่ผ่านการเห็นชอบ ในปี 2565 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

1. ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ 
ว่าด้วยการจัดสรรเงินจากกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ เพ่ืออุดหนุน ให้กู้ยืม สนับสนุน 
หรือทดรองจ่าย เพ่ือการจัดรูปที่ดินฯ 
พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เรื่อง การก าหนด
หลั กเกณฑ์  วิ ธี การ และเงื่ อนไขใน 
การพิจารณา “เงินสนับสนุน” ของกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ  พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
แล้วและได้ประกาศราชกิจจาราชกิจจานุเบิกษา 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565  
2. การประชุมคณะอนุกรรมการระเบียบฯ 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 
และ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่  20 กันยายน 2565 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. . . .  
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้แก้ไข
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ส่งให้กองนิติการตรวจสอบ เพื่อเสนอร่างระเบียบฯ 
เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา 
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 จากเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการทบทวนความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2565 ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับการควบคุมภายในสามารถน ามาวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยง 4 ประเภท คือ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 
4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: CR) 

 ตำรำงที่ 3 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรทบทวนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีบัญชี 2565 

หมำยเหตุ: X หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงปี 2565 ที่อยู่ในระดับยอมรับได้ 

  จากตารางการพิจารณาความเสี่ยงจากการทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี 2565 
พบว่ำ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2565 มีระดับกำรควบคุมสูงกว่ำ 3 ซึ่งถือว่าประสิทธิภาพ 
การควบคุมเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่ต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยง            
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชีใหม่ แต่ทั้งนี้เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้น า  
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (I) ก่อนและหลังการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้ ดังนี้ 

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2565 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

ประเภท
ควำม
เสี่ยง 

S O F C 

ประสิทธผิลของกำรควบคุมที่มีอยู่  
ปัจจัย
เสี่ยงที่

เหลืออยู่ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เมื่อเทียบกับ
เป้ำหมำย 

กระบวน
กำร

ควบคุม 

กำร
ติดตำม 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
ให้แพร่หลาย 

SR 1 ระบบฐานข้อมูลยงัไม่สามารถ
ตอบสนองการปฏบิัติงานของกองทุนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

S 3 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการ
พัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

OR 1 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของ
กองทุนขาดความรวดเร็ว และทนัต่อ
เหตุการณ์ในบางช่องทาง 

O 3 
 
 

4 
 
 

3 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สร้างความเข้มแข็งให้
องค์กร 

OR 2 เกิดความผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และ
ระบบ NBMS 

O 3 
 
 

4 
 
 
 

3 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
ให้แพร่หลาย 

CR  1 ระเบียบ ประกาศของคณะกรรม 
การบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่
เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ ์

C 3 4 3 X 
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ตำรำงที่ 4 เกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) ประจ ำปี
บัญช ี2565 
 

 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของ
กองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

L2 
3 

I1 
3 

3 x 2 = 
9 

SR 1 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 1 1 1 x 1 = 
1 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk) 

OR 1 การประชาสมัพันธ์ข้อมลูของกองทุนขาดความรวดเร็ว และ
ทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง 

L1 
3 

I1 
2 

3 x 2 = 
6 

OR 1 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2 2 1 x 1 = 
4 

 
 

OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ 
GFMIS และระบบ NBMS 

L1 
2 

I1 
3 

3 x 2 = 
6  

OR 2 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง L1 
3 

I1 
2 

2 x 1 = 
2  

ด้านกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

CR 1 ระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ 
บางประเด็นยังไม่เปน็ปัจจบุัน และทันต่อเหตุการณ์ 

L1 
3 

I1 
2 

3 x 2 = 
6 

CR 1 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 1 1 1 x 2 = 
2 

 
น าคะแนนที่ได้ จัดท าข้อมูลในตารางระดับความเสี่ยง เพ่ือก าหนดระดับแสดงผลการบริหารความเสี่ยง ดังภำพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 6 ระดับควำมเสี่ยงท่ีลดลงของปัจจัยเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2565 

  

ระดับ 5 
5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

ระดับ 4 
4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

20 
 

ระดับ 3 
3 

 

6 
 SR 1 OR 1 

 OR 2 CR 1 

9 
 

12 
 

15 
 

ระดับ 2 
2 

OR 2 

4 
 

6 
 8 

 
10 
 

ระดับ 1 
1 

SR 1 CR 1 
2 

OR 1 
3 
 

4 
 

5 
 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความเส่ียงเหนือเส้นสีแดง 

(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 
ต้องจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

 

  

 

 

 ระดับควำมเสีย่งสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

  ระดบัควำมเสี่ยงปำนกลำง 

  ระดบัควำมเสี่ยงต่ ำ 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR:  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ด าเนินงาน 
FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 
CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
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 จากภาพแสดงผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (L) และระดับผลกระทบ (I) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
เพ่ือน ามาค านวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ โดยจะน าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ที่กองทุนฯ ไม่สามารถยอมรับได้มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พบว่ำ การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใน  
ปี 2565 มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ าได้ เนื่องจากสามารถลดได้ทั้ง 4 ปัจจัยเสี่ยง 
คือ SR 1: ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
OR 1: การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง  
OR 2: เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS  และ CR: 1 ระเบียบ ประกาศ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ 

3.2 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2566 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนคู่มือ
บริหารความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยงของกองทุน และน าปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณาควบคู่กับระบบการควบคุมภายใน  
โดยระบุปัจจัยเสี่ยงให้คลอบคลุมตามแผนปฏิบัติการ (3 พันธกิจ 12 แผนงำน และตัวชี้วัด 6 ด้ำน) แล้วน ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำร 

