
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำสั่ง



 

ค ำน ำ 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ที่ใช้ส าหรับการบริหารองค์กรส าหรับจัดการสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการ
มองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อภาพรวมขององค์กรแล้ว 
จึงก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือใช้เป็นขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเสริมศักยภาพการท างานบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 

 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้น         
ตามรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือเป็นการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง อันเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานน าไปปฏิบัติให้เป็นในทิศทางเดียวกัน
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือติดตามการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาองค์กร โดยส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการที่ดี 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ               
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้            
การด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายแผนปฏิบัติการขององค์กร 
รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี เมื่อผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจตรงกัน มีการปฏิบัติเป็นขั้นตอน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงให้ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร 
การด าเนินการตามแผน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยยึดตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework ของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO : ERM) 
ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ (สกจพ.) เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้น าการบริหารความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ 
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การด าเนินงานมีเป้าหมายสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนด้านการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยง  

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลองค์การที่ดี มีกระบวนการบริหาร
จัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ขึ้น เพ่ือให้ทุกส่วนใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของตนเอง โดย
ได้รวบรวมเนื้อหา และข้อมูลในการจัดการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการด าเนินการ  
ภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
 

1.2 ค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/ การกระท าใดๆ ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบ

ในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะก้าวสู่พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ 

 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงซึ่งจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยง
ที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 



คู่มือการบรหิารความเสีย่งกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2565 หน้า 2 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Impact) 

 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยงต่ า และความเสี่ยงต่ ามาก 

 

 โอกำส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ทบทวนถึงกลยุทธ์ และแผนงาน 
ที่เหมาะสมใหม ่เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กรนอกเหนือจากแผนงานและโครงการที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

 

 กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กร              
โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่น ามาใช้ใน
การบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน 
หรือกระบวนการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุ เป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุด 
และเพ่ิมโอกาสแก่องค์กรมากท่ีสุด 
 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : EMR) หมายถึง การบริหารความเสี่ยง
โดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กรประกอบเข้าด้วยกัน และเป็นกลไกส่วนหนึ่ ง                          
ของการขับเคลื่อนไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 
และเป็นที่พอใจของผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความเสียหาย  
ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วม
 



 

บทที่ 2 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

 
2.1 หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  

 หลักของการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานของ COSO              
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่ ง ก า หนด ก ร อบ            
การจัดการความเสี่ยงในแนวทาง COSO : ERM (Enterprise Risk Management) โดยประกอบด้วยความเสี่ยง       
4 ประเภท มีหลักการส าคัญ 8 องค์ประกอบ และมี 4 หน่วยงานระดับต่างๆ ที่สัมพันธ์กันเพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ดังภำพที่ 1  

 
ภำพที่ 1 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO 

1. ปัจจัยภำยในองค์กร (Internal Environment) ปัจจัยภายในองค์กร ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
องค์ประกอบต่างๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้น า รวมไปถึงบรรยากาศที่จะ
ท าให้บุคากรในองค์กรควบคุมและด าเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืออาจกล่าว
โดยรวมคือ หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้นๆ จะสามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละระดับ เช่น ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม 

3. กำรระบุเหตุกำรณ์หรือปัญหำที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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ปัจจัยเสี่ยงภำยในองค์กร  ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอกองค์กร 
1. วัฒนธรรม 1. ภัยธรรมชาติ 
2. นโยบาย 2. สิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยเสี่ยงภำยในองค์กร  ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอกองค์กร 
3. กระบวนการ 3. คู่แข่ง 
4. บุคลากร 4. เศรษฐกิจ 
5. เครื่องมือ  อุปกรณ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. การเมือง 
 7. กฎหมาย 
 8. พฤติกรรมผู้บริโภค/ลูกค้า 

 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) จะช่วยให้แต่ละองค์กรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ายบริหารจะประเมินเหตุการณ์จากg2gมุมมอง
ซึ่งได้แก่โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน  

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่าทางเลือกใดบ้างที่สามารถใช้การจัดการ
กับความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง 
ทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือ
การควบคุมความเสี่ยง การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการกระจ่ายหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง 

6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control.Activities) หมายถึง ขั้นตอนหรือนโยบายที่เป็นการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่า การตอบสนองความเสี่ยงที่ได้เลือกไว้แล้วยังอยู่ระดับที่สามารถยอมรับได้ 

