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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 
เป็นปั จจั ยส าคัญที่ ส่ งผลกระทบต่ อการ พัฒนาองค์ กร  โดยกองทุนจั ดรู ปที่ ดิ น เ พ่ือ พัฒนา พ้ืนที่ 
ได้ ต ระหนั กถึ ง คว ามส า คัญ ต่อการด าเนินงานที่ มี การก ากับดูแลกิจการที่ ดี อันเป็นปัจจั ยหลักใน 
การเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการที่ดี สร้างความเชื่อม่ันให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน กอปรกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น การมีระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้บรรลุ 
พันธกิจและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี
ภายในองค์กร  

 ด้วยแนวคิดดังกล่าว กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงให้ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
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                   
ซึ่งหมายถึงการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่.โดยได้ถ่ายโอนภารกิจและเงินทุนหมุนเวียน                  
เพ่ือการจัดรูปที่ดินในเมืองตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2536 จ านวน 50 ล้านบาท 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดเป็นกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ไว้ในแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แผนปฏิบัติการ



 

2 

 

ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร กลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือการพัฒนาด้านการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  แผนงานที่  14 การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบบริหารความ เสี่ ยง ทั้ งนี้ 
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี และเจ้าหนาที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นคณะท าง านและฝ่ายเลขานุการ 
 โดยมีอ านาจศึกษาวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ กองทุนจัด
รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนทีไ่ด้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 กำรด ำเนินกำร 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีบัญชี 2565 ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
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. 2563 – 2565 
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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 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 และตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี 2565  
 (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) เป็นความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากการขาด 
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. 2563 – 2565 กับแผนการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ (หน้ำ 7) 

 

2.3.2 พิจารณาปัจจัยเสี่ยง โดยจะต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ 
 

 ปัจจัยเสี่ยงภำยใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นความเสี่ยง             
ที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านวัฒธรรมองค์กร ความเสี่ยง
ด้านนโนยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น 

 ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบทางลบให้ได้มากที่สุด 
เช่น ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง 
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 

 ทั้งนี้ การค้นหาและระบุความเสี่ยงจะต้องด าเนินการควบคู่กับการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
รวมถึ งการพิจารณาผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ ยงกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่และผลการติดตามการควบคุมภายในปี 2565
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ภาพ 3 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 – 2565 กับแผนการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ 

 4.12 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ พันธกิจ แผนปฏิบัติกำรฯ และกลยุทธ์ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

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 าเร็จของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตรงตามแผน 

ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของโครงการจัดรูปที่ดิน
ที่ด าเนินโครงการได้ประสบ
ผลส าเร็จจนสิ้นสุดโครงการ 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาวิจัย และ

ประชาสัมพันธ์ 

 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับบริการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายเงินกองทุน  
เพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการ
จัดท าคู่มือเพื่อประกอบการพิจารณา ฯ 

4. การก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผล

ด้านการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่
ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ

   5. การก ากับดู แล  และติดตามการคืน
เงินกองทุนฯ 

7. การให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า 
วิจัยและเผยแพร่ความรู้ ด้านการจัดรูปที่ดินฯ

   

8. การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
กองทุนเชิงรุก  

9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัดรูปที่ดินฯ           

และการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน           
จัดรูปที่ดินฯ  

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล        

ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุน เวียน

  

6. จัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการ         
จัดรูปที่ดินฯและข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ  ค ว าม ปก ติ ใ หม่  (  New 
Normal ) 

15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

10. จัดท าทบทวนแผนโครงสร้างการบริหาร
กองทุน เพิ่มอัตราก าลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัด
การด าเนินงานสู่รายบุคคล 

11 .  การพัฒนาทักษะ บุคลากร โดยการ
ฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

12. โครงการเสริมสร้างแรงจงูใจ ในการท างาน 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
เพ่ือการสนับสนุนด้านการเงินของ
กองทุน และรองรับความปกติใหม่ 

( New Normal ) 

4. ศึกษาวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 14. การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบ            
การบริหารความเสี่ยง 

แผนทรัพยำกรบุคคล 

แผนสำรสนเทศ 

แผนทรัพย์ยำกร
บุคคล 

 

แผนงำน 
/โครงกำร 

แผนปฏิบัติกำร  
 

กองทุนสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เตบิโต ยั่งยืน และเป็นที่รู้จัก 

ง 
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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 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 – 12 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสี่ยง 

ต่ า 1 - 4 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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 ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

 2.4.1 พิจำรณำโอกำสที่จะเกิด (L) ในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน 
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคตนั้น จะจัดระดับของการเกดิความเสี่ยงเป็น 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 อาจเป็นภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีเห็นว่า เป็นความเสี่ยง
ที่ไม่คาดคิด ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ ซึ่งองค์กรไม่สามารถ
แบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท าประกันภัย หรือในกรณีที่ความเสี่ยง
อาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในองค์กร ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการแทน เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่จะต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ 
(Cost - Benefit) ของแต่ละแนวทางร่วมด้วย เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการตอบสนองความ
เสี่ยงที่มีอยู่ 



 

10 
 

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 2565 

 
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 2565 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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3.1 ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ในปี 2564  

 การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2564 ต้องมีการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีความเสี่ยงจ านวน 4 ปัจจัย ที่ต้องมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
และลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่ำ 
สำมำรถขจัดปัจจัยเสี่ยงได้ทุกปัจจัย ดังนี้ 

 SR 1: การขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน 
 SR.3: การเบิกจ่ายเงินตามแผนไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 
 OR 4: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19) กระทบต่อการ

ด าเนินงานตามภารกิจ 
 CR 1: ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

 โดยมีผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2564 ดังแสดงในตำรำงท่ี 2 

 
 ตำรำงที่ 2 สรุปรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2564 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ ์

SR 1 การขาดระบบ
การจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุ
การปฏิบัติงานของ
กองทุน 

1) จัดจ้ำงท ำระบบฐำนข้อมูล
สารสนเทศเพื่อตอบสนอง              
การปฏิบัติงานของกองทุน 
2) น าเข้าข้อมูลสู่ระบบอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
บุคลากร และผู้ด าเนนิโครงการ 

มี.ค.-ส.ค. 64 
 
 
 