1. สนับสนุนด้ำนกำรเงิน และกำรพัฒนำเมือง
เพื่อกำรจัดรูปที่ดินฯ 

2. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

3.สร้ำงควำมเข็มแข็งให้องค์กร 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 :   ด้านการเงิน  

ตัวชี้วัดที่ 2 :   การสนองประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 
ตัวชี้วัดที่ 3 :  การปฏิบตัิการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

ตัวชี้วัดที่ 5 :  การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจา้ง 

ตัวชี้วัดที่ 6 :  การด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
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3.2.1 ทบทวนกำรด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2565 
และผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งได้ด าเนินการส ารวจความเสี่ยงใหม่               
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2566 วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ รวมถึง
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
หากความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก และมีผลกระทบตั้งแต่ระดับ
ปานกลาง – สูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะน าความเสี่ยงเหล่านั้นไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
แสดงดังภำพที่ 7  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 กระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  ทั้งนี้ ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ได้ด าเนินการทบทวนและส ารวจผลการด าเนินงาน
ของบุคลากร หากเกิดปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและตัวชี้วัดของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่นั้น อาจส่งผลให้การด าเนินงานของกองทุนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

ติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปี 2566 
- ความคืบหน้าในการด าเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินผลประสิทธิภาพของ
การวางแผนด าเนินการว่า สามารถจัดการความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ 
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ปัจจัยเสี่ยง 2565 ปัจจัยเสี่ยง 2566 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน

ของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
รวบรวมข้อผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล 
และด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ระบบ 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน น าเข้าข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลได้ทันที รวมถึง มีการส ารวจ
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศของ
กองทุนฯ จากบุคคลภายในและภายนอก  
ได้ผลลัพธ์ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

- - 

SR 2 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน กองทุนฯ ได้รับการอนุมัติกรอบโครงสร้าง
และอัตราก าลังจากกรมบัญชีกลาง ใน
ต าแหน่งของพนักงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และได้จัดจ้างพนักงานทั้งสองต าแหน่งแล้ว 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  

- - 

SR 3 กองทุนฯ ขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ กองทุนฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการลงทุนหา
ผลประโยชน์ของกองทุนฯ ระยะยาว พ.ศ. 2566 - 
2575 และได้จัดท า (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) 
โครงการศึกษาและจัดทาแผนการลงทุน 
หาประโยชน์ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ ขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ SR 1 

- เพ่ิมใหม่ - กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต SR 2 

ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2566  
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ปัจจัยเสี่ยง 2565 ปัจจัยเสี่ยง 2566 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 
  OR 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว 

และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง 
จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ ประจาปีบัญชี 2565 เพ่ือเป็นแผนส าหรับ
การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร และก าหนดมาตรฐานการประชาสัมพันธ์
และการก าหนดช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

- - 

  OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
และระบบ NBMS 

รวบรวมข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และส่ง
บุคลากรภายในฝ่ายการเงินและบัญชีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน รวมถึง ให้ปฏิบัติงานตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด  

บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบ การบันทึกบัญชี 
และการจ่ายเงิน 

OR 1 

  OR 3  โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

โครงการจัดรูปที่ดินฯ บางโครงการยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน  

โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินจากกองทุน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

OR 2 

OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Video Conference               
มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของโครงการจัดรูป
ที่ ดิ น ฯ  แล ะร ะบบฐ านข้ อมู ล ขอ งกอ งทุ น ฯ                
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

- - 

ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2566 (ต่อ) 
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ปัจจัยเสี่ยง 2565 ปัจจัยเสี่ยง 2566 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

- เพ่ิมใหม่ - 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร  

OR 3 

- เพ่ิมใหม่ - 
สื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ไม่เป็น
ปัจจุบัน 

OR 4 

- เพ่ิมใหม่ - 
บุคลากรของกองทุนฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ  

OR 5 

- เพ่ิมใหม่ - พนักงานกองทุนฯ ลาออกจากงานบ่อย  OR 6 

ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2566 (ต่อ) 
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ปัจจัยเสี่ยง 2565 ปัจจัยเสี่ยง 2566 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
FR 1 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถ

คืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 
ในปี 2565 กองทุนฯ สามารถรับช าระคืนเงิน
จากโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ดีกว่าแผนที่ก าหนด  

โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถ
คืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

FR 1 

- เพ่ิมใหม่ - รายได้และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

FR 2 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

บางประเด็นยังไมเ่ป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ 
ในปี 2565 สามารถจัดประกาศบังคับใช้
ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ได้จ านวน 2 ฉบับ และสามารถ
จัดท าร่างระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ แล้ว  

ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
และข้อกฎหมายอื่น ๆ ของกองทุนฯ ยังไมท่ันกาล 

  CR 1 

ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปีบัญชี 2566 (ต่อ) 
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ตำรำงท่ี 6 ควำมพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2566  
 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 
พ.ศ. 2566 - 2570 (ประจ ำปบีัญชี 2566) 

ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลกกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(กองทุนจัดรปูที่ดิน ประจ ำปบีญัชี 2566) 

 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)   

SR 1 กองทุนฯ ขาดประสบการณ์ด้านการลงทุน 
หาผลประโยชน์  

แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

- 
 
 
 

SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  
 
 
 
 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk)  

OR 1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาด
ในการตรวจสอบ การบันทึกบัญชี และการ
จ่ายเงิน 

แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

-  

 
 
 



 

