
  

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏบัิติการรองรับความเสี่ยงของกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564 หน้า 1 
 

 as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

RISK MANAGEMENT PLAN 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนปฏิบัติกำรรองรับควำมเสี่ยง 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  
ประจ ำปีบัญชี 2564 



 



แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏบัิติการรองรับความเสี่ยงของกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564 หน้า 2 
 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนปฏิบัติกำรรองรับควำมเสี่ยง  
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่  

ประจ ำปีบัญชี 2564 

 
คณะที่ปรึกษำ 

นางบงกช  สุวรรณเดช ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

 
คณะท ำงำน ประกอบด้วย 

นายประเสริฐ  ไอสุริยะกุลกิจ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ประธานคณะท างาน 

นางสาวจุฑารัตน์  โชติเวทย์ศิลป์ สถาปนิกช านาญการ   คณะท างาน 

นางสาวภัทรพร  กูลประสูตร์ พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   คณะท างาน 

นางสาวพรณิชา  เผ่าพันธ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะท างานและเลขานุการ
  

 
จัดพิมพ์โดย     กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ภายใต้ก ากับการดูแลกรมโยธาธิการและผังเมือง   
                    กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ 

พิมพ์เมื่อ        มีนาคม 2564 

จ ำนวนหน้ำ     39 หน้า 
 

 

 



 



แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏบัิติการรองรับความเสี่ยงของกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564 หน้า 3 
 
 

ค ำน ำ 
 

 การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปจจจุบัน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร
มีความพร้อมต่อการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  เพ่ือที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง จนถึงบุคลากรทุกคน 
ควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ 
และกิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานขององค์ประกอบที่ส าคัญ 
3 ประการ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564       
ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์                   
ในปจจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์                     
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ต่อไป 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 จากสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปจจจัยส าคัญ              
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร โดยส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปจจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการที่ดี 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ                   
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การ
ด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ บรรลุพันธกิจ และเป้าหมายแผนปฏิบัติการขององค์กร รวมถึง
การบรรลุเป้าหมายการมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี เมื่อผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจตรงกัน มีการปฏิบัติเป็นขั้นตอน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 ด้วยแนวคิดดังกล่าว กองทุนจึงให้ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร การด าเนินการ 
ตามแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยยึดตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร       
เชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO : ERM) ส านักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ (สกจพ.) เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
ภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้น าการบริหารความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ ภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การด าเนินงานมีเป้าหมายสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนด้านการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยง  

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลองค์การที่ดี มีกระบวนการบริหาร
จัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ
รองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกส่วนงานใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของตนเอง โดยได้รวบรวมเนื้อหา และข้อมูลในการจัดท าการบริหารความเสี่ยงมาปรับปรุงให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับการด าเนินการภายในกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่  
 
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 
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 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดเป็นกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
แผนปฏิบัติการที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร กลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพ่ือการพัฒนา
ด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แผนงานที่ 14 การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  และเจ้าหนาที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็น
คณะท างานและฝ่ายเลขานุการ โดยมีอ านาจศึกษาวิเคราะห์ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมทั้งประสานและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดระดับความเสี่ยง
ให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 กำรด ำเนินกำร 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
กองทุน รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง   
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่ประจ าปีบัญชี 2564 ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 4.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน เกณฑ์การพิจารณาวัดจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง 
โดยประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญคือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์              
การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 
การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 
ดังนั้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จึงได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยพิจารณาจากเป้าหมาย
ประจ าปีของทุนหมุนเวียนควบคู่ไปกับพิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อน เพ่ือน ามาวางแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องตามภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
พ.ศ. 2563 – 2565  
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ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง                          
ไดต้ิดตามและประเมินผล โดยมีการประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รองรับความเสี่ยงกองทุนของปีที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการด าเนินงานในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปจจจัย 
ตลอดจนปจญหา อุปสรรค และน าผลมาปรับปรุง และพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ทั้งนี้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดิน สรุปดังภำพที่ 1  

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 

 

 
 

 

ภำพที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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บทที่ 2 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Process) ตามมาตรฐานของ COSO โดยน ามาปรับใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ดังภำพที ่2   

 
ภำพที่ 2 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

 
2.1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 

 สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร เป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ เพราะเป็นเรื่องของ
ค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้น า รวมไปถึงบรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนิน
กิจกรรมให้บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงช่วยผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์
และควบคุมการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดการยอมรับได้  
 
2.2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง                  
โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ตลอดจนมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร
หน่วยงานกิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวม ทราบขอบเขต                 
การด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้ครบถ้วน ดังนี้ 
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(1) วัตถุประสงค์ระดับทุนหมุนเวียน 
 

เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในภาพรวมของเงินทุนหมุนเวียน โดยก าหนดให้มีความสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานตามที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประจ าปี 2564  
 

(2) วัตถุประสงค์ระดับกองหรือโครงกำร/กิจกรรม 

เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับของกองหรือโครงการ/กิจกรรมโดยให้มีความสอดคล้อง 
กับภารกิจของกองหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานในระดับภาพรวมของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