7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) การสื่อสารและการส่งข้อมูล 
ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง ล าดับขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญ เพราะจะมีส่วนช่วยท าให้
บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่ง 

8. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่า เมื่อด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามาตรการที่ก าหนดไว้แล้วได้ผลอย่างไร และยังคงมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 
 

2.2 กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ได้ด าเนินการตามกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานของ COSO ซึ่งเป็นกระบวนการที่ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เป็นองค์รวมแบบ
บูรณาการทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น การมีกรอบการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีวิธีการใน
การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน โดยการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็น
องค์ประกอบย่อย รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ งกรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย           
4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
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 1) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) โดยผู้บริหารระดับสูงก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย                
การด าเนินงาน และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และชี้แจงสิ่งเหล่านี้
ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพ่ือจะได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
  

 2) โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Structure) มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ท าหน้าที่
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 3) กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Process) ได้ปฏิบัติตามระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานของ COSO อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมกับ            
การด าเนินธุรกิจอยู่เสมอ 
 

 4) ปัจจัยพื้นฐำน (Infrastructure) ประกอบด้วย 
                4.1 บุคลากรที่มีความสามารถ 
                4.2 วิธีการวัดผลการด าเนินงาน 
                4.3 การให้ความรู้ และฝึกอบรม 
                4.4 ช่องทางในการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
                4.5 วิธีการสอบทานคุณภาพเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า องค์กรสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงได้  
                     อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภำพที่ 2 กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ 
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2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ มีหน้ำที ่
    1)  ก ากับ ดูแล และส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง พร้อมให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 
    2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
    3)  พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยง 

2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ มีหน้ำที่ 
    1)  ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในส านักงานกองทุนฯ 

     2)  มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
    3)  ก ากับ ควบคุม ดูแล การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การจัดท า/ ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง 

     4)  เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
     5) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 3. คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ 
     1) ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง 
     2) จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
     3) ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
     4) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
        5) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
     6) เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
     7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ  

 4. บุคลำกรในหน่วยงำน มีหน้ำที่ ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
 

ภำพที่ 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
 

 หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญช ี

 หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ติดตำมและกำรลงทุน 

 พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร 
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2.4 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
  
 

 1) จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและให้หน่วยงาน               
น าไปถือปฏิบัติจนเกิดการบูรณาการทุกระดับ 
 2) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่มีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

3) ให้ทุกฝ่ายงานในส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ             
และให้ความส าคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน             
ในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
 4) ให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทัง้องค์กร 

5) ให้มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวน และปรับปรุงสม่ าเสมอ 
 

2.5 วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

และของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสื่อสาร และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์กรได้ 
3) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

และมีความต่อเนื่อง 
4) เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหาร

ความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ 
 

2.6 เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

1) ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2) ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สามารถระบุ วิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) แผนบริหารความเสี่ยงสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้ 
4) บุคลากรของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง 
5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรม 
 

2.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กร 
เกิดความเสียหาย ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน
และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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 2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงที่ส ำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญ  
ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในองค์กร 
(เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น) และจากปัจจัยภายนอกองค์กร (เช่น การเมือง สภาวะ
เศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) 

 3) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
มีความม่ันใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 

 4) ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบ 
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจกลยุทธ์  
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

 5) ช่วยในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ ยงในแต่ละกิจกรรม  
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า 
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 
 
2.8 ปัจจัยส ำคัญในกำรผลักดันกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ประสบควำมส ำเร็จ 

 การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ดังนั้น ปัจจัยส าคัญ
เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้ 
 

 ปัจจัยที่ 1: กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญ และสนับสนุน 
ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยง
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้น าสูงสุดขององค์กร ต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น 
โดยก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการก าหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจ 
และบริหารงาน เป็นต้น 
 

 ปัจจัยที่ 2: ควำมเข้ำใจควำมหมำยควำมเสี่ยงตรงกัน การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ 
เพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  ท าให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 
 