23 

ตำรำงท่ี 6 ควำมพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2566 (ต่อ)  

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 
พ.ศ. 2566 - 2570 (ประจ ำปบีัญชี 2566) 

ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลกกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(กองทุนจัดรปูที่ดิน ประจ ำปบีญัชี 2566) 

 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk)  

OR 2 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการ
จัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์  2 :  พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  
เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และ
รับรองวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal)  

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละจ านวนโครงการจัดรูปที่ดนิฯ ที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน  

 
 
 

 
OR 3 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปฏิบัติงาน 

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  - 
 

ตัวชี้วัด 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   
 
 
 

OR 4 สื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ  
ไม่เป็นปัจจุบัน 

แผนปฏิบัติกำรที่ 2 : สร้างภาพลักษณ์องค์กร  
กลยุทธ์  3 :  ศึกษาวิจัย  พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับการรับรู้กองทุนฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุน   

 

OR 5 บุคลากรของกองทุนฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความ
เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ 

แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

OR 6 พนักงานกองทุนฯ ลาออกจากงานบ่อย  แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
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ตำรำงท่ี 6 ควำมพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2566 (ต่อ)  
 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 
พ.ศ. 2566 - 2570 (ประจ ำปบีัญชี 2566) 

ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลกกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(กองทุนจัดรปูที่ดิน ประจ ำปบีญัชี 2566) 

 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  

FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้
กองทุนฯ ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการ
จัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์  2 :  พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  
เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และ
รับรองวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละจ านวนเงนิให้กู้ยืมที่สามารถจัดเก็บ
ได้ตามแผน 

 

FR 2  รายได้และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

- 
 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

และข้อกฎหมายอื่น ๆ ของกองทุนฯ ยังไมท่ันกาล 
แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล 

-  
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength: S)/ จุดอ่อน(Weakness: W)  จำกปัจจัยภำยใน 

 ปัจจัยภำยใน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งสามารถควบคุมได้ และมีผลท าให้การ
ด าเนินงานภายในองค์กรประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ 
 จุดแข็ง (Strength: S) หมายถึง ลักษณะเด่นของการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ภายใน
องค์กรที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
 จุดอ่อน (Weakness: W) หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ท าได้ไม่ดี และเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ 
ขององค์กร 

กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunities: O)/ ภัยคุกคำม (Threats: T) จำกปัจจัยภำยนอก 
 ปัจจัยภำยนอก หมายถึง ปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้
ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สถานภาพและบทบาทของคู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับ
บริการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 โอกำส (Opportunities: .O) .หมายถึง ความเป็นไปได้ทางธุรกิจขององค์กร กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร 
 ภัยคุกคำม (Threats:.T) หมายถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ กล่าวคือ                   
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ระดมความคิดในการท าการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน  
โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

ตำรำงที่ 7 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้ำนค่ำนิยมร่วม (Share Values) 

S1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

W1 การสื่อสารเพื่อการท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรยังไม่เพียงพอ  

2. ด้ำนกำรวำงแผน (Strategy) 
S2 มีแผนปฏิบัติการกองทุน แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนดิ จิ ทั ล  และแผนบริหารความ เสี่ ย ง  
เป็นกรอบในก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

W2 การด า เนินการตามแผน กิจกรรม โครงการ 
ค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ 

3. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure) 

S3 มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา รูปแบบการ
ท างาน และสมาชิก   

W3 โครงสร้างองค์กร และอัตราก าลัง ที่ใช้ส าหรับ
บริหารงานส านักงานกองทุน ยังไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงาน 
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ตำรำงที่ 7 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. ด้ำนระบบกำรปฏิบัติงำน (System) 

S4 มีระบบควบคุมและติดตามการด าเนินงาน
ของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

W4 ระบบสารสนเทศภายในที่ สนับสนุนการ
ด าเนินงานยังขาดเสถียรภาพ ไม่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน S5 มีระบบสารสนเทศที่อ านวยความสะดวก 

ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เกิดความสะดวก
ในการด าเนินงาน ติดต่อและประสานงาน 

5. ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร (Style)  
S6 เป็นทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคลจึงมีความ

คล่องตัวในการด าเนินงาน มีความมั่นคง
ทางสถานะการเงิน มีความหลากหลายของ
เงินสนับสนุน 

W5 มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่ยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมด 

S7 เป็นทุนหมุนเวียนจึงไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน จึงสามารถน าทรัพย์สินไปลงทุน 
หาผลประโยชน์ได้ 

W6 ใช้ระยะเวลานาน จึงกว่าจะอนุมัติการให้
สนับสนุนโครงการได ้

W7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
ยังไม่ครอบคลุม 

6. ด้ำนบุคลำกร (Staff) 

S8 สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่ อย่ างจ ากัด
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 

W8 บุคลากรบางต าแหน่งลาออก/โยกย้าย ท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

ด้ำนทักษะควำมเชี่ยวชำญ (Skills) 
S9 มีตัวอย่างความส าเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

ทีเ่คยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
W9 ขาดความรู้และประสบการในการลงทุนหา

ผลประโยชน์ และในด้านกฎหมายต่าง ๆ  
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 
การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจยัภายนอก คือ 

ตำรำงที่ 8 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ด้ำนนโยบำยและกำรเมือง (Political Component : P) : ปัจจัยด้ำนกำรเมือง 

O1 มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและพื้นที่  

T1 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่   
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

O2 มีพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน ที่ท าให้การ
บริหารงานของกองทุนมีความชัดเจนมากขึ้น 