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

 Specific:.มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ              
ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน  

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

 ทั้งนี้ การที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้นั้น ควร
ด าเนินงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพ่ือท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า การด าเนินงาน
ขององค์กรอยู่ภายในเกณฑ์ หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
 
2.3 กำรค้นหำและระบุควำมเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ผู้บฏิบัติงานจากกลุ่มงาน
ต่างๆ ด าเนินการบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อ            
การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ โดยจ าแนก
ประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

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

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: OR) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการก ากับ
ดูแล หรือการควบคุม 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: FR) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง 
ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk: CR) เป็นความเสี่ยงเนื่องมาจาก  
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 
ความเสี่ยงด้านนโนยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน                   
ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากร เป็นต้น 
 

 ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่                   
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบ
ทางลบให้ได้มาที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยง
ด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ  

 ทั้งนี้ การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
และผลการติดตามการควบคุมภายในปี 2563  
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ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2564 กับแผนการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ 
 

วิสัยทัศน์ 
 
เป้าประสงค์ 
 
พันธกิจ 
 
 
 
แผนปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อการด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

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 ากับดูแล และติดตามการคืนเงิน          
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

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่

แผนบริหารความเสี่ยง 14. การเตรียมความพร้อมส าหรับระบบ            
การบริหารความเสี่ยง 

แผนทรัพยากร 
บุคคล 

แผนสารสนเทศ 

แผนงาน 
 

กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต และย่ังยืน 
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2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการพิจารความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น 
มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร 

 การเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการ 
คือ โอกำสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood: L) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากน้อยเพียงใด และ 
ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน 
จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น 

โดยจะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด.และระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ก าหนดหรือเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (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 อยู่ในระดับที่ไมส่ามารถยอมรับได้ ต้องจัดกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 – 12 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ า 1 - 4 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปจจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

2.4.1 พิจำรณำโอกำสที่จะเกิด (L) ในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปจจจุบัน 
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น           
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ  

2.4.2 พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) ที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจาก
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ  

 
2.5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้ว กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนที่เกดิขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับของแต่ละปจจจัยเสี่ยง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง         
มีประสิทธิผล โดยการพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้.และทรัพยากร
ที่มีอยู่ของหน่วยงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุอุปกรณ์ ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงและปจจจัยเสี่ยง
ได้มากน้อยเพียงไร และส ารวจว่าในปจจจุบันความเสี่ยงหรือปจจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ .
ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยรวบรวมและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป  

วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมี 4 วิธี ดังนี้  

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

(2) กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง (Treat).เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า 
ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปจจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน
หรือปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการท างานผิดพลาด เป็นต้น 
หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปจจจัยภายนอก ก็อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือลดผลกระทบ
หรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นลงได้  

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

 (4) กำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Share/Transfer).เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่า 
เป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ                      
ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท าประกันภัย 
หรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอก 
มาด าเนินการแทน เป็นต้น  



  

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏบัิติการรองรับความเสี่ยงของกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564 หน้า 10 
 

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ จะต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ 
(Cost - Benefit) ของแต่ละแนวทาง เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
2.6 กิจกรรมควบคุม 

 เป็นนโยบายและการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่า ได้มีการบริหารความเสี่ยง                    
ซึ่งสิ่งส าคัญต่อกิจกรรมการควบคุม คือ การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบในการพิจารณา
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการในปจจจุบัน และพิจารณาปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมี                      
การก าหนดวันเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน  
 

2.7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายใน 
ตลอดจนเปิดเผยและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือช่วยให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
2.8 กำรติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำน 

 ภายหลังจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีบัญชีและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว         
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือสรุปผลด าเนินงานและสรุปผล           
การด าเนินงานภาพรวมเสนอคณะกรรมการกองทนุจัดรูปที่ดินฯ 

 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการน าสิ่งที่ได้ด า เนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 5            
มาประมวลผลจัดท าเป็นรายงาน โดยแสดงวิธีการมาตรการผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งระบุแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 1) การค้นหาและระบุความเสี่ยง  
          - การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปจจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสี่ยง  
              - การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
 2) การประเมินผลการควบคุมภายใน  
 3) การจัดล าดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง  
 4) แผนการบริหารความเสี่ยง  
 5) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของปีก่อน  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยด าเนินการตามขั้นตอนบริหารความเสี่ยง
ตามแนวทาง COSO ERM Framework เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3  
แผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนปฏิบัติกำรรองรับควำมเสี่ยง 
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2564 

 
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 2564 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ควำมเสี่ยง (Risk) เกิดจากปจจจัยภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร โดยเป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด 
หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 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 2564 ดังนี้  

 
ภำพที่ 5 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
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3.1 ผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ในปี 2563  

 การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2564 ต้องมีการทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีความเสี่ยงจ านวน 3 ปจจจัย ที่ต้องมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และลด
ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได ้จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่ำ สำมำรถขจัด
ปัจจัยเสี่ยงได้ทุกปัจจัย ดังนี้ 