สามารถจัดจา้งท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศแลว้เสร็จตามแผนงาน เม่ือวันที่ 
6 สิงหาคม 2564 โดยใช้งบประมาณ 
490,000 บาท และมีการทดสอบระบบ
พร้อมน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ ให้เปน็ปัจจบุัน 
เพื่อตอบสนองผู้รับบริการภายในและ
ภายนอกส านักงานกองทุนจัดรปูที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที ่

 

 

 

 
 

 

SR 3 การเบิกจา่ยเงนิ
ตามแผนไม่เป็นไป
ตามแผนที่ได้รบัอนุมัต ิ

ติดตาม ก ากับดูแลให้ค าแนะน า  
และแนวทางการแก้ไขให้ 
ผู้ด าเนนิโครงการ พร้อมทั้ง
ทบทวนแผนการด าเนนิงาน 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
 
 

 
 

1) ลงพื้นติดตามความก้าวหนา้ พร้อมให้
ค าแนะน า และเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้
ด าเนินโครงการ เพื่อให้สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผนงาน  
2) จัดท าหนังสือเร่งรัดติดตามผลการ
ด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงิน พร้อม
รายงานผลการปฏิบัตงิานแต่ละโครงการ
เสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ
ทุกไตรมาส 
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ตำรำงที่ 2 สรุปรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2564 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ (ต่อ) 
 

ปัจจัยเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ ์

OR 4 สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรัส โคโรนา 2019 
(Covid – 19) กระทบต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจ 

1) ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
กรณีเกดิการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 
2. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อการใช้งาน 
และจัดประชุมผ่านระบบออนไลน ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 

 

 

ส านักงานกองทนุจัดรปูที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่
ได้ด าเนนิการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) กรณีเกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
เช่น การเข้ามาปฏบิัติงานภายในส านักงาน
ต้องมีความจ าเปน็เร่งด่วน และได้รบัการอนุมัติ
จากผู้บังคบับัญชา การปรับการด าเนินงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานภายในทีพ่กั และ 
มีการรายงานผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
ทุกเดือนให้ผู้บริหารทราบ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

CR  1 ระเบียบ ประกาศ
ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ บางประเด็น
ยังไม่ครบถ้วน  

1. ทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์
การสนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ 
2. จัดท าร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ด้านการเงนิแก่โครงการจัดรปูที่ดนิฯ 
ให้ชัดเจน 
3. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์
การสนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ 

ต.ค. – ธ.ค. 63 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 64 
 

 

มี.ค. – ก.ย. 64 

1) มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทนุ
และคณะอนกุรรมการฯ เพื่อเสนอปรับแก้ไข
ระเบยีบหลักเกณฑ์ตา่ง ๆ และขอความ
เห็นชอบในการแตง่ตัง้คณะท างานการลงทนุ
หาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิของกองทนุ  
 และขอความเห็นชอบในร่างประกาศ
คณะกรรมการซึง่เกี่ยวกบัการสนบัสนนุดา้น
การเงนิแกโ่ครงการจัดรปูที่ดนิฯ  แล้ว 
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 จากเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการทบทวนความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2564 ตามหลักเกณฑ์การให้
คะแนนระดับการควบคุมภายในสามารถน 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 2564 

หมำยเหตุ: X หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงปี 2564 ที่อยู่ในระดับยอมรับได้ 

  จากตารางการพิจารณาความเสี่ยงจากการทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี 2564  
พบว่ำ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2564 มีระดับกำรควบคุมสูงกว่ำ 3 ซึ่งถือว่าประสิทธิภาพ 
การควบคุมเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่ต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยง            
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชีใหม่ แต่ทั้งนี้เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้น า  
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (I) ก่อนและหลังการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้ดังนี้ 

 

 

 

 
 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2564 

 
 

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 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

S 3 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
ให้แพร่หลาย 

SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผนไม่
เป็นไปตามแผนทีไ่ด้รับอนุมัติ    

S 3 
 
 

4 
 
 

3 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
ให้แพร่หลาย 

OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -
19) 
กระทบต่อการด าเนนิงานตามภารกิจ 

O 3 
 
 

4 
 
 
 

4 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
ให้แพร่หลาย 

CR 1 ระเบียบ ประกาศของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็น
ยังไม่ครบถ้วน 

C 3 1 1 X 
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ตำรำงที่ 4 เกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) ปี 2564 
 

 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทุน 

L2 
3 

I4 
3 

3 x 3 = 
9 

SR 1 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 1 1 1 x 1 = 
1 

SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ L4 
3 

I3 
5 

3 x 5 = 
15 

SR 3 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2 2 2 x 2 = 
4 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operational 

Risk) 

OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) กระทบต่อการด าเนินงาน ตามภารกิจ 

L1 
2 

I1 
3 

2 x 3 = 
6 

OR 4 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2 2 2 x 2 = 
4  

ด้านกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) 

CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บาง
ประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

L1 
3 

I1 
2 

3 x 2 = 
6 

CR 1 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 1 1 1 x 1 = 
1 

น าคะแนนที่ได้ จัดท าข้อมูลในตารางระดับความเสี่ยง เพ่ือก าหนดระดับแสดงผลการบริหารความเสี่ยง ดังภำพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 6 ระดับควำมเสี่ยงท่ีลดลงของปัจจัยเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2564 

 จากภาพแสดงผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (L) และระดับผลกระทบ (I) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
เพ่ือน ามาค านวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ โดยจะน าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ที่กองทุนฯ ไม่สามารถยอมรับได้มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พบว่ำ การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใน ปี 
2564 มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ าได้ เนื่องจากสามารถลดได้ทั้ง 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
SR 1: ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  

ระดับ 5 5 10 15 20 25 

ระดับ 4 4 8 12 16 20 

ระดับ 3 
3 

 
6 
 

9 
SR 1 

12 
15 

 SR 3 

ระดับ 2 
2 

 

4 
 

6 
CR 1 OR 4 

  
8 

10 

ระดับ 1 

1 

SR 1  
 CR 1   

2 

OR 4 3 
 

4 
SR 3 5 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  

 

 

 ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

  ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

  ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 

CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
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SR 3: การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ OR 4: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา  2019 (Covid - 19) กระทบต่อการด า เนินงานตามภารกิจ  และ CR 1 :  ระเบียบ ประกาศ  
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ ์
 