 ปัจจัยที่ 3: กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง องค์กรจะประสบความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น รูปแบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะต้องมีการ
ก าหนดขึ้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในทุกระดับที่จะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
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 ปัจจัยท่ี 4: กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงต้องมีกำรชี้แจง ในการน าเอากระบวนการบริหารความเสี่ยง
มาปฏิบัติ จ าเป็นต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้กับเข้าทุกระดับขององค์กร และ
ต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดความคาดหวังที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
 ก าหนดระยะเวลาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและสื่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 ก าหนดลักษณะและระดับของความพยายามที่ต้องการ 
 ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มีการสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 ระบุปัญหา อุปสรรคที่ต้องด าเนินการแก้ไขตั้งแต่เริ่มแรก 

 ปัจจัยที่ 5: กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ การสื่อสารมีความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเน้น        
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร และวิธีการปฏิบัติ ดังนั้น การชี้แจง           
ท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วย
ให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ และน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โดยควรได้รับ
การสนับสนุนทั้งทางวาจา และในทางปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้มากที่สุด 
 

 ปัจจัยที่ 6: กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากรเพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจก าหนดเป็นระดับองค์กร 
ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล โดยสามารถด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ให้องค์กรสามารถยอมรับได้  
 
  

 ปัจจัยท่ี 7: กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้อง
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์กร  
 
 

 ปัจจัยที่ 8: กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญ                     
ต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง  
ทั้งนีก้ารติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
        

       1) การรายงาน และสอบทานข้ันตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
       2) ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
       3) บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
       4) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 



คู่มือการบรหิารความเสีย่งกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2565 หน้า 10 
 

ภำพที่ 4 ควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 กับแผนกำรบริหำรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ต่ำง ๆ 
 

วิสัยทัศน์ 
 
เป้ำประสงค์ 
 
พันธกิจ 
 
 
 
แผนปฏิบัติกำรฯ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

สนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรด ำเนินโครงกำรจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ และประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
เพ่ือการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 

1. สนับสนุนด้านการเงิน 
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุน 

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้แพร่หลาย 

2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 

3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 

ด้านการพัฒนาเมือง 

3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ทางการเงินเพ่ือการพัฒนา      

ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

5. พัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ 

ร้อยละความส าเร็จของบุคลากร      
ที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละความส าเร็จ                
ในการปฏิบัติงานตรงตามแผน 

ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของโครงการจัดรูปที่ดิน
ที่ด าเนินโครงการได้ประสบ
ผลส าเร็จจนสิ้นสุดโครงการ 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาวิจัย และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับบริการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุน  
เพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับ
การจัดท าคู่มือเพื่อประกอบการพิจารณา 
ฯ 

4. การก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผล
ด้านการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
   
5. การก ากั บดู แล และติ ดตามการคืนเงิน          
กองทุนฯ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการ
ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ ด้านการ
จัดรูปที่ดินฯ   

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

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ           
และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน           
จัดรูปที่ดินฯ  

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล        
ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
  

6. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการ         
จัดรูปที่ดินฯและข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่อรองรับ ความปกติใหม่ ( New Normal ) 

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้างการ
บริหารกองทุน เพิ่มอัตราก าลั ง และ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานสู่รายบุคคล 

11. การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
ฯ 

2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุน และรองรับความปกติใหม่ 

(New Normal) 

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 14. การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบ            
การบริหารความเสี่ยง 

แผนทรัพยำกร 
บุคคล 

แผนสำรสนเทศ 

แผนทรัพย์ยำกร
บุคคล 

 

แผนงำน 
 

กองทุนสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และย่ังยืน 



 

บทที่ 3  
กระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  

 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

 การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ทบทวนกำรด ำเนินงำน (Establishing the Context) 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของกองทุน  
รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 
การปฏิบัติงาน การเงิน การบริหาร และภาพลักษณ์ของกองทุนเป็นส าคัญ ตลอดจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน           
ด้านการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลัง ดังนั้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยพิจารณา 
จากเป้าหมายประจ าปีของทุนหมุนเวียนควบคู่ไปกับพิจารณาความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการควบคุมภายใน 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อน เพ่ือน ามาวางแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไป หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดดังตำรำงที่ 1 
(หน้ำ 12) 

ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยงติดตาม
และประเมินผล พร้อมทั้งมีการประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รองรับความเสี่ยงของกองทุนฯ ในปีก่อน เพ่ือน าผลการด าเนินงานในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และน าผลมาปรับปรุง และพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป รายละเอียดดัง            
ตำรำงที่ 2 (หน้ำ 12) ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สรุปดังภำพที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 