 SR 1: การขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ             
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่ 

 OR.3: ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไม่ครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 FR 1: โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(กรณีเงินให้กู้ยืม) 

โดยมีผลการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2563 ดังแสดงในตำรำงท่ี 2  

ตำรำงที่ 2 สรุปรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2563 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

ปัจจัยเสี่ยง แผนกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ ์

SR 1 การขาดระบบ
การจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศดา้นการ
สนับสนนุงบประมาณ
ให้กับโครงการจัดรปูที่ดิน
เพื่อพัฒนาพืน้ที ่

1) จัดจ้ำงท ำระบบฐำนข้อมูล
สารสนเทศเพื่อตอบสนอง              
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
2) ส่งเจำ้หน้ำที่อบรมระบบ         
ภูมิสารสนเทศกลางของกรม 
โยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 
3) จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนกำร
สนับสนุนงบประมำณโครงกำร
จัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพื้นที่ใน
ระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรม 
โยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 

มิ.ย.-ก.ย. 63 
 
 

ม.ค.-มิ.ย. 63 
 
 

ต.ค.-ก.ย. 63 

1) ด าเนินการจัดจ้างท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศแลว้เสร็จตามแผน 
 
2).จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมระบบสารสนเทศ 
ส่งผลให้ระบบสารสนเทศมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
3).กองทุนมีฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองการใช้งานกองทนุฯ และ
ผู้ใช้บริการของกองทุน 

 

 
 

 

 
 

 

 

OR 3 ประชาสัมพนัธ์  
การเผยแพร่บทบาท
ภารกิจของกองทุน        
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ไม่ครบทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 
ทางโปรแกรมแมนเซนเจอร์
ระบบสง่ข้อความทันที               
(LINE Official) 

มิ.ย.-ก.ย. 63 

 

กองทุนได้เพิ่มช่องทางประชาสมัพันธ์ผา่น
ระบบ LINE Official ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้ด าเนนิโครงการ และจะปรับปรุง
ระบบให้มีประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

 

FR 1 โครงการที่
ขอรับการสนับสนุน
ไม่สามารถคืนเงิน              
ให้กองทุนได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(กรณีเงินให้กู้ยืม) 

1) ก ากับ ตดิตำม และท าหนังสือ
เร่งรัดการคนืเงนิกองทนุจดัรูปที่ดนิ 

2) ประสานงานกับผู้ด าเนิน
โครงการใหเ้ร่งรัดด าเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 

ต.ค.-ก.ย. 63 1) มีการท าหนังสือเรง่รัดการคนืเงินกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 

2) ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
พร้อมให้ค าปรึกษาและแนวทาง การแก้ไข
ปจญหา 
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 จากเกณฑ์การพิจารณาคะแนนการทบทวนความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2563 ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับการควบคุมภายในสามารถน ามาวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยง 4 ประเภท คือ 

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

ตำรำงที่ 3 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรทบทวนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีบัญชี 2563 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2563 

 
 

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
สารสนเทศดา้นการสนบัสนุน
งบประมาณให้กับโครงการจัดรปูที่ดิน
เพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

S 4 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
การสนับสนนุ 
การพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
 

OR 3 การประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่
บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรปูที่ดิน
เพื่อพัฒนาพืน้ที่ไม่ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

O 3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

X 

แผนปฏิบัติกำร: 
สนับสนนุด้านการเงิน
แก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ
ให้แพร่หลาย 

FR 1 โครงการที่ขอรับการสนบัสนุน          
ไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนไดต้าม
ระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

F 4 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

X 

หมำยเหต:ุ X หมายถึง ปจจจัยเสี่ยงปี 2563 ที่อยู่ในระดับยอมรับได้ 

 จากตารางการพิจารณาความเสี่ยงจากการทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี 2563 
พบว่ำ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2563 มีระดับกำรควบคุมสูงกว่ำ 3 ซึ่งถือว่าประสิทธิภาพ
การควบคุมเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่ต้องน าความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยง           
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชีใหม่ แต่ทั้งนี้เพื่อการวิเคราะห์ปจจจัยเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้น า
ปจจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาเปรียบเทียบเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (I) ก่อนและหลังการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 4 เกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) ปี 2563 
 

ควำมเสีย่ง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการสนับสนุน
งบประมาณให้กับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

L2 
3 

I1 
3 

3 x 3 = 
9 

SR 1 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 3 1 3 x 1 = 
3 

ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน 

(Operational 
Risk) 

OR 3 การประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของกองทุน      
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย   

L1 
3 

I1 
2 

3 x 2 = 
6 

OR 3 หลังด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2 1 2 x 1 = 
2 

ด้ำนกำรเงิน 
(Financial Risk) 

FR 1 โครงการที่ขอรับการสนบัสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทนุได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