3.2 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2565 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนคู่มือ
บริหารความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยงของกองทุน และน าปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณาควบคู่กับระบบการควบคุมภายใน  
โดยระบุปัจจัยเสี่ยงให้คลอบคลุมตามแผนปฏิบัติการ (3 พันธกิจ 15 แผนงำน และตัวชี้วัด 6 ด้ำน) แล้วน ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำร 

1.สนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่โครงกำรจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำพ้ืนที่ให้สัมฤทธิ์ผล 

2.กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้ยั่งยืน 

3.สร้ำงควำมเข็มแข็งให้องค์กร 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 :   ด้านการเงิน  

ตัวชี้วัดที่ 2 :   การสนองประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วน

ตัวชี้วัดที่ 3 :  การปฏิบตัิการ 

ตัวชี้วัดที่ 4 : การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

ตัวชี้วัดที่ 5 :  การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจา้ง 

ตัวชี้วัดที่ 6 :  การด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
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3.2.1 ทบทวนกำรด ำเนินงำนของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2564 
และผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งได้ด าเนินการส ารวจความเสี่ยงใหม่                
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2565 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 2565 
- ความคืบหน้าในการด าเนินกิจกรรมตามแผน การประเมินผลประสิทธิภาพของ
การวางแผนด าเนินการว่า สามารถจัดการความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ 
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ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี 2565 

 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 2564 ปัจจัยเสี่ยง 2565 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของกองทุน 
กองทุนมีระบบฐานข้อมูลที่รองรับและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยน าเข้าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้จากการทดสอบระบบ
พบว่ำ ขาดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูล
ในแต่ละฝ่าย 

ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

SR 1 

SR 2 ความส าเร็จในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองทุนบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก ากับ 
ดูแล การบริหารงานของกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ แผนการเบิกจ่ายประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 
74,420,135.00 บาท คิดเป็น 100%   
ผลการเบิกจ่ายเป็นเงินจ านวน 
73,305,229.00 บาท คิดเป็น 98.50% 

- - 

SR 4 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน ปัจจุบันบุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/
อัตราก าลังของกองทุน 

บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน SR 2 

- เพ่ิมใหม่ - กองทุนขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ SR 3 
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ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี 2565 (ต่อ) 

ปัจจัยเสี่ยง 2564 ปัจจัยเสี่ยง 2565 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 
  OR 1 การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของ

กองทุน ผ่านระบบออนไลน์ ยังไม่ครบ 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ได้แก่ Facebook, Website,  
Line Official แต่ยังขาดความรวดเร็ว  
ทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง   

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง  

OR 1 

  OR 2 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS  
ถ้าเป็นรายการใหม่ทีย่ังไม่เคยเกิดข้ึน ในการวิเคราะห์
รายการบัญชี อาจท าให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด 

เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS และระบบ NBMS  

เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS 
และระบบ NBMS 

OR 2 

  OR 3  โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 โครงการจัดรูปที่ดินฯ บางโครงการยังไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

OR 3 

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

การด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 

OR 4 

OR 5 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุน รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสล่าช้า 

กองทุนสามารถเร่งรัดให้โครงการฯ รายงาน
ผลการด าเนินงานได้ตามไตรมาสที่ก าหนด 

- - 
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ตำรำงท่ี 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี 2565 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 2564 ปัจจัยเสี่ยง 2565 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลการทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม่ 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
FR 1 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถ

คืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 
โครงการฯ บางโครงการไม่สามารถคืนเงิน
ให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
(กรณีเงินให้กู้ยืม)  

โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถ
คืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

FR 1 

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

บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ  
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ให้มีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน  

ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
บางประเด็นยังไมเ่ป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ 

  CR 1 
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ตำรำงท่ี 6 ควำมพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปี พ.ศ. 2565  
 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ประจ ำปบีัญชี 2565) 

ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลกกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(กองทุนจัดรปูที่ดิน ประจ ำปบีญัชี 2565) 

 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)   

SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ให้แพร่หลาย  
กลยุทธ์ 3 : พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  
เพื่อการสนับสนุนดา้นการเงนิของกองทุน และ
รองรับความปกต ิ

ตัวชี้วัด 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ                            
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
(ตัวชี้วัดร่วม) 

 
 

 
SR 2 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของ

กองทุน 
แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 5 : พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร  
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  

ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล   
 
 

SR 3 กองทุนขาดประสบการณ์ดา้นการลงทนุหา
ผลประโยชน ์

แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ให้แพร่หลาย  
กลยุทธ์ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนบัสนุน 
ด้านการเงนิให้แก่โครงการจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่   

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการกองทุนฯ ประจ าปีบญัชี 2565  

 
 
 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk)  

OR 1 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความ
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง 

แผนปฏิบัติกำรที่ 2 : สนับสนนุด้านการพฒันาเมือง
ให้ยั่งยื่น  
กลยุทธ์ 4 : ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
กองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่   

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ
บทบาทหนา้ที่ของกองทุน  
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ตำรำงท่ี 6 ควำมพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ประจ ำปบีัญชี 2565) 

ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลกกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(กองทุนจัดรปูที่ดิน ประจ ำปบีญัชี 2565) 

 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk)  

OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบนัทึกบัญชีในระบบ 
GFMIS และระบบ NBMS 

แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 5 : พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร  
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ   - 

 
 
 
 

OR 3 โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินจากกองทนุ ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ให้แพร่หลาย  
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบติดตามประเมินผล  
เพื่อสนับสนุนดา้นการเงนิของกองทุน 
 

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละจ านวนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน  

 
 
 

 
OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid – 19) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 
แผนปฏิบัติกำรที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
กลยุทธ์ 2 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทาง
การเงินเพื่อการพัฒนาดา้นการจัดรูปที่ดินฯ  

-   
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ตำรำงท่ี 6 ควำมพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ต่อ)  
 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 

แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ประจ ำปบีัญชี 2565) 

ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลกกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 
(กองทุนจัดรปูที่ดิน ประจ ำปบีญัชี 2565) 

 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  

FR 1 โครงการที่ขอรับการสนบัสนนุไมส่ามารถคนืเงนิให้
กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ให้แพร่หลาย  
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อ
สนับสนนุด้านการเงินของกองทนุ  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละจ านวนเงนิให้กู้ยืมที่สามารถจัดเก็บ
ได้ตามแผน 