คู่มือการบรหิารความเสีย่งกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2565 หน้า 12 
 

ตำรำงท่ี 1 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงในปีที่ผ่ำนมำ 
ประเภท

ควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส x ผลกำรทบ) 

แนวทำง
จัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ที่เหมำะสม 

แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง/
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำม
เสี่ยงที่ท ำได ้

         

         

         

ตำรำงท่ี 2 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
วัตถุประสงค/์ 
ภำรกิจตำม

แผน                   

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม
ภำยในทีม่ีอยู ่

กำรประเมินผล             
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง            
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรับปรุง                
กำรควบคุมภำยใน 

ผู้รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

       

       

 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในองค์กร (Internal Environment) กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่        
ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เนื่องจากถือเป็นรากฐานขององค์ประกอบต่างๆ เพราะเป็นเรื่อง ของ
ค่านิยม แนวทางการบริหารของผู้น า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในที่จะก าหนดการด าเนินงานของผู้บริหารและ
บุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรโดยตรง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง            
จึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์ และควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน 
และการยอมรับของสังคม 
 

สถำนภำพองค์กร  
 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่     
พ.ศ. 2547 มาตรา 75 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ     
และมาตรา 76 ให้กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้การพัฒนาตามผังเมืองของนโยบาย
กรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมทุกท่ีของประเทศไทย 

ค่ำนิยม 
             T                        H                           A                                   I 
  
 

 

วิสัยทัศน์  
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และยั่งยืน 

 

 

 

Transparence 
(ควำมโปร่งใส) 

Honest 
(ควำมซื่อสัตย์) 

Achievement 
(กำรบรรลุผลส ำเร็จ) 

Integration  
(ผสมผสำน, บูรณำกำร) 
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วัตถุประสงค์  

 สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้สอดคล้องตามระบบ               
การผังเมืองและการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

พันธกิจ  
1. สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการจัดรูปที่ดินฯ ให้สัมฤทธิ์ผล 
2. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ให้แพร่หลาย 
3. บริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาเมือง 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที ่ 
1. สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย  
2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 

3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

กลยุทธ์  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม่    
3. ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
5. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
6. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

 

โครงสร้ำงกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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3.2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ถือเป็นขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็นอย่างดี  เพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของกองทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ 
ไม่ใช่กล่ำวถึง “กระบวนกำร” ในการด าเนินงาน 

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับได้มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน
สามารถวัดผลได้โดยกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ก าหนดเป้าหมาย โดยใช้หลัก SMART ประกอบด้วย 

 Specific:.มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และก าหนดผลตอบแทน หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ              
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน  

 Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้  
 Achievable: มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
 Reasonable: สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
 Time constrained: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม  

ทั้งนี้  การที่กองทุนจัดรูปที่ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้                      
ควรด าเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพ่ือท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า การด าเนินงาน                   
ขององค์กรอยู่ภายในเกณฑ์ หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ 

 
3.3 กำรระบุเหตุกำรณ์หรือปัญหำที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก ดังนั้น คณะท างานการบริหาร      
ความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ร่วมกันด าเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนตัวชี้วัดการประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุนแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญ หรืออาจส่งรายละเอียดของขอบเขตงานบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรให้แต่ละฝ่ายประกอบด้วย แบบฟอร์มการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับ
การระบุประเภทความเสี่ยง โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการด าเนินนโยบาย 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการก ากับดูแล 
หรือการควบคุม 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง 
ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน 
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 ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจาก 
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกขององค์กร 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  
  
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 
  
  
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
  
  
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
  
  

การพิจารณาปัจจัยเสี่ยง เพ่ือทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยจะค านึงถึง  

- สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร เป็นความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป  

- สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายาม
หามาตรการที่จะลดผลกระทบทางลบให้ได้มากที่สุด  