L3 
3 

I2 
2 

3 x 2 = 
6 

FR 1 หลังด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 1 2 1 x 2 = 
2 

น าคะแนนที่ได้ จัดท าข้อมูลในตารางระดับความเสี่ยง เพ่ือก าหนดระดับแสดงผลการบริหารความเสี่ยง ดังภำพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6 ระดับควำมเสี่ยงท่ีลดลงของปัจจัยเสี่ยง ประจ ำปีบัญชี 2563 

จากภาพแสดงผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (L) และระดับผลกระทบ (I) ของแต่ละปจจจัยเสี่ยง 
เพ่ือน ามาค านวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปจจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ โดยจะน าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ที่กองทุนฯ ไม่สามารถยอมรับได้มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พบว่ำ การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง           
ใน 2563 มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ าได้ เนื่องจากสามารถลดได้ทั้ง 3 ปจจจัยเสี่ยง 
คือ SR 1: การขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ OR 3: ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไม่ครบทุก

ระดับ 5 
5 10 15 20 25 

ระดับ 4 4 8 12 16 20 

ระดับ 3 
3 

SR 1 

6 
OR 3 
FR 1 

9 
SR 1 

12 15 

ระดับ 2 
2 

OR 3 

4 
 

6 
 

8 10 

ระดับ 1 1 
2 

FR 1 
3 

 
4 5 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  

 

 

ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

 ระดับควำมเสี่ยงสูง 

ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก)  
ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 
CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
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กลุ่มเป้าหมาย และ FR 1: โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุน ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(กรณีเงินให้กู้ยืม) ดังนั้น ไม่ต้องน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

จำกเบื้องต้นรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุนหมุนเวียนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 
ประจ ำปีบัญชี 2563 กรมบัญชีกลำง โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (ที่ปรึกษำ) ด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ผลกำรด ำเนินงำนได้ 4.48 คะแนน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ด้ำนที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  
  ตัวชี้วัด 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

           ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 การใช้สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผน          
การบริหารความเสี่ยง การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 25) กองทุนจัดรูปที่ดินฯ               
มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน ทุกปจจจัยเสี่ยง มีการรายงานและติดตามผลการบริหาร           
ความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 
3.2 ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2564 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนคู่มือ
บริหารความเสี่ยง การระบุปจจจัยเสี่ยงของกองทุน และน าปจจจัยเสี่ยงมาพิจารณาควบคู่กับระบบการควบคุมภายใน 
โดยระบุปจจจัยเสี่ยงให้คลอบคลุมตามแผนปฏิบัติการ (3 พันธกิจ 15 แผนงำน และตัวช้ีวัด 6 ด้ำน) แล้วน ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 ำเนินงำของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2563 
และผลการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมทั้งได้ด าเนินการส ารวจความเสี่ยงใหม่                
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2564 วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ รวมถึง
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปจจจัยเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
หากความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก และมีผลกระทบตั้งแต่ระดับ
ปานกลาง – สูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะน าความเสี่ยงเหล่านั้นไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
แสดงดังภำพที่ 7 

  

ภำพที่ 7 กระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
                                                                                     

ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ด าเนินการทบทวนและส ารวจผลการด าเนินงานของบุคลากร หากเกิด
ปจญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและตัวชี้วัดของกองทุนฯ  ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงาน
ของกองทุนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี 2563 

ปัจจัยเสี่ยง 2563 ปัจจัยเสี่ยง 2564 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลกำรทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศดา้นการ
สนับสนนุงบประมาณให้กับโครงการจัดรูปที่ดนิเพื่อ
พัฒนาพื้นที ่

 กองทุนมีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ            
ด้านการสนับสนนุงบประมาณให้กับโครงการ                      
จัดรูปที่ดินฯ แตย่ังขาดระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อสนบัสนนุการปฏบิัติงาน 

ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน  

SR 1 
 

SR 2 การปฏิบัติงานภายใต้แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทัลไม่บรรลุเปา้หมาย  

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และบรรลุผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายของกองทุน 

 
- 

 
- 

SR 3 ความส าเร็จในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุน
บรรลุวัตถุประสงค์ และเปา้หมาย 
 

 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่การสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
โครงการมีหลักทรัพย์ไม่ครอบคลุมจ านวนเงินที่
ขอรับการสนับสนุน (ปล่อยกู้) 

ความส าเร็จในการก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อให้
การปฏิบัติงานของกองทุนบรรลวุัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

SR 2 
 

SR 4 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เปน็ไปตามแผนทีไ่ด้รับ
อนุมัติ 
 
 

 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนเทียบเท่า         
ร้อยละ 87*  

*(แผน 49,000,000 บาท เทียบเท่าร้อยละ 100 /  
เบิกจ่ายจริง 42,721,262.54 บาท เทียบเท่าร้อยละ 87) 

การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เปน็ไปตามแผน
ที่ได้รับอนุมัติ  
 

SR 3 
 
 

-  

เพิ่มใหม่ 
 

- 
บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลัง
ของกองทุน 

SR 4 
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ตำรำงที่ 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี 2563 (ต่อ) 