 

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

ฯ บางประเด็น ยังไม่เป็นปัจจบุนั และทนัต่อเหตุการณ ์
แผนปฏิบัติกำรที่ 1 : สนับสนนุด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ให้แพร่หลาย  
กลยุทธ์ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนบัสนุนดา้น
การเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่    

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละจ านวนเงนิให้กู้ยืม/สนับสนนุจริงต่อ
วงเงินงบประมาณจัดสรรตามแผน 
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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  ความเป็นไปได้ทางธุ รกิจขององค์กร กล่ าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 ภัยคุกคำม (Threats:.T) หมายถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ กล่าวคือ                   
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ระดมความคิดในการท าการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT.Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7-S Framework ดังนี้  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ท าให้ทราบถึงการด าเนินงาน 

ภายในองค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรโดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 
ที่ส าคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่                                                         

     1.1 ด้ำนค่ำนิยมร่วม (Share Values): ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการด าเนินงาน การประสานความร่วมมือ

ภายในองค์กร และมีแผนงานในการด าเนินงาน ที่ชัดเจนและครอบคลุม 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดการสื่อสารและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรร่วมกัน 

 1.2 ด้ำนกำรวำงแผน (Strategy): แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกภารกิจ

และการด าเนินงานของกองทุน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต้องบริหารสภาพคล่อง เพ่ือรองรับความต้องการใช้เงินใน

อนาคต ทั้งในด้านการด าเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
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 1.3 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure): โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีการก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน              

ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดบุคลากรในบางต าแหน่งท าให้โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนจัดรูปที่ดิน เพ่ือพัฒนา

พ้ืนทีมี่จ านวนไม่ครบทุกกลุ่มงาน 
 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก

ได้รับการอนุมัติการขอเพ่ิมบุคลากรในต าแหน่งนั้น ๆ ค่อนข้างล่าช้า 
 1.4 ด้ำนระบบกำรปฏิบัติงำน (System): กระบวนการท างานภายในองค์กรในรูปแบบระบบปฏิบัติการ 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 มีระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้ในการจัดเก็บ แสดงผล และเรียกดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 มีตัวอย่างโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในประเภทต่าง ๆ จาก

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
 มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงาน) 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลภายในแต่ละกลุ่มงาน และไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
 กฎหมายรองรบั (ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิงาน) ไมเ่ทา่ทนัตอ่เหตกุารณปั์จจบุนั 

 1.5 ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร (Style): รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
 ก อ ง ทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เ พ่ื อ พั ฒ น า พ้ื น ที่  เ ป็ น ก อ ง ทุ น ห มุ น เ วี ย น ส า ม า ร ถ ล ง ทุ น 

หาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 กองทุนจัดรูปที่ ดิ นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  เป็นทุนหมุนเวี ยนที่ ช่ วยโครงการจัดรูปที่ ดินฯ  

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการขอรับเงินสนับสนุนจาก

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นไปอย่างไม่ครอบคลุมทุกช่องทางและทุกพ้ืนที่ จึงสร้างการรับรู้และ
เข้าใจได้ค่อนข้างยาก 

 เนื่องจากอยู่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานภาครัฐ บางภารกิจหรือความต้องการในการ
ด าเนินการบางอย่างอาจท าได้ไม่เต็มที่เนื่องด้วยระเบียบ/กฎเกณฑ์ของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แม้กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะเป็นนิติบุคคลก็ตาม 
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 1.6 ด้ำนบุคลำกร (Staff): จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างานและขาดความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
 ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลา                

ในการถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ 
 
  1.7 ด้ำนทักษะควำมเชี่ยวชำญ (Skills): ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 

 จุดแข็ง (Strength: S) 
 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนในทรัพย์สิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 

และด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร 
 บุคลากรขาดความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 
  

  การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก คือ 
2.1 ด้ำนนโยบำยและกำรเมือง (Political Component: P): ปัจจัยด้านการเมือง 

 โอกำส (Opportunities: O) 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นพ้ืนที่                 

และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมายให้กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมทุกมิติ 

 มี พ.ร.บ.ทุนหมุนเวียนก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 นโยบายกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินทุก
จังหวัด 

 อุปสรรค (Threats) 
 สถานการณ์ต่าง ๆ การเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น ส่งผลต่อ

โครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ ท าให้
ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามความปกติใหม่ (New Normal) 

 นโยบาย/ระเบียบ/มาตรการของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดมีความ
ผันผวนตามแต่ละช่วงเวลา ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ไม่เป็นไปตามแผนได้ดีเท่าที่ควร 
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2.2 ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

 โอกำส(Opportunities: O) 
 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความต้องการน าเงินไปพัฒนาสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
 การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ท าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 

 อุปสรรค (Threats) 
 การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้โครงการไม่สามารถคืนเงินให้แก่

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ภาคเอกชนไม่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพ้ืนที่ 

2.3 ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S): ปัจจัยด้านสังคม 
 โอกำส(Opportunities: O) 
 การขยายตัวของชุมชนเมืองท าให้มีความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ 

เพ่ิมขึ้น 
 ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้จังหวัดยอมรับและลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีที่แปลกใหม่

ต่างจากวิธีเดิมดังเช่นการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที ่

 อุปสรรค (Threats)  
 ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบัน 

2.4 ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Component: T): ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 โอกำส (Opportunities: O) 
 ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้น ท าให้การประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็วและหลากหลาย 
 อุปสรรค (Threats) 
 ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ 
 ระบบเทคโนโลยีขาดความเสถียรมั่นคงในการใช้งาน 
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สรุป 

9 ปัจจัยเสี่ยง 

1) ติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 2564 ข้อ 3.1 
ประกอบด้วย 

 ตำรำงที่ 2 สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีบัญชี 2564 (หน้ำ 12) 

 ตำรำงที่ 3 การพิจารณาความเสี่ยงจากการ
ทบทวนประสิทธิผลของการควบคมุภายใน 
ประจ าปีบญัชี 2564 (หน้ำ 14) 

 ตำรำงที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย (L) และความรนุแรงของ
ผลกระทบ (I) ปี 2564 (หน้ำ 15) 