O3 นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้
มีการศึกษาตลอดชีวิต กองทุนฯ จึงมีแผนงาน
เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

O4 กรมโยธาธิการและผั ง เมืองที่ ส่ ง เสริมให้
โครงการใช้งบประมาณจากกองทุนส าหรับ 
การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ 

O5 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลังสภาวะการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ได้บรรเทาตัวลง 

T2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรกองทุน 
แสวงหางานที่มีสวัสดิการ ความค่าตอบแทน 
ที่สูงกว่า 

O6 รูปแบบการลงทุนมีหลากหลายมากข้ึน  T3 สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ก าลังซื้อของประชาชน 
มีน้อยลง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

3 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component : S) : ปัจจัยด้ำนสังคม 

O7 มีเครือข่าย ภาคเอกชน ที่พร้อมให้ 
ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นทีแ่ละเมือง 

T4 โรคระบาดใหม่ โรคอุบัติซ้ าที่ส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานตามภารกิจ 

O8 ช่องทางการสื่อสารที่พฒันามากขึ้น ท าให้การ
ประชาสัมพนัธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว 

T5 ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน 
การจัดรูปที่ดินฯ 

T6 ประชาชนบางพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
ด า เนิ นกา รจั ด รู ปที่ ดิ นฯ  ส่ ง ผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

4. ด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T) : ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลย ี
O9 มีเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและทันสมัย 

- - 
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สรุป 

11 ปัจจัยเสี่ยง 

1) ติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 2565 ข้อ 3.1 
ประกอบด้วย 

ตำรำงที่ 2 สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีบัญชี 2565 (หน้ำ 12) 

ตำรำงที่ 3 การพิจารณาความเสี่ยงจากการ
ทบทวนประสิทธิผลของการควบคมุภายใน 
ประจ าปีบญัชี 2565 (หน้ำ 14) 
ตำรำงที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย (L) และความรนุแรงของ
ผลกระทบ (I) ปี 2566 (หน้ำ 15) 
ภำพที่ 6 ระดับความเสี่ยงท่ีลดลงของปัจจัย
เสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2566 (หน้ำ 21) 

 
2) ส ำรวจและค้นหำควำมเสี่ยงใหม่ ข้อ 3.2.1 
   (ตารางที่ 5 หน้า 18 - 20) โดย  

ทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี 2565 มี 9 ปัจจัย  
ส ำรวจใหม่ มี 7 ปัจจัยเสี่ยง 

3) รำยงำนผลควบคุมภำยใน ข้อ 3.2.2 
   (ตารางที่ 10 หน้า 30) 

ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยใน 

- ควบคุมเพียงพอ 8 ปัจจัยเสี่ยง 

- ควบคุมไม่เพียงพอ 3 ปัจจัยเสี่ยง 

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 3 ปัจจัยเสี่ยง 

3.2.2 กำรระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 

 จากการวิเคราะห์ในขั้นการทบทวนการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้น าปัจจัย
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชี 2566 มาพิจารณาประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณา
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน หากปัจจัยเสี่ยงใดมีผลประเมินต่ ากว่า 3 กองทุนจะน ามาจัดท าแผนความเสี่ยง
ในปีบัญชี 2566 ซึ่งพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชี 2566 จ านวน 11 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีปัจจัยเสี่ยง                     
ที่ควบคุมภายในเพียงพอ จ านวน 8 ปัจจัยเสี่ยง และควบคุมภายในไม่เพียงพอ จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง เป็นผลให้
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ น าปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ 8 ขั้นตอนกำรค้นหำและระบุควำมเสี่ยงท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในปีบัญชี 2566  
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  จากการค้นหาและระบุผลการผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งน าปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณาควบคู่กับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับการควบคุมภายใน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 9 เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

ระดับกำรควบคุม 
ประสิทธผิลของกำรควบคุมที่มีอยู่ 

ผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับ
เป้ำหมำย 

กระบวนกำรควบคุม กำรติดตำม 

1 เบื้องต้น 
ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายมาก 
(เทียบเท่ำระดับ 1) 

ไม่มีมาตรฐานทีช่ัดเจน ไม่มีการติดตาม 

2 ไม่เป็นทำงกำร 
ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมาย 
(เทียบเท่ำระดับ 2) 

มีการควบคุมมาตรฐาน 
แต่ยังไม่น าออกมาใช ้

มีการควบคุมแต่ไม่มีการ
ติดตาม 

3 เป็นระบบ 
ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมาย 
(เทียบเท่ำระดับ 3) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน 
ของแต่ละหน่วยงาน 

มีการติดตามแต่ไม่มีการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

4 บูรณำกำร 
ผลการด าเนนิงานดีกวา่เป้าหมาย 
(เทียบเท่ำระดับ 4) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน 
ขององค์กร 

มีการติดตามและมีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

5 
ใช้ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสดุ 

ผลการด าเนนิงานดีกวา่เป้าหมายมาก 
(เทียบเท่ำระดับ 5) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน 
ขององค์กร และเทียบเคียง 
กับ Best Practice 

มีการระบุระยะเวลาการ
ติดตามและรายงานผล                
ที่ชัดเจน 

 โดยพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม หากมีมุมมองใดที่มีระดับกำรควบคุมต่ ำกว่ำ 3 จะถือว่ำ
ประสิทธิภำพกำรควบคุมไม่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นจะต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ร่วมกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชีใหม่ ดังภำพที่ 9 โดยการรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มี
ความเสี่ยงทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร และทบทวนเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมิน
ความเสี่ยงนั้นๆ ในขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 9 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงคงเหลือภำยหลังจำกกำรควบคุมภำยใน
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ตำรำงท่ี 10 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีบัญชี 2566 