ปัจจัยเสี่ยงภำยในองค์กร  ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอกองค์กร 
1. วัฒนธรรม 1. ภัยธรรมชาติ 
2. นโยบาย 2. สิ่งแวดล้อม 
3. กระบวนการ 3. คู่แข่ง 
4. บุคลากร 4. เศรษฐกิจ 
5. เครื่องมือ  อุปกรณ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. การเมือง 
 7. กฎหมาย 
 8. พฤติกรรมผู้บริโภค/ลูกค้า 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (Environmental Analysis: SWOT Analysis)   
เป็นกระบวนการที่จะสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการด าเนินงาน กล่าวคือ  
เป็นการตรวจสอบและประเมินขีดความสามารถและข้อบกพร่องขององค์กร เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทาง              
ในการก าหนดอนาคต ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งและลดความอ่อนแอ โดยต้องพิจารณาปัจจัยภายในองค์กร 
เพ่ือสามารถระบุปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน โดยการวิเคราะห์ ถึงข้อดี ข้อเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths: S) และข้อเสีย 
ข้อด้อยหรือจุดอ่อน (Weaknesses: W) ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ที่สามารถใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
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โดยการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์และหลีกเลี่ยงจุดอ่อน หรือท าการป้องกันการโจมตีจากคู่แข่งขันโดยการแก้ไข
จุดอ่อนนั้น ซึ่งโดยปกติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท าได้ โดยการศึกษาถึงทรัพยากรพ้ืนฐานของ
องค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ในขณะที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะอยู่นอกขอบเขตขององค์กร 
ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมได้โดยตรง แต่จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินงานและ             
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ท าให้ผู้บริหารทุกระดับต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ โดยระบุให้เห็นถึง โอกำส (Opportunities: O) ที่หน่วยงานจะใช้ด าเนินงาน ซ่ึง
เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และอุปสรรค (Threats: T) สิ่งที่กีดขวางหรือสกัดกั้นการด าเนินงาน                 
ซึ่งส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน  

ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน 
รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
และผลการติดตามการควบคุมภายในปีที่ผ่านมา ซึ่งใช้เกณฑ์ดังแสดงในตำรำงที่ 4 หากมีมุมมองใดที่มีระดับ
กำรควบคุมต่ ำกว่ำ 3 จะถือว่าประสิทธิภาพการควบคุมไม่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นจะต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชีใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูล ทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของ
หน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กร และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากร         
ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือระบุความเสี่ยง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหาร
และคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมนิความเสี่ยงนั้นๆ ในขั้นตอนต่อไป  

ตำรำงท่ี 4 เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

ระดับกำรควบคุม 
ประสิทธผิลของกำรควบคุมที่มีอยู่ 

ผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับ
เป้ำหมำย 

กระบวนกำรควบคุม กำรติดตำม 

1 เบื้องต้น 
ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมายมาก 
(เทียบเท่ำระดับ 1) 

ไม่มีมาตรฐานทีช่ัดเจน ไม่มีการติดตาม 

2 ไม่เป็นทางการ 
ผลการด าเนนิงานต่ ากว่าเปา้หมาย 
(เทียบเท่ำระดับ 2) 

มีการควบคุมมาตรฐาน 
แต่ยังไม่น าออกมาใช ้

มีการควบคุมแต่ไม่มีการ
ติดตาม 

3 เป็นระบบ 
ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามเปา้หมาย 
(เทียบเท่ำระดับ 3) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน 
ของแต่ละหน่วยงาน 

มีการติดตามแต่ไม่มีการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

4 บูรณาการ 
ผลการด าเนนิงานดีกวา่เป้าหมาย 
(เทียบเท่ำระดับ 4) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน 
ขององค์กร 

มีการติดตามและมีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

5 
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

ผลการด าเนนิงานดีกวา่เป้าหมายมาก 
(เทียบเท่ำระดับ 5) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน 
ขององค์กร และเทียบเคียง 
กับ Best Practice 

มีการระบุระยะเวลาการ
ติดตามและรายงานผลที่
ชัดเจน 

 
3.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

เป็นการน าเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมิน
ระดับความรุนแรงกับความถ่ี หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง ดังนั้น ถือได้ว่า 
การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่า ความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น 
มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร 
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การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ คือ  

1) โอกำสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood: L) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากน้อยเพียงใด  

2) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการเงิน
และด้านที่ไม่ใช่การเงินจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น  

โดยจะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ก าหนดหรือเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 
แสดงดังภำพที่ 6  

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาส x ค่าระดับของผลกระทบ 

 
ภำพที่ 6 แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 

ตำรำงท่ี 5 เกณฑ์ประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 
 
 

ระดับ               
ควำมเสี่ยง 

ค่ำควำมเสี่ยง  
(โอกำส x ผลกระทบ) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