ปัจจัยเสี่ยง 2563 ปัจจัยเสี่ยง 2564 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลกำรทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 1 บุคลากรในองค์กรบางต าแหน่งขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ/
ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอมรมพัฒนาทักษะ  
 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

- - 

OR 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจการบริการของกองทุน  ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ            
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากผลส ารวจความพึงพอใจ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2562 

- - 

OR 3 การประชาสัมพนัธ์การเผยแพรบ่ทบาทภารกิจของ
กองทุนจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่ไม่ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย   

 เพิ่มช่องทางประชาสัมพนัธ์ผา่นระบบ LINE 
Official ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจ        
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ผ่านระบบออนไลน์         
ยังไม่ครบ (เปลี่ยนชื่อ) 

OR 1 

OR 4 การบันทึกบญัชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS                 
ถ้าเป็นรายการใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น ในการวิเคราะห์
รายการบัญชี อาจท าให้การบนัทึกบัญชีผดิพลาดได้ 

 ประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อบันทึก
รายการบัญชีใหม่ให้ถูกต้อง ท าให้สามารถ
บันทึกบญัชไีม่ผิดพลาด  

การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS 
ถ้าเป็นรายการใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการ
วิเคราะหร์ายการบัญชี อาจท าให้การบันทึก
บัญชีผิดพลาดได้ 

OR 2 

OR 5 โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุนไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ที่ได้รับการสนับสนุน
ด าเนินการตามแผนได้ครบถ้วน 

โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจากกองทุนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

OR 3 

  
เพิ่มใหม่ 

 
- 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) กระทบต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจ  

OR 4 

  

เพิ่มใหม่ 
 

- 
โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทุนจัดรปูที่ดนิฯ รายงานผลการด าเนนิงาน 
ประจ าไตรมาส ล่าช้า 

OR 5 
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ตำรำงที่ 5 กำรทบทวนปัจจัยเสี่ยงปี 2563 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 2563 ปัจจัยเสี่ยง 2564 
รหัสเดิม ปัจจัยเสี่ยง ผลกำรทบทวน ปัจจัยเสี่ยง รหัสใหม ่

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้
กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

 เร่งรัดการคืนเงินกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ หากโครงการ                    
ไม่สามารถคืนเงินได้ตาม
ก าหนดระยะเวลา จะเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพื่อพิจารณาขอขยาย
ระยะเวลาคืนเงิน 

โครงการที่ขอรับการสนับสนนุไม่สามารถคืนเงนิให้
กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

FR 1 
 

FR 2 งบประมาณกองทุนจดัรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพืน้ที่                 
ไม่สามารถสนบัสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้เพียงพอ 

 กองทุนได้รับสนบัสนนุเงิน
จากงบประมาณประจ าป ี

- - 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

CR 1 หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนและให้กู้ยืมไม่รองรับการ
บริหารจัดการกองทุนได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 มีการจัดท าค าชี้แจง
ประกอบการสนบัสนุนดา้น
การเงินของกองทุน 

ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

CR 1 
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ตำรำงท่ี 6 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เทียบกับเป้ำหมำยองค์กร 

 
ควำมเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 
แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564)  
ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 

(กองทุนจัดรปูที่ดินฯ) ประจ ำปี 2564 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

SR 1 
 

ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทุน  

แผนปฏิบัติกำรฯ 1 สนับสนุนดา้นการเงินแก่โครงการจัดรปูที่ดนิฯ                 
ให้แพร่หลาย 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนนุดา้นการเงิน
ของกองทุน 

ตัวชี้วัด 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ                            
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 
(ตัวชี้วัดร่วม) 

SR 2 ความส าเร็จในการก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุน
บรรลุวัตถุประสงค์ และเปา้หมาย 

แผนปฏิบัติกำรฯ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนา                 
ด้านการจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

ตัวชี้วัด 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เปน็ไป
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ  
 

แผนปฏิบัติกำรฯ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนาด้               
านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

ตัวชี้วัด 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จา่ยที่ได้รับอนุมัต ิ

SR 4 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/
อัตราก าลังของกองทุน 

แผนปฏิบัติกำรฯ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ตัวชี้วัด 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 1 การประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่
บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรปูที่ดิน
ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ยังไม่ครบ  

แผนปฏิบัติกำรฯ 2 สนบัสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชงิรุก เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร กองทุนจัดรปูที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ
บทบาทหนา้ที่ของกองทุน 

OR 2 
 
 
 

การบนัทึกบญัชีในระบบ GFMIS และ
ระบบ NBMS ถ้าเป็นรายการใหม่ที่ยังไม่
เคยเกิดขึ้น ในการวิเคราะห์รายการบัญชี 
อาจท าให้การบนัทึกบัญชผีิดพลาดได ้

แผนปฏิบัติกำรฯ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

- 
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ตำรำงท่ี 6 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยง ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เทียบกับเป้ำหมำยองค์กร (ต่อ) 

 
ควำมเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยประจ ำปีองค์กร 
แผนปฏิบัติกำรกองทุนจดัรูปทีด่ินฯ 

พ.ศ. 2563 – 2565 (ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564)  
ตัวชี้วัดตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลทุนหมุนเวียน 