 
ล ำดับ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเพียงพอของมำตรกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน 
S O F C ผลกำรด ำเนินงำน 

เทียบกับเป้ำหมำย 
กระบวนกำร 

ควบคุม 
กำรติดตำม 

1 SR 1 กองทุนฯ ขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ S 4 4 4 การควบคุมภายในเพียงพอ 

2 SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต S 1 1 1 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

3 OR 1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ  
การบันทึกบัญชี และการจ่ายเงิน 

O 3 3 2 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

4 OR 2 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

O 4 4 5 การควบคุมภายในเพียงพอ 

5 OR 3 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร O 4 3 4 การควบคุมภายในเพียงพอ 

6 OR 4 สื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน O 4 4 4 การควบคุมภายในเพียงพอ 

7 OR 5 บุคลากรของกองทุนฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  
และภารกิจของกองทุนฯ 

O 1 1 1 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

8 OR 6 พนักงานกองทุนฯ ลาออกจากงานบ่อย O 4 3 3 การควบคุมภายในเพียงพอ 
9 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(กรณีเงินให้กู้ยืม) 
F 4 4 5 การควบคุมภายในเพียงพอ 

10 FR 2 รายได้และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทุนฯ F 4 3 3 การควบคุมภายในเพียงพอ 

11 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และข้อกฎหมายอ่ืน ๆ  
ของกองทุนฯ ยังไม่ทันกาล 

C 3 3 3 การควบคุมภายในเพียงพอ 

    หมำยเหตุ: 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
       3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: CR)  
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3.2.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
โดยการส ารวจจากผลการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และน าผลการค านวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
มาจัดล าดับความส าคัญ โดยจะน าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่กองทุนฯ ไม่สามารถยอมรับได้มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

ตำรำงที่ 11 เกณฑ์ในกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยและควำมรุนแรงของผลกระทบในกำรเกิดควำมเสี่ยง 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจำรณำ 

น้อยมำก (1) น้อย (2) ปำนกลำง (3) สูง (4) สูงมำก (5) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood: L) 

L1 = ความถี่ ในการเกิดความ
ผิดพลาด/ ความล่า ช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี มากกว่า  
4 ครั้ง/ปี 

L2 = จ านวนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการไดต้าม
แผน 

ทั้งหมด 

ไม่เป็นไปตามแผน 
1 โครงการ 

ไม่เป็นไปตามแผน 
2 โครงการ 

ไม่เป็นไปตามแผน 
3 โครงการ 

ไม่เป็นไปตามแผน 
ตั้งแต่ 4 โครงการ 

ขึ้นไป  

L3 = การช าระเงินกู้ยืมที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดิน 
ตามแผนที่ก าหนด 

โครงการสามารถ
ช าระคืนเงินกู้ยืม

ตามแผน 

- โครงการทีส่ามารถ
ช าระเงินกู้ยืมได้ตาม

แผนบางส่วน 

- โครงการไมส่ามารถ
ช าระคืนเงินกู้ยืมได้

ตามแผน 

L4 = ความส าเร็จในการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการ 

ความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 90% 

ความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 75% 

ความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 50% 

ความส าเร็จ 
ไม่น้อยกว่า 25% 

ความส าเร็จ 
น้อยกว่า 25% 

L5 = ความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต  

และปฏิบัติได้ตามแผน
ไม่น้อยกว่า 80% 

มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต  
และปฏิบัติได้ตาม

แผนไม่น้อยกว่า 70% 

มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต  

และปฏิบัติได้ตามแผน
ไม่น้อยกว่า 60% 

มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต  
และปฏิบัติได้ตาม

แผนไม่น้อยกว่า 50% 

ไม่มีแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริต 

ควำมรุนแรงของลกระทบ (Impact: I) 

I1 = ผลสัมฤทธิ์/ความถูกต้องของงาน ไม่น้อยกว่า 90 % 81 - 90 % 71 - 80 % 60 - 70 % น้อยกว่า 60 % 

I2 = ร้อยละจ านวนเงินให้กู้ยืมที่
สามารถจัดเก็บได้ตามแผน 

จัดเก็บได้มากกว่า 
90% 

จัดเก็บได ้
90% - 81% 

จัดเก็บได ้
80% – 71% 

จัดเก็บได ้
70% – 61% 

จัดเก็บได้ต่ ากว่า 
61% 

I3 = ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน 

เบิกจ่ายได ้
ตามมติ ครม. 
ร้อยละ 100 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่ามติ ครม. 

ร้อยละ 97 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่ามติ ครม. 

ร้อยละ 94 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่ามติ ครม. 

ร้อยละ 91 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่ามติ ครม. 