สูงมาก 17 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 13 – 16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 – 12 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ า 1 - 4 อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

1) พิจำรณำโอกำสที่จะเกิด (L) ในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ
การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ (ตำรำงท่ี 6 หน้ำ 19)  

2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) ที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง   
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามล าดับ (ตำรำงที ่7 หน้ำ 19) โดยการพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของ
ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น 
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ตำรำงท่ี 6 กำรวิเครำะห์โอกำสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสำเหตุของควำมเสี่ยง 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ น้อยมำก (1) น้อย (2) ปำนกลำง (3) สูง (4) สูงมำก (5) 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 
L1 = ความถี่ในการเกิดความผิดพลาด /  
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

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

L2 = ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลไมส่ามารถ 
ตอบสนองการปฏิบัติงานและผู้รับบริการของกองทุนได้ 

ระบบฐานข้อมลูสามารถ 
ตอบสนองการปฏิบตัิงาน 

ได้ครบถ้วนสมบรูณ ์

- ระบบฐานข้อมลูสามารถ 
ตอบสนองการปฏิบตัิงาน 

ได้บางส่วน 

- ประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลไม่สามารถ

ตอบสนองการปฏิบตัิงานได ้
L3 = การช าระเงินกู้ยืมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ตามแผนท่ีก าหนด 

โครงการสามารถช าระคืนเงิน
กูย้ืมตามแผน 100% 

โครงการสามารถช าระคืนเงิน
กู้ยืมตามแผน 75% 

โครงการทีส่ามารถช าระเงินกู้ยมื
ได้ตามแผน 50% 

โครงการทีส่ามารถช าระเงิน
กู้ยืมไดต้ามแผน 25% 

โครงการไมส่ามารถช าระคืน
เงินกู้ยืมไดต้ามแผน 

L4 = การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผน เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. - เบิกจ่ายตามมตคิรม.ได้บางส่วน - เบิกจ่ายไม่ได้ตามมติ ครม. 
L5 = ความส าเร็จในการก ากับดูแลของคณะกรรมการ ความส าเร็จไม่น้อยกว่า 90% ความส าเร็จไม่น้อยกว่า 75% ความส าเร็จไม่น้อยกว่า 50% ความส าเร็จไม่น้อยกว่า 25% ความส าเร็จน้อยกว่า 25% 

 

ตำรำงท่ี 7 กำรวิเครำะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสำเหตุของควำมเสี่ยง 

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

ควำมรุนแรงของผลกระทบ 

I1 = ผลสัมฤทธ์ิ / ความถูกต้องของงาน ไม่น้อยกว่า 90 % 81 - 90 % 71 - 80 % 60 - 70 % น้อยกว่า 60 % 
I2 = ร้อยละจ านวนเงินที่สามารถจัดเก็บได้ตามแผน จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 81%  จัดเก็บได้ 71 - 80% จัดเก็บได้ 61 - 70% จัดเก็บได้ 51 - 60% จัดเก็บได้น้อยกว่า 50%  

I3 = รอ้ยละการเบิกจา่ยงบประมาณไมเ่ป็นไปตามแผน เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.  
ร้อยละ 100 

เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.  
ร้อยละ 97 

เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.  
ร้อยละ 94 

เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.  
ร้อยละ 91 

เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.  
ร้อยละ 88 
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3.5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หรือกำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 

 เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้ว กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับของแต่ละปัจจัยเสี่ยงเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิผล โดยการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และทรัพยากร
ที่มีอยู่ของหน่วยงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ได้มากน้อยเพียงไร และส ารวจว่าในปัจจุบันความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่  
ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาส                 
ที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยรวบรวม
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป  

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมี 4 วิธี ดังนี้  

(1) กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Take) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง น้อย หรือน้อยมาก 
หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยง             
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  
นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น  

(2) กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง (Treat).เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า 
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลด หรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน
หรือปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการท างานผิดพลาด เป็นต้น 
หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือลดผลกระทบ หรือ
ความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้  

(3) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Terminate/Avoid).เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  

(4) กำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Share/Transfer) เป็นถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม              
ให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่า 
เป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่ง
หน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท าประกันภัย หรือ
ในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอก             
มาด าเนินการแทน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ จะต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และ
ผลประโยชน์ (Cost - Benefit) ของแต่ละแนวทาง เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