(กองทุนจัดรปูที่ดินฯ) ประจ ำปี 2564 

2. ควำมเสีย่งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

OR 3 โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจากกองทุนไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ตามแผน 

แผนปฏิบัติกำรฯ ๓ สรา้งความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนา             
ด้านการจัดรปูที่ดินฯ 

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละจ านวนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน 

OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) กระทบต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจ 

แผนปฏิบัติกำรฯ 3 สรา้งความเข้มแข็งให้องค์กร 
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการเงินเพื่อการพัฒนา              
ด้านการจัดรปูที่ดินฯ 

- 

OR 5 โครงการฯ ที่ได้รับการสนบัสนุนด้าน
การเงินจากกองทุนจัดรปูที่ดินฯ รายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าไตรมาส ล่าชา้ 

แผนปฏิบัติกำรฯ 1 สนับสนุนดา้นการเงินแก่โครงการจัดรปูที่ดนิฯ           
ให้แพร่หลาย 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลเพื่อการสนับสนนุด้านการเงิน
ของกองทุน 

- 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

FR 1 
 

 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืน
เงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กรณี
เงินให้กู้ยืม) 

แผนปฏิบัติกำรฯ 1 สนับสนุนดา้นการเงินแก่โครงการจัดรปูที่ดนิฯ                         
ให้แพร่หลาย 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลเพื่อการสนับสนนุด้านการเงิน
ของกองทุน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละจ านวนเงินให้กู้ยืมที่สามารถจัดเก็บได้
ตามแผน 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

CR 1 
 
 
 

ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติกำรฯ 1 สนับสนุนดา้นการเงินแก่โครงการจัดรปูที่ดนิฯ                       
ให้แพร่หลาย 
กลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนนุด้านการเงินให้แก่โครงการ
จัดรูปที่ดินฯ 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละจ านวนเงนิให้กู้ยืม/สนับสนนุจริงต่อ
วงเงินงบประมาณจัดารรตามแผน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength: S)/ จุดอ่อน(Weakness: W)  จำกปัจจัยภำยใน 
 ปัจจัยภำยใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และมีผล   

ท าให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ 
 จุดแข็ง (Strength: S) หมายถึง ลักษณะเด่นของการด าเนินงาน หน้าที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานที่มีผล

ต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ท าได้ไม่ดี เป็นอุปสรรคความส าเร็จขององค์กร 

กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunities: O)/ ภัยคุกคำม (Threats: T) จำกปัจจัยภำยนอก 
 ปัจจัยภำยนอก หมายถึง ปจจจัยที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้

ประโยชน์ได้) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 โอกำส (Opportunities:.O).หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่งก็คือ

สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน  
 ภัยคุกคำม (Threats:.T) หมายถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่างๆ ซึ่งคือ                   

สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ระดมความคิดร่วมกันท าการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT.Analysis) ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งได้ผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7-S Framework ดังนี้  

การวิเคราะห์ปจจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานภายใน
องค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร
โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่                                                         

    1.1 ด้ำนค่ำนิยมร่วม (Share Values): ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการประสาน                   

ความร่วมมือภายในหน่วยงาน และมีแผนงานในการด าเนินงาน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดการสื่อสารและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 

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

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต้องบริหารสภาพคล่อง เพ่ือรองรับความต้องการใช้เงินในอนาคต                    

ทั้งในด้านการด าเนินงาน และสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

    1.3 ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร (Structure): โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีการก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน              

ท าหน้าที่ก ากับดูแลติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
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 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง ท าให้โครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

มีไม่ครบทุกฝ่าย 

    1.4 ด้ำนระบบกำรปฏิบัติงำน (System): กระบวนการท างานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 มีระบบติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
 มีตัวอย่างความส าเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 
 มี พ.ร.บ. และกฎหมายรองรับ (ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปจจจุบัน ท าให้ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ครบทุกฝ่าย 
 ระบบจัดเก็บเอกสารขาดประสิทธิภาพ 
 กฎหมายรองรับ (ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ) ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปจจจุบัน 

    1.5 ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำร (Style): รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 เป็นนิติบุคคล มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนหมุนเวียนสามารถลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ

กองทุนโดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่ช่วยโครงการจัดรูปที่ดนิฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และแรงจูงใจในการขอรับเงินสนับสนุน

จากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

    1.6 ด้ำนบุคลำกร (Staff): จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาดความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
 ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้ เวลา                

ในการถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ 

    1.7 ด้ำนทักษะควำมเชี่ยวชำญ (Skills): ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนในทรัพย์สิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
 บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 
  

 การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปจจจัยภายนอก คือ 
 

   2.1 ด้ำนนโยบำยและกำรเมือง (Political Component: P): ปจจจัยด้านการเมือง 
 โอกำส (Opportunities: O) 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นพ้ืนที่                 

และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมาย ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 มี พ.ร.บ.ทุนหมุนเวียนก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 นโยบายกรมโยธาฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินทุกจังหวัด 
 อุปสรรค (Threats) 
 สถานการณ์ต่างๆ การเกิดภัยพิบัติ หรือโรคระบาด ส่งผลต่อโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถ

ช าระหนี้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามความปกติใหม่ (New 
Normal) 

  2.2 ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Component : E) : ปจจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 โอกำส(Opportunities: O) 
 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความต้องการน าเงินไปพัฒนาสาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ 
 การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินฯ ท าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน 

 อุปสรรค (Threats) 
 การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้โครงการไม่สามารถคืนเงินกองทุนได้ 
 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ภาคเอกชนไม่ลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ 

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

เพ่ิมขึ้น 
 อุปสรรค (Threats)  
 ประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปจจจุบัน  

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

รวดเร็ว 
 อุปสรรค (Threats) 
 ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดรูปที่ดินฯ  
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 3.2.2 กำรระบปุัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 

 จากการวิเคราะห์ในขั้นการทบทวนการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้น าปจจจัย
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 มาพิจารณาประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์การพิจารณา
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน หากปจจจัยเสี่ยงใดมีผลประเมินต่ ากว่า 3 กองทุนจะน ามาจัดท าแผนความเสี่ยง
ในปี 2564 ซึ่งพบว่า ปจจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีบัญชี 2564 จ านวน 11 ปจจจัย โดยมีปจจจัยเสี่ยง                     
ที่ควบคุมภายในเพียงพอ จ านวน 2 ปจจจัยเสี่ยง และควบคุมภายในไมเ่พียงพอ จ านวน 9 ปจจจัยเสี่ยง เป็นผลให้
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ น าปจจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงในภำพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 8 ขั้นตอนกำรค้นหำและระบุควำมเสี่ยงท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 

11 ปัจจัยเสี่ยง 

1) ติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 2563 ข้อ 3.1 
ประกอบด้วย 

 ตำรำงที่ 2 สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีบัญชี 2563 (หน้ำ 12) 

 ตำรำงที่ 3 การพิจารณาความเสี่ยงจากการ
ทบทวนประสิทธิผลของการควบคมุภายใน 
ประจ าปีบญัชี 2563 (หน้ำ 13) 

 ตำรำงที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย (L) และความรนุแรงของ
ผลกระทบ (I) ปี 2563 (หน้ำ 14) 

 ภำพที่ 6 ระดับความเสี่ยงท่ีลดลงของปจจจัย
เสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2563 (หน้ำ 14) 

2) ส ำรวจและค้นหำควำมเสี่ยงใหม่ ข้อ 3.2.1 
   (ตารางที่ 5 หน้า 17 - 19) โดย  

 ทบทวนปัจจัยเสี่ยงในปี 2563 มี 8 ปัจจัย  
 ส ำรวจใหม่ มี 3 ปัจจัยเสี่ยง 

3) รำยงำนผลควบคุมภำยใน ข้อ 3.2.2 
   (ตารางที่ 8 หน้า 27) 

ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยใน 

- ควบคุมเพียงพอ 2 ปัจจัยเสี่ยง 

- ควบคุมไม่เพียงพอ 9 ปัจจัยเสี่ยง 

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 9 ปัจจัยเสี่ยง 
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 จากการค้นหาและระบุผลการผลการบริหารความเสี่ ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่                   
ได้ท าการวิเคราะห์ปจจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งน าปจจจัยเสี่ยงมาพิจารณาควบคู่กับประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
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 2564 

 
ล ำดับ 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเพียงพอของมำตรกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน 
S O F C ผลกำรด ำเนินงำน 

เทียบกับเป้ำหมำย 
กระบวนกำร 

ควบคุม 
กำรติดตำม 

1 SR.1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน  S 2 4 4 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
2 SR 2 ความส าเร็จในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อให้  

การปฏิบัติงานของกองทุนบรรลวุัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
S 2 5 5 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

3 SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รบัอนุมัต ิ S 2 4 3 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
4 SR 4 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน S 2 4 3 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
5 OR.1 การประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดนิ          

เพื่อพัฒนาพืน้ที่ ผา่นระบบออนไลน์ ยงัไม่ครบ (เปลี่ยนชื่อ)   
O 2 4 4 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

6 OR.2 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS ถ้าเปน็รายการใหม่         
ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น ในการวิเคราะห์รายการบัญชี อาจท าให้การบันทึกบญัชีผดิพลาดได้ 

O 5 5 5 การควบคุมภายในเพียงพอ 

7 OR.3 โครงการจัดรูปที่ดนิฯ ทีไ่ด้รับการสนบัสนุนดา้นการเงนิจากกองทุน               
ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามแผน 

O 2 4 5 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

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

O 2 4 4 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

9 OR.5 โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ รายงานผล
การด าเนินงานประจ าไตรมาสลา่ช้า 

O 3 4 5 การควบคุมภายในเพียงพอ 

10 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไมส่ามารถคนืเงนิให้กองทนุไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 
(กรณีเงินให้กู้ยืม) 