ร้อยละ 88 
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ตำรำงท่ี 12 กำรค ำนวณระดับควำมเสี่ยง 

 

ล ำดับ 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L) x (I) 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1 SR 1 กองทุนฯ ขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ L1 
1  

I1 
1 

1 

2 SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต L5 
5 

I1  
2 

10 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 

3 OR  1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ 
การบันทึกบัญชี และการจ่ายเงิน  

L1  
3 

I1 
2 

6 

4 OR  2 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

L2  
3 

I1 
1 

3 

5 OR 3 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

L1  
2 

I1  
1 

2 

6 OR 4 สื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน L1  
2 

I1  
1 

2 

7 OR 5 บุคลากรของกองทนุฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยงัไม่มีความเข้าใจในบทบาท หนา้ที่ 
และภารกิจของกองทนุฯ 

L1  
3 

I1  
2 

6 

8 OR 6 พนักงานกองทนุฯ ลาออกจากงานบ่อย L1 
2 

I1  
2 

4 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

9 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลา                            
ที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

L3  
3 

I2  
1 

3 

10 FR 2 รายได้และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ 

L4  
1 

I1  
1 

1 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

11 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และข้อ
กฎหมายอื่น ๆ ของกองทุนฯ ยังไม่ทันกาล 

L1  
2 

I1  
2 

4 

 
 

 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) 
 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: OR) 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) 
 4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: CR) 

หมำยเหตุ : ใช้ตำรำง 11 เกณฑ์ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบในการเกิดความเสี่ยง (หน้ำ 31) 
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3.2.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้พิจารณา
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จึงน าผลการค านวณระดับความเสี่ยงของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่ควรได้รับ                
การจัดการก่อนตามเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

 1) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก: คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับท่ีไมส่ามารถ
ยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2) ระดับควำมเสี่ยงสูง: คะแนนระดับความเสี่ยง 13 – 16 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง: คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 12 คะแนน หมายถึง ระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

4) ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ : คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้  
 โดยไมต่้องควบคุมความเสี่ยง  

 จากตำรำงที่ 12 (หน้ำ 29) สามารถน ามาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 2566 ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
เพ่ือแสดงล าดับความเสี่ยง พบว่า มี 11 ปัจจัยเสี่ยง และมีเพียง 3 ปัจจัยเสี่ยง ที่ต้องมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป 
ซึ่งสามารถจัดล าดับความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

1) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จ านวน - ปัจจัยเสี่ยง  
2) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จ านวน - ปัจจัยเสี่ยง  
3) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง จ ำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ 

 SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 OR 1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ การบันทึกบัญชี 
และการจ่ายเงิน 
 OR 5 บุคลากรของกองทุนฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  
และภารกิจของกองทุนฯ 

4) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงต่ ำ จ ำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
 SR 1 กองทุนฯ ขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ 
 OR 2 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
 OR 3 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 OR 4 สื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน 
 OR 5 บุคลากรของกองทุนฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  
และภารกิจของกองทุนฯ 
 OR 6 พนักงานกองทนุฯ ลาออกจากงานบ่อย 
 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลา                            
ที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 
 FR 2 รายไดแ้ละงบประมาณทีไ่ดร้ับการจัดสรร ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบัตงิานของกองทนุฯ 
 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และข้อกฎหมายอื่น ๆ ของกองทุนฯ 

 ยังไม่ทนักาล
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ภำพที่ 10 ระดับควำมเสี่ยงของปัจจัยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในปีบัญชี 2566 

 
 3.2.5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พิจารณาจัดท าแนวทางบริหารปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ ในระดับต่ า 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost.–.Benefit) ในแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือค านวณเปรียบเทียบต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงและผลที่จะได้จากการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบต่างๆ เพ่ือประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตำรำงที่ 13 (หน้ำ 35 - 38) และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมของ   
แต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปีบัญชี 2566 แสดงดังตำรำงที่ 14 (หน้ำ 40) 
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 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  

 

 

  ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

  ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 

CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
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ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis  

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือก          
ที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ วิธีจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

 

รำยละเอียดกำรจัดกำร 
ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 

ค่ำใช้จ่ำย แผนกำรสนับสนุน เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

SR 2  
กองทุนฯ ยังไม่มี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - - - ลด ทุกฝ่ำย 
ลด 
 

 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันทุจริตของกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 2565  
2. เผยแพร่และแจ้งให้
บุคลากร ปฏบิัติการตาม
แผนปฏบิัติการป้องกันการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด  

 
 
 
 
- 

1. แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริต  
และจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ  
2. เสนอคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3. เผยแพร่และ
แจ้งให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทราบ 
4. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ ใช้งาน
ได้จริง ผา่นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

กองทุนฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนปฏบิัติการไมน่้อย
กว่าร้อยละ 90  

ธ.ค. 65 
- 

ก.พ. 66 
 
 

ก.พ. – มี.ค.66 
 
 

เม.ย. - ส.ค. 66 
 
 

ก.ย. 66 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยง - - - - - 
ถ่ำยโอน ประสานความร่วมมือกับ

กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ส่ง
เจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ 
ร่วมจัดท า และให้ค าปรึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  
 

- จัดท าค าสัง่
คณะท างานโดยมี
เจ้าหนา้ที่ของกอง
การเจ้าหนา้ที่เป็นที่
ปรึกษาและ
คณะท างาน   

กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ ใช้งาน
ได้จริง ผา่นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

กองทุนฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนปฏบิัติการไมน่้อย
กว่าร้อยละ 90   
               

ธ.ค. 65 
- 

ก.พ. 66 
 

 

ตำรำงท่ี 13 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
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ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis  

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือก          
ที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ วิธีจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

 

รำยละเอียดกำร
จัดกำร 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ค่ำใช้จ่ำย แผนกำรสนับสนุน เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 
OR 1 บุคลากร
ด้านการเงินและ
บัญชี เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ตรวจสอบ การ
บันทึกบัญชี และ
การจ่ายเงิน 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับค - - - - - ลด ฝ่ำยกำรเงิน
และบัญช ีลด 

 
 

1. อบรมพนักงานที่
เก่ียวกับระเบียบของ
กระทรวงการคลัง หรือ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
 
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายเดือน 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบถึงปญัหาและ
ข้อผิดพลาดจากการ
ด าเนินงาน  