 ภำพที่ 6 ระดับความเสี่ยงท่ีลดลงของปัจจัย
เสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2564 (หน้ำ 21) 

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

 ทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี 2564 มี 11 ปัจจัย  
 ส ำรวจใหม่ มี 4 ปัจจัยเสี่ยง 

3) รำยงำนผลควบคุมภำยใน ข้อ 3.2.2 
   (ตารางที่ 8 หน้า 30) 

ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยใน 

- ควบคุมเพียงพอ 5 ปัจจัยเสี่ยง 

- ควบคุมไม่เพียงพอ 4 ปัจจัยเสี่ยง 

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 4 ปัจจัยเสี่ยง 

3.2.2 กำรระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 

 จากการวิเคราะห์ในขั้นการทบทวนการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้น าปัจจัย
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565 มาพิจารณาประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณา
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน หากปัจจัยเสี่ยงใดมีผลประเมินต่ ากว่า 3 กองทุนจะน ามาจัดท าแผนความเสี่ยง
ในปี 2565 ซึ่งพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชี 2565 จ านวน 9 ปัจจัย โดยมีปัจจัยเสี่ยง                     
ที่ควบคุมภายในเพียงพอ จ านวน 5 ปัจจัยเสี่ยง และควบคุมภายในไม่เพียงพอ จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง เป็นผลให้
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ น าปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 8 ขั้นตอนกำรค้นหำและระบุควำมเสี่ยงท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในปี 2565 
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  จากการค้นหาและระบุผลการผลการบริหารความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งน าปัจจัยเสี่ยงมาพิจารณาควบคู่กับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับการควบคุมภายใน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 7 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 8 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีบัญชี 2565 

 
ล ำดับ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเพียงพอของมำตรกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน 
S O F C ผลกำรด ำเนินงำน 

เทียบกับเป้ำหมำย 
กระบวนกำร 

ควบคุม 
กำรติดตำม 

1 SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏบิัติงานของกองทุนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

S 2 2 3 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

2 SR 2 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน S 3 4 3 การควบคุมภายในเพียงพอ 

3 SR 3 กองทุนขาดประสบการณด์้านการลงทุนหาผลประโยชน์ S 3 1 1 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

4 OR  1 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
ในบางช่องทาง 

O 2 1 4 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

5 OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบญัชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS O 2 3 3 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

6 OR 3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ทีไ่ด้รับการสนบัสนุนดา้นการเงนิจากกองทุน ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

O 5 4 5 การควบคุมภายในเพียงพอ 

7 OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
กระทบต่อการด าเนนิงานตามภารกิจ 

O 4 4 4 การควบคุมภายในเพียงพอ 

8 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไมส่ามารถคนืเงนิให้กองทนุไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 
(กรณีเงินให้กู้ยืม) 

F 4 4 5 การควบคุมภายในเพียงพอ 

9 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน C 3 1 1 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

    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 2565 โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

ตำรำงที่ 9 เกณฑ์ในกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยและควำมรุนแรงของผลกระทบในกำรเกิดควำมเสี่ยง 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจำรณำ 

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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood: L) 

L1 = ความถี่ในการเกิดความ
ผิดพลาด/ ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

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

L2 = ประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลไม่สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
ของกองทุนได้ 

ระบบฐานข้อมลูสามารถ
ตอบสนองการ

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ ์

- ระบบฐานข้อมลู
สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานได้

บางส่วน 

- ประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลไม่

สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานได ้

L3 = การช าระเงินกู้ยืมทีไ่ด้รบั
การสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดิน 
ตามแผนที่ก าหนด 

โครงการสามารถช าระ
คืนเงินกู้ยืมตามแผน 

- โครงการทีส่ามารถ
ช าระเงินกู้ยืมได้ตาม

แผนบางส่วน 

- โครงการไมส่ามารถ
ช าระคืนเงินกู้ยืมได้

ตามแผน 

L4 = การเบิกจ่ายงบประมาณ          
ไม่เป็นไปตามแผน 

เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. - เบิกจ่ายตามมติ 
ครม.ได้บางส่วน 

- เบิกจ่ายไม่ได้ตามมติ 
ครม. 

L5 = ความส าเร็จในการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการ 

ความส าเร็จ 

ไม่น้อยกว่า 90% 

ความส าเร็จ 

ไม่น้อยกว่า 75% 

ความส าเร็จ 

ไม่น้อยกว่า 50% 

ความส าเร็จ 

ไม่น้อยกว่า 25% 

ความส าเร็จ 

น้อยกว่า 25% 

ควำมรุนแรงของลกระทบ (Impact: I) 

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

I2 = ร้อยละจ านวนเงินให้กู้ยมืที่
สามารถจัดเก็บไดต้ามแผน 

จัดเก็บได้มากกว่า 90% จัดเก็บได ้

90% - 81% 

จัดเก็บได ้

80% – 71% 

จัดเก็บได ้

70% – 61% 

จัดเก็บได้ต่ ากว่า 
61% 

I3 = ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

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 10 กำรค ำนวณระดับควำมเสี่ยง 

 

ล ำดับ 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

คะแนน 
(L) x (I) 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1 SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

L2 
3  

I1 
2 

6 

2 SR 2 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน L2 
2 

I1  
1 

2 

3 SR 3 กองทุนขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ L1  
2 

I1  
1 

2 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

4 OR  1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณใ์นบางช่องทาง 

L1  
3 

I1  
2 

6 

5 OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ 
NBMS 

L1  
3 

I1  
2 

6 

6 OR 3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

L1  
2 

I1  
2 

4 

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

L1  
2 

I1  
2 

4 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

8 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลา                            
ที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

L3  
3 

I2  
1 

3 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

9 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็น                   
ยังไม่เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ 

L1  
3 

I1  
2 

6 

 
 

 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 9 เกณฑ์ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบในการเกิดความเสี่ยง (หน้ำ 31) 
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3.2.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 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 10 (หน้ำ 29) สามารถน ามาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
เพ่ือแสดงล าดับความเสี่ยง พบว่า มี 9 ปัจจัยเสี่ยง และมีเพียง 4 ปัจจัยเสี่ยง ที่ต้องมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อไป ซึ่งสามารถจัดล าดับความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

1) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จ านวน - ปัจจัยเสี่ยง  

2) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จ านวน - ปัจจัยเสี่ยง  

3) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง จ ำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
 SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 OR 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง 
 OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS 
 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่เป็นปัจจุบัน  

และทันต่อเหตุการณ์ 

4) มีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงต่ ำ จ ำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
 SR 2 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน 
 SR 3 กองทุนขาดประสบการณ์ด้านการลงทุนหาผลประโยชน์ 
 OR 3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน  
 OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) กระทบ

ต่อการด าเนินงานตามภารกิจOR 3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุนไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
(กรณีเงินให้กู้ยืม) 
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ภำพที่ 10 ระดับควำมเสี่ยงของปัจจัยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในปี 2565 

 
 3.2.5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พิจารณาจัดท าแนวทางบริหารปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ ในระดับต่ า 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost.–.Benefit) ในแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือค านวณเปรียบเทียบต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงและผลที่จะได้จากการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบต่างๆ เพ่ือประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตำรำงที่ 11 (หน้ำ 35 - 38) และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมของ   
แต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปี 2565 แสดงดังตำรำงที่ 12 (หน้ำ 40) 
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2 

 
3 
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5 
 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  

 

 

  ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

  ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 

CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
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ตำรำงท่ี 11 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

 
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 1  
ระบบฐานข้อมูล
ยังไม่สามารถ
ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ   

 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - - - ลด,ถ่ำยโอน ทุกฝ่ำย 
ลด 
 

 

1.มีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจบุัน เพื่อสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลของทุกฝ่าย
และผู้เกี่ยวข้องได ้
2. มีการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล  
พร้อมจัดให้มีคู่มือการใช้งาน
เฉพาะแต่ละฝ่ายเพื่อให้
สามารถปรบัปรงุ และน าเข้า
ข้อมูลของฝ่ายตนเองได ้

 
 
 
 

10,000 

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกคนสามารถใชง้าน
ระบฐานข้อมูลได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถปรบัปรุงข้อมูล 
และค้นหาข้อมูลเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานได ้

1. บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
น าเข้าข้อมูล และ
ปรับปรุงในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนัได ้
ร้อยละ 100  
2. มีคู่มือการใช้งานให้
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ใช้ปฏิบตัิงานได ้

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 

 

ม.ค – มิ.ย. 65 

 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยง - - - - - 
ถ่ำยโอน ให้บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุง

แก้ไข และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง  
 

- ท าให้ระบบ
ฐานข้อมูลสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้ปฏิบัตงิานได้
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้
งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการ 

บริษัทที่ปรึกษา แก้ไข
ปรับปรุง ข้อผิดพลาด
แล้วเสร็จร้อยละ 100   
 
               

ม.ค. - มี.ค. 65 

 
 

 

 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ SR 1 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ ลดและถ่ำยโอนควำมเสี่ยง โดยให้บริษัทที่ปรึกษาแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอ้มลู 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานระบบ และให้บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้และความเคยชินกับงานใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว จัดให้มีคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อให้มีวิธีการใช้งานระบบที่เป็นมาตรฐาน ชัดเจน และลดระยะเวลาในการใช้งานระบบฐานข้อมูลให้น้อยลง  
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ตำรำงท่ี 11 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง (ต่อ) 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis  

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือก          
ที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ วิธีจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

 

รำยละเอียดกำรจัดกำร 
ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 

ค่ำใช้จ่ำย แผนกำรสนับสนุน เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 1 การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของกองทุน
ขาดความรวดเร็ว 
และทันต่อ
เหตุการณใ์นบาง
ช่องทาง 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - - - ลดและ 
ถ่ำยโอน 

ฝ่ำย
บริหำรงำน

ทั่วไป 
ลด 
 

 

1. ก าหนดมาตรฐานในการ
ประชาสัมพนัธ ์
2. เพิ่มพนักงานเพื่อ
รับผิดชอบในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์

- 
 

216,000 

มีการก าหนดระยะ
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพนัธ์  

สามารถประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
กองทุนได้รวดเร็วขึ้น 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
กองทุนในระยะเวลา 3 วัน 
หลังจากมีกิจกรรม/
ภารกิจของกองทุน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

หลีกเลี่ยง เลือกประชาสัมพนัธ์ในบาง
ช่องทาง 

- ประชาสัมพนัธ์ใน
ช่องทางหลักที่มี
ผู้รับบริการมาก
ที่สุด และเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก
ที่สุด 

การประชาสัมพนัธ์
สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในการ
ประชาสัมพนัธ ์

มีผู้สนใจในช่องทาง
หลักการประชาสัมพันธ์
ของกองทุนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจ านวน
ผู้เข้าชมในช่องทางหลัก 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

ถ่ำยโอน 1. ประสานความร่วมมือกับ
กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
กองทุน 
2. จ้างบริษัทเพื่อจัดท าสื่อ
และเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพนัธ ์

- 
 
 
 
 

500,000 

1. ส่งข้อมูล
ข่าวสารที่ให้กอง
เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ ์
 
2. สรรหาบริษทัและ
ก าหนดรูปแบบสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

ได้สื่อการประชาสัมพันธ์
ที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรง
หลักการประชาสัมพันธ ์

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ และมผีู้รับ
ข้อมูลข่าวสารหลากหลาย
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 กลุ่ม
ที่ติดตามข่าวสารของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 
 

 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ OR 1 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ การเลือกใช้ทั้ง 2 วิธี ได้แก่ ลด (ข้อ1) ก าหนดมาตรฐานในการประชาสัมพันธ์ และถ่ำยโอน 
(ข้อ1) ประสานความร่วมมือกับกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน  มาประกอบการด าเนินงาน โดยก าหนดมาตรฐานในการประชาสัมพันธ์ของกองทุน และใช้วิธีการ
ประสานความร่วมมือกับกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ตำรำงท่ี 11 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis  

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

ทำงเลือก          
ที่เหมำะสม 

 
ผู้รับผิดชอบ วิธีจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

 

รำยละเอียดกำรจัดกำร 
ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 

ค่ำใช้จ่ำย แผนกำรสนับสนุน เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 2 เกิดความ
ผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชีใน
ระบบ GFMIS 
และระบบ NBMS  

ยอมรับ ยอมรับความเสี่ยงได้ กรณี
เป็นรายการใหม่ที่ยังไม่เคย
เกิดขึ้นในการบันทึกบญัช ี