3.6 กำรประเมินผลกำรควบคุมท่ีมีอยู่ หรือกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญ คือ เป็นการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง หรือ
มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง โดยใช้ตำรำงที่ 4 (หน้ำ 16) การพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือ ซึ่งได้จาก
การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน (ตำรำงท่ี 8) 
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โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา หากมีมุมมองใดที่มีระดับกำรควบคุมต่ ำกว่ำ 3 จะถือว่ำ
ประสิทธิภำพกำรควบคุมไม่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นจะต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ร่วมกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณใหม่ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการ                 
ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังภำพที่ 7  

ตำรำงท่ี 8 ก ำหนดกิจกรรมหรือแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง มำตรกำรควบคุมที่มีอยู่เดิม กิจกรรม/แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

1    

2    

3    

 
ภำพที่ 7 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงคงเหลือภำยหลังจำกกำรควบคุมภำยใน 

 

3.7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication) 

 เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น  กองทุน         
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้รวบรวม และบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอก
และภายใน ตลอดจนเปิดเผยและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา  เพ่ือช่วยให้บุคลากร               
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.8 กำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำน (Monitoring) 

หลังจากมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผน จะต้องมีติดตามและรายงาน 
ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง  และเหมาะสม 
ตลอดจนเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมีการสอบทานว่า 
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วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีให้ด าเนินต่อไป หรือหากมีวิธีจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  
และรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา  

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการน าสิ่งที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 7 มาประมวลผล
จัดท าเป็นรายงาน โดยแสดงวิธีการมาตรการผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งระบุ
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  

1) การค้นหาและระบุความเสี่ยง  
    - การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสี่ยง  
    - การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
2) การประเมินผลการควบคุมภายใน  
3) การจัดล าดับความเสี่ยง และการจัดการ  
4) แผนการบริหารความเสี่ยง  
5) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของปีก่อน  
6) การจัดการความเสี่ยง  
7) การติดตามประเมินผล  
 

ตำรำงท่ี 9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ประเภท
ควำมเสี่ยง/
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสีย่ง ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส x ผลกำรทบ) 

แนวทำง
จัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ที่เหมำะสม 

แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง/
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำม
เสี่ยงที่ท ำได ้

         

         

         

จากที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน      
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง โดยด าเนินการการตามขั้นตอนบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง COSO ERM Framework เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน            
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
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ภำพที่ 8 สรุปขั้นตอนกำรจัดท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management) 



 

เอกสำรอ้ำงอิง 

 

 จิรพร  สุเมธประสิทธิ์, มัทธนา  พิพิธนาวรัตน์ และกิตตพิันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ. 2556. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงมืออำชีพ Professional Risk Management. ส านักพมิพ์แมคกรอ-ฮิล.  

 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563. คู่มือกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีบญัชี 2563. กรุงเทพฯ: 2562, หน้า 1 – 21. 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. กำรบริหำรควำมเสี่ยง . กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.  

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล. บทความ  เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk management). เข้าถึงได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/th/article/03202017-1523 

 วารุณี ปรีดานนท์, 2562. เอกสารการบรรยายเร่ือง “กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภำคผนวก 
 

1. แบบประเมินความความรุนแรงของความเสี่ยงประจ าปี 
2. ตารางก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินควำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงปี 2565 

 

 

แผนปฏิบัติกำร/ 

ตัวช้ีวัดตำม PA 

ควำม
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท
ควำม
เสี่ยง 

ควำมสูญเสีย 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ปี 2564 
เป้ำหมำยปี 2565 

โอกำส ผลกระทบ ระดับ โอกำส ผลกระทบ ระดับ 

พันธกิจที่ 1  :   
 

 

แผนปฏิบัติกำร  : 
 

          



 

ตำรำงก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 

ควำม
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ปี 25xx 
วิธีกำร

จัดกำรควำม
เสี่ยง 

รำยละเอียดกำรจัดกำร ต้นทุน ผลประโยชน์ 
ทำงเลือกที่
เหมำะสม 

โอกำส ผลกระทบ ระดับ 

 ระบุปัจจัยเสี่ยง :    กำร
หลีกเลี่ยง 

    

กำรยอมรับ    

กำรลด    

กำรร่วม
จัดกำร 

   

เหตุกำรณ์ : โอน/ย้ำย    