30,000 
 

1. ส่งพนักงานเข้ารบั
การอบรมในหลกัสูตรที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
บัญชี จดัซื้อจัดจ้าง และ
การบนัทึกบญัชี หรือที่
เกี่ยวข้อง   
2. จัดรายงานการ
ปฏิบัตงิาน เสนอ
ผู้บังคบับัญชา เพื่อ
รายงานปญัหา 
ข้อผิดพลาด พร้อม
ปฏิบัติตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอ 

- พนักงานมีความรู้  
ความสามารถ และไม่
เกิดข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบรายการ และ
บันทึกบญัชี  
- ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและไม่
เกิดข้อผิดพลาดในเร่ือง
เดิมอีก  

เกิดข้อผิดพลาดไม่เกิน 2 
ครั้งต่อปี หรือไม่เกิดการ
บันทึกบัญชีผิดพลาดเลย 
หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากกว่าร้อยละ 90   

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยง - - - - - 
ถ่ำยโอน ให้กองคลังเป็นผู้ตรวจ 

สอบรายการ และเปน็
ผู้ด าเนนิการจัดซื้อจัด
จ้างแทนกองทนุฯ           
ในรายการใหม่ที่              
ไม่เคยด าเนินการมา
ก่อน   

- 
 

ให้กองคลังเป็นผู้ด าเนิน 
การตรวจสอบรายการ
ทางการเงินและบญัชี 
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของกองทุน เพื่อลด
ข้อผิดพลาดทีจ่ะเกดิขึ้น  

กองทุนฯ ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบ และการ
จัดซื้อจัดจ้างในรายการ
ใหม่ที่ไม่เคยด าเนินการ
มาก่อน   

ได้รับผลสัมฤทธิ์ของงาน
ไม่น้อยร้อยละ 95  

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ OR 1 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทีสุ่ด คือการ ลด (ข้อ1) อบรมพนักงานที่เกี่ยวกับระเบียบของกระทรวงการคลัง หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานผลการปฏิบตัิงาน         
รายเดือน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน พร้อมปฏิบัตติามข้อสังเกตและข้อเสนอจากผู้บังคับบญัชา 

ตำรำงท่ี 13 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง (ต่อ) 
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ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis  

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือก          
ที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ วิธีจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

 

รำยละเอียดกำรจัดกำร 
ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 

ค่ำใช้จ่ำย แผนกำรสนับสนุน เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 
OR 5 บุคลากร
กองของทุนฯ ที่
เข้าท างานใหม่ ยัง
ไม่มีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ 
และภารกิจของ
กองทุนฯ   

ยอมรับ บุคลากรสามารถรียนรู้
เก่ียวกับบทบาท หน้าที่ 
ภารกิจของกองทุนฯ จากงาน
รับผิดชอบ และผ่าน
ประสบการณ์ในการท างาน
และการถ่ายทอดจากผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และเพื่อน
ร่วมงาน   

- ถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับงาน และ
ภารกิจของกองทุนฯ 
จากผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และ
เพื่อนร่วมงาน 

สามารถควบคุมให้
ผลสัมฤทธิ์ของงานมี
ประสิทธิภาพได้  

- เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90   

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ลด ฝ่ำย
บริหำรงำน

ทั่วไป  

ลด 
 

 

1. จัดท าโครงการ/กิจกรรม
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ของกองทุนฯ  
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่  
3. สรุปผลการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

- 1. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศ  
2. จัดการ
ปฐมนิเทศ 
และประเมินผล 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
(แบบทดสอบก่อน
และหลังการเข้ารับ
การอบรม)  
3. สรุปผลการ
ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ 

พนักงานมีความรู้  
และเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจของ
กองทุนฯ มากข้ึน และ
ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 

- เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90  
- บุคลากรใหม่มีความรู้
และเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ และภารกิจของ
กองทุนฯ เพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  

ต.ค. - พ.ย. 65 
 
 

ธ.ค. 65  
-  

ก.ย. 66 
 
 
 

 
ธ.ค. 65  

-  
ก.ย. 66 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - - - - 
ถ่ำยโอน ไม่สามารถถ่ายโอนได ้ - - - - - 

ตำรำงท่ี 13 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง (ต่อ) 
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ตำรำงท่ี 13 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis  

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือก          
ที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ วิธีจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

 

รำยละเอียดกำรจัดกำร 
ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 

ค่ำใช้จ่ำย แผนกำรสนับสนุน เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)                                                                              ไม่มี 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk)                                                                      ไม่มี 
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 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะด าเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางด้วยกระบวนการ
ควบคุมภายใน และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงลดลง มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
แสดงดังภำพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภำพที่ 11 แสดงเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปีบัญช ี2566 

 จากแผนภาพระดับความเสี่ยง เพ่ือแสดงเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Profile) การประเมินความเสี่ยง  
ประจ าปีบัญชี 2566 จากทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ 

 SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 OR 1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ การบันทึกบัญชี 
และการจ่ายเงิน   
 OR 5 บุคลากรกองของทุนฯ ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ของกองทุนฯ   

 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยง
ลงมาให้อยู่ในระดับต่ าที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ดังภำพที่ 11 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2566 ดังตำรำงที่ 14 หน้ำ 40  
 

ระดับ 5 
5 
 

10 
SR 2 

15 
 

20 
 

25 
 

ระดับ 4 
4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

20 
 

ระดับ 3 3 
 

6 
 OR 1  OR 5

ฃ 

9 
 

12 
 

15 
 

ระดับ 2 
2 

OR 1 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

ระดับ 1 
1 

OR 5  
2 

SR 2 
3 
 

4 
 

5 
 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 

CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
 

  