- กรณีเป็นรายการ
ใหม่ที่ยังไม่เคย
เกิดขึ้นในการ
บันทึกบญัชี 
ผิดพลาดไดไ้ม่เกิน 
2 คร้ังต่อปี  

สามารถควบคุมให้มีการ
บันทึกบญัชีให้มีการ
ผิดพลาดไดไ้ม่เกินตามที่
ก าหนด 

เกิดข้อผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชีไม่เกิน 2 ครั้ง
ต่อปี หรือไม่เกิดการ
บันทึกบัญชีผิดพลาดเลย 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ลด ฝ่ำยกำรเงิน
และบัญช ี

ลด 
 

 

1. อบรมพนักงานที่
เก่ียวข้องกับงานบนัทึกบัญช ี
 
 
2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ 

10,000 1. ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม
หลักสูตรมาตรฐาน
การบญัชภีาครัฐ  
2. ให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
และลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัตงิาน 

พนักงานมีความรู้  
และความสามารถใน
การจัดท าบญัชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

เกิดข้อผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชีไม่เกิน 2 ครั้ง
ต่อปี หรือไม่เกิดการ
บันทึกบัญชีผิดพลาดเลย 

ม.ค. – ก.ย. 65 

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

 
 
 
 
 
 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ OR 2 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ ลด (1) ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ (2) จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
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ตำรำงท่ี 11 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) 

CR 1 ระเบียบ 
ประกาศ ของ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 
บางประเด็น                   
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
และทันต่อ
เหตุการณ ์

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - 
 

- - - - ลดและ 
ถ่ำยโอน 

ทุกฝ่ำย 

ลด 
 

 

ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา
เงินสนบัสนุนเงินอุดหนนุ/
เงินให้กู้ยืม/เงินสนบัสนนุ/
เงินทดรองจ่าย 

- ด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข ระเบียบฯ  
บางประเด็น ที่ยังไม่
ครบถ้วน เกี่ยวกับ
เงินอุดหนุน  
เงินให้กู้ยืม  
เงินสนบัสนุนเงิน
ทดรองจ่าย 

มีระเบียบ หลักเกณฑ์
ส าหรับการพิจารณาเงิน
ทดรองจ่าย/เงินให้กู้ยืม/
เงินอุดหนุนของกองทุน
ที่มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับภารกิจ
ของกองทุน  

1. มีระเบียบ/ประกาศที่
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง  
2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ระเบียบ/ประกาศ  
ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
และเป็นปัจจุบนัต่อ
สถานการณป์ัจจุบนั 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 
ต.ค. 64- ก.ย. 67 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - - - - 
ถ่ำยโอน หารือร่วมกับกองนิติการ                  

กรมโยธาธิการและผังเมือง                      
 
 

- ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ/ประกาศ
ให้เป็นไปตาม 
หลักกฎหมาย 

มีระเบียบ หลักเกณฑ์
ส าหรับการพิจารณาเงิน
ทดรองจา่ย/เงนิให้กู้ยืม/
เงินอุดหนนุของกองทนุที่
มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกบัภารกิจของ
กองทุน 

1. มีระเบียบ/ประกาศที่
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ระเบียบ/ประกาศ  
ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
และเป็นปัจจุบนัต่อ
สถานการณป์ัจจุบนั 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 
ต.ค. 64- ก.ย. 67 

  จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ CR 1 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ ลดและถ่ำยโอน เนื่องจากต้องประสานความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายในกองทุน โดยการทบทวน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงจะสามารถจัดท าระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ ได้ครอบคลุม และครบถ้วน 
ทั้งนี้ กองทุนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 - 2567 ให้เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดไป หรือมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ไม่ต้องน ามาจัดการความเสี่ยงอีก  
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 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะด าเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางด้วยกระบวนการ
ควบคุมภายใน และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงลดลง มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
แสดงดังภำพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภำพที่ 11 แสดงเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปี 2565 

 จากแผนภาพระดับความเสี่ยง เพ่ือแสดงเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Profile) การประเมินความเสี่ยง  
ปี 2565 จากทั้ง 4 ปัจจัยเสี่ยง คือ 

 SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ    

 OR 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในบางช่องทาง 
 OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS 
 CR 1 ระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่เป็นปัจจุบัน  

และทันต่อเหตุการณ์ 

 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยง
ลงมาให้อยู่ในระดับต่ าที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ดังภำพที่ 11 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2565 ดังตำรำงที่ 12 หน้ำ 40 

 ดังนั้น  กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงได้มีเป้าหมายในการขจัดความเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ให้หมดไปในปี 
2565 เพ่ือให้ไม่เกิดความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป ได้แก่ SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ OR 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนขาดความรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณใ์นบางช่องทาง และ OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS  

 ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงด้าน CR 1 ระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ บางประเด็น 
ยังไม่เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ อาจจะไม่สามารถด าเนินการขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้
ภายในปี 2565 ซึ่งอาจต้องด าเนินการต่อไปในปี 2566 เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไข และปรับปรุง ระเบียบ
ประกาศของคณะกรรมบริหารกองทุนฯ ให้ครบถ้วนได้ทุกประเด็น ต่อไป       
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ระดับ 1 
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SR 1 CR 1 
2 

OR 1 
3 
 

4 
 

5 
 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 

CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
 

  

 

 

     ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

    ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

 ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 



 

40 
 

ตำรำงท่ี 12 แผนปฏิบัติกำรรองรับควำมเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 256 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

ต.ค. 
64  

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ค ำอธิบำย 

SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่
สามารถตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของกองทุนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองทุน ผู้บริหาร 
และผูร้ับบริการ 

            1. ให้บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
สามารถรองรับการปฏิบตัิงานของบุคลากรกองทุน 
ผู้บรหิาร และผูร้ับบริการ และให้บรษิัทที่ปรึกษาจัดท า
คู่มือการใช้งานและวิธีการแกไ้ขปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล ส าหรับให้บุคลากรกองทุนฯ สามารถ
ด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง  
2. ให้แต่ละฝา่ยปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

OR 1 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของกองทุนขาดความ
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
ในบางช่องทาง 

ก าหนดรูปแบบและมาตรฐาน
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/
ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