 

 

     ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

    ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

 ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 
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ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

ต.ค. 
65  

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

ค ำอธิบำย 

SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นแผนส าหรับ
การป้องกันการทุจริตของกองทุนฯ 
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

            
 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท าแผนแผนปฏิบัตกิารฯ  
3. เสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ  
4. เผยแพร่และแจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด  
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

OR 1 บุคลากรด้านการเงิน
และบัญชี เกิดความผิดพลาด
ในการตรวจสอบ การบันทึกบัญชี 
และการจ่ายเงิน 

รวบรวมข้อผดิพลาดจาก
ปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าท่ี 
เข้ารับอบรม พร้อมสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรายงานปญัหา 
และข้อผดิพลาด และปฏับัติตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา  

            1. รวบรวมข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
2. ส่งเจา้หน้าที่บัญชีและการเงินไปอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้
ในการปฏิบัติงาน  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชา 
และปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอของผู้บังคับบัญชา 
4. ประสานกองคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อขอ
ความรู้ วิธีการปฏิบัติทางการเงินและบัญชี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ถูกต้อง    

OR 5 บุคลากรกองของทุนฯ 
ที่เข้าท างานใหม่ ยังไม่มีความ
เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของกองทุนฯ   

จัดให้มีโครงการ/กจิกรรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และใหม้ี
การปฐมนิเทศพนักงาน พร้อมท้ัง
มีการวัดและประเมินผลหลังการ
ปฐมนิเทศ  

            1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของ
กองทุนฯ 
2. ก าหนดวนัและจดัปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่และ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ (แบบทดสอบก่อนและหลังการเข้า
รับการอบรม)  
3. สรุปผลการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

ตำรำงท่ี 14 แผนปฏิบัติกำรรองรับควำมเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2566 
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ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในปี 2566 
 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

SR 2 กองทุนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบตักิารป้องกันการทุจริต L5 
5 

I2 
2 

(ปานกลาง) 
10 

เหตุกำรณ์ 2563 2564 2565 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
ต้องได้รับคะแนนประเมินระดับ 85 ขึ้นไป ซึ่งกองทุนฯ 
ได้รับผลการประเมินในระดับ 83.60 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ 
โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาและ
ปรับปรุ งการด า เนินงานในประเด็นที่ ส าคัญ คือ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต และการรายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
จึงเป็นเหตุให้กองทุนฯ และในประเด็นอื่น ๆ ดังนั้น    
กองทุนฯ จึงความจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจิตของกองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินดังกล่าว  

กองทุ นฯ  ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นปีแรก 
โดยสามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การประเมินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้รับผลการประเมิน
ในระดับ 75.78 ไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน  

กองทุนฯ ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การประเมินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับผลการประเมนิ
ในระดับ 93.84 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น โดยอาศั ยการใช้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กองทุนฯ ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การประเมินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้รับผลการประเมนิ
ในระดับ 83.60 ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดยอาศัยการใช้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ
ประเมินให้มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริ ตเป็นของ
หน่วยงานเอง และให้เกิดการ
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

75.78 93.84 83.60 

    

 
 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 

OR 1 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี เกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบ การบันทึกบัญชี และการจ่ายเงิน 

L1 
3 

I1 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2563 2564 2565 
ได้รับการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจาก กตส. และ สตง. ไม่มีข้อสังเกต มีข้อสังเกตจาก สตง และ 

กตส. 1 ครั้ง 
มีข้อสังเกตจาก กตส. 2 ครั้ง 

ผลสัมฤทธ์ิ 100 % ยังสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 95 ของงาน 

ยังสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 95 ของงาน  
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ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในปี 2566 (ต่อ)  

 
ควำมเสี่ยง  

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 

OR 5 บุคลากรกองของทุนฯ ที่เข้าท างานใหม ่ยังไม่มีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ   

L1 
3 

I1 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2563 2564 2565 
ด้วยกองทุนฯ ได้มีการรับบุคลากรใหม่ เพื่อทดแทน
บุคลากรในต าแหน่งที่ว่างลงจากการลาออก และรับ
บุคลากรใหม่ตามที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราโครงสร้างและ
อัตราก าลังจากกรมบัญชีกลาง ท าให้บุคลากรใหม่ที่พึ่งเข้า
มาปฏิบัติงาน ยังไม่มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของกองทุนฯ รวมถึงยังไม่มีความเข้าใจในหน้าที่
ความรับผิดชอบ วัฒนธรรมขององค์กร และระเบียบ 
สวัสดิการของพนักงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความ
ล่าช้า ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งานที่นาน และ
พนักงานไม่เข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิ สวัสดิการของตน 

มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน และภารกิจของ
กองทุนฯ จากผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และเพื่อนร่วมงาน 

มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน และภารกิจของ
กองทุ นฯ  จ ากผู้ บ ริ ห าร 
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 
แ ต่ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ก า ห น ด
โครงการ/กิจกรรมการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร และได้
มีการคิดริเริ่มในการจะก าหนด
และจัดท าโครงการ/กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และได้มี
การถ่ายทอดความรู้  ภารกิจ
ของกองทุนฯ จากผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
เช่นเดิม  

ผลสัมฤทธ์ิ 80 % 85 % 90 % 
 
 
 
 

 
 
 



ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท/์โทรสาร 02-201-8058-62

lrfund@Outlook.com

office.dpt.go.th/lrfund/th

facebook/LRFund

ช่องทำงกำรติดต่อ
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