            1. จัดท าแบบมาตรฐาน และช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ชัดเจน ครบทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
Facebook Website และ Line Official 
2. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 

OR 2 เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกบัญชีในระบบ 
GFMIS และระบบ NBMS 

รวบรวมข้อผดิพลาดจาก
ปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าท่ี 
เข้ารับอบรม พร้อมถ่ายทอด 
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อลด 
ความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 
 

 

           1. รวบรวมข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
2. ส่งเจา้หน้าที่บัญชีและการเงินไปอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้
ในการปฏิบัติงาน  
3. จัดให้มีการแลกเปลีย่นความรู้ รวบรวมข้อผดิพลาด
ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การท างานอยู่ตลอดเวลา  

CR 1 ระเบียบ ประกาศของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ                      
บางประเด็นยังไม่เป็นปจัจุบัน 
และทันต่อเหตุการณ ์

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 
บางประเด็นท่ียังไม่ครบถ้วน 
ให้มีความสมบูรณ ์

 

           1. ทบทวนระเบยีบ/ประกาศต่าง ๆ  ของกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ  
2. จัดท าและปรับปรุงระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ  ใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับระเบียบ 
/ประกาศอื่น ๆ ท่ีก าหนด 
3. เสนอระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ พิจารณา และมรีะเบียบ/ประกาศ  
ที่ผ่านการเห็นชอบ ในปี 2565 อย่างน้อย 1 เรื่อง  
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ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในปี 2565 
 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

SR 1 ระบบฐานข้อมูลยังไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของ
กองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

L2 
3 

I4 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2562 2563 2564 
ระบบฐานข้อมลูยังไมส่ามารถตอบสนองการปฏิบตัิงาน
ของกองทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ผู้ใช้งาน
และผู้ใช้บริการ ซึ่งยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลเข้า
ด้วยกันระหวา่งผู้เกี่ยวข้องที่ต้องบันทึกข้อมูล และงาน
ใช้ฐานข้อมูลในระบบดังกลา่ว 

มีฐานข้อมูลและระบบ              
ภูมสิารสนเทศกลาง (One DPT ) 
ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

มีระบบการจัดการฐานข้อมลู
สารสนเทศด้านการสนับสนุน
งบประมาณให้กับโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ 

มีระบบการจัดการฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS/EIS) 

ผลสัมฤทธ์ิ/ความถูกต้องของงาน 60 % 80 % 90 % 
    

 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 1 การประชาสัมพันธ์ข้อมลูของกองทุนขาดความรวดเร็ว และทนัต่อ
เหตุการณ์ในบางช่องทาง 

L4 
3 

I3 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2562 2563 2564 
การประชาสัมพันธ์ของกองทุนยังขาดมาตรฐานใน 
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ขาดความรวดเร็ว  
ทันต่อเหตุการณ/์สถานการณ์ ท าให้การประชาสัมพันธ์
เกิดความล่าช้า และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ยังคง
ไม่สามารถท าให้บุคคลภายนอกรบัข้อมูลข่าวสารได้
อย่างแพร่หลาย  

มีช่องทางการประชาสมัพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ไดแ้ก่ Facebook Youtube  
และเว็บไซต์ของกองทุน 

มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ได้ แก่  Facebook Youtube 
และเว็บไซต์ของกองทุน 

มีช่องทางการประชาสมัพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ไดแ้ก่ Facebook Line Official 
Youtube และเว็บไซต์ของกองทุน 

ผลสัมฤทธ์ิ/ความถูกต้องของงาน 60 % 70 % 80 % 
  

 
  

 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 2 เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  
และระบบ NBMS 

L1 
3 

I1 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2562 2563 2564 
ได้รับการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจาก กตส. และ สตง. มีข้อสังเกตจำก กตส. ไม่มีข้อสังเกต มีข้อสังเกตจาก สตง และ กตส.  

1 ครั้ง 

ผลสัมฤทธ์ิ 100 100 ยังสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 95 ของงาน  
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ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในปี 2565 (ต่อ) 
 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็น 
ยังไมเ่ป็นปัจจบุัน และทันต่อเหตุการณ ์

L1 
3 

I1 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2562 2563 2564 
ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไมเ่ป็น
ปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ โดยในบาง
ภารกจิหรือตามแผนงานของกองทุน  
ยังต้องอาศัยการทบทวน แกไ้ข และ
ปรับปรุง ข้อกฎหมายให้สอดคล้องกบั
ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพื่อจะได้สามารถ
ด าเนินการใหส้ าเรจ็ได้ตามภารกจิหรอื
ตามแผนงานที่ตั้งไว ้

คณะกรรมการบรหิารกองทุน  
มีมติ ไม่อนุมตัิเงินให้แก่โครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ เนื่องจากโครงการฯ 
ระบุวัตถุประสงค์การขอรับเงิน
สนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เช่นโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ บริเวณหลังโรงเรยีนชาติ
เฉลิม จังหวัดระนอง ขอรับเงิน
อุดหนุน 3,436,000 บาท ซึ่งเข้า
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  

 

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต้องทบทวน
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือการ
จัดสรรเงิน เพื่ออุดหนุน กู้ยืม 
สนับสนุนโครงการ/การพิจารณา
อนุมัติเงินให้กับโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ 

โครงการจดัรูปท่ีดินฯ ที่ขอรับการ
สนับสนุนไม่เข้าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการสนบัสนุนดา้นการเงนิ
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ จัดท าค าช้ีแจง
ประกอบ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
หรือการจดัสรรเงิน เพื่ออุดหนุน กู้ยืม 
สนับสนุนโครงการ 
 

แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้ผู้ด าเนินโครงการจัด
รูปที่ดินฯ กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2555/
ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
สนับสนุนด้านการเงิน 

ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ 
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ว่าด้วย
การจ่ายเงินหรือการจดัสรรเงินจาก
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี
เพื่ออุดหนุน ให้กู้ยืม หรือสนับสนนุ
โครงการจดัรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ. 2552 และระเบียบ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ว่าด้วยการพิจารณาค่า
ทดแทน ค่าเสียหายหรือคา่ใช้จ่าย
อื่นในการจัดรูปที่ดินทีด่ินที่ต้องทด
รองจ่ายเงินจากกองทุน พ.ศ. 2553  
 

ผลสัมฤทธ์ิ / ความถูกต้องของงาน - ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 