F 2 4 5 การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

11 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน C 2 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 ปจจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
โดยการส ารวจจากผลการด าเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปจจจัยเสี่ยง และน าผลการค านวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปจจจัยเสี่ยง
มาจัดล าดับความส าคัญ โดยจะน าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่กองทุนฯ ไม่สามารถยอมรับได้มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2564 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 = ฐานข้อมูลและระบบ
สนับสนุนผู้รับบริการ 

มีฐานข้อมูลและระบบ
สนับสนุนผู้รับบริการ 

- มีฐานข้อมูลหรือ          
มีระบบสนับสนุน

ผู้รับบริการ 

- ไม่มีฐานข้อมลูและ
ระบบสนบัสนุน

ผู้รับบริการ 

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 

I4 = ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

มีฐานข้อมูล และมี          
ระบบสารสนเทศ             
ในการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่า 80% 

มีฐานข้อมูล และมี
ระบบสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่า 60% 

มีฐานข้อมูล และมี
ระบบสารสนเทศ           
ในการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่า 40% 

มีฐานข้อมูล             
แต่ยังไมม่ีระบบ

สารสนเทศ             
ในการปฏิบัติงาน 

ไม่มีฐานข้อมลู และ
ระบบสารสนเทศ        
ในการปฏิบัติงาน 
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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 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองทุน  

L2  
3  

I4  
3 

9 

2 SR 2 ความส าเร็จในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

L5  
1 

I1  
2 

2 

3 SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ L4  
3 

I3  
5 

15 

4 SR 4 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน L1  
2 

I1  
2 

4 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

5 OR 1 การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดิน                  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ผ่านระบบออนไลน์ ยังไม่ครบ  

L2  
3 

I1  
1 

3 

6 OR 2 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS ถ้าเป็นรายการใหม่                
ทีย่ังไม่เคยเกิดขึ้น ในการวิเคราะห์รายการบัญชี อาจท าให้การบันทึกบัญชี
ผิดพลาด 

L1  
1 

I1  
1 

1 

7 OR 3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน                     
ไม่สามารถด าเนินการ ได้ตามแผน 

L1  
2 

I1  
2 

4 

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

L1  
2 

I1  
3 

6 

9 OR 5 โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสล่าช้า 

L1  
1 

I1  
1 

1 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

10 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลา                            
ที่ก าหนด (กรณีเงินให้กู้ยืม) 

L3  
3 

I2  
1 

3 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

11 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็น                   
ยังไม่ครบถ้วน 

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 28) 
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 3.2.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้พิจารณา
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปจจจัยเสี่ยง จึงน าผลการค านวณระดับความเสี่ยงของ
แต่ละปจจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของความ เสี่ยงที่ควรได้รับ                
การจัดการก่อนตามเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

 1) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก: คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได ้จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2) ระดับควำมเสี่ยงสูง: คะแนนระดับความเสี่ยง 13 – 16 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได ้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

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

4) ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ: คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่
ต้องควบคมุความเสี่ยง  

จากตำรำงที่ 10 (หน้ำ 29) สามารถน ามาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 2564 ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพ่ือแสดงล าดับความเสี่ยง พบว่า มี 11 ปจจจัยเสี่ยง และมีเพียง 4 ปจจจัยเสี่ยง ที่ต้องมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อไป ซึ่งสามารถจัดล าดับความเสี่ยงได้ ดังนี้ 

1) มีปจจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จ านวน - ปจจจัยเสี่ยง  

2) มีปจจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงสูง จ ำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
 SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

3) มีปจจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง จ ำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
 SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน  
 OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 
 CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

4) มีปจจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับควำมเสี่ยงต่ ำ จ ำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
 SR 2 ความส าเร็จในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 SR 4 บุคลากรยังไม่ครบตามโครงสร้าง/อัตราก าลังของกองทุน 
 OR.1 การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่บทบาทภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดิน                    

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ผ่านระบบออนไลน์ยังไม่ครบ  
 OR.2 การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และระบบ NBMS ถ้าเป็นรายการใหม่                      

ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการวิเคราะห์รายการบัญชี อาจท าให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
 OR 3 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนไม่สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน 
 OR 5 โครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าไตรมาสล่าช้า 
 FR 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถคืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(กรณีเงินให้กู้ยืม) 
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ภำพที่ 10 ระดับควำมเสี่ยงของปัจจัยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในปี 2564 
 

3.2.5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พิจารณาจัดท าแนวทางบริหารปจจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost.–.Benefit) ในแต่ละ
ปจจจัยเสี่ยง เพ่ือค านวณเปรียบเทียบต้นทุนที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงและผลที่จะได้จากการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงแบบต่างๆ เพ่ือประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละปจจจัยเสี่ยง 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตำรำงที่ 11 (หน้ำ 32 - 35) และคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมของ  
แต่ละปจจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปี 2564 แสดงดังตำรำงที่ 12 (หน้ำ 37)
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  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 ขาดระบบ
การจัดการ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุน  

 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - -  ถ่ำยโอน 
 

ฝ่ำยกำรเงิน
และบัญช ี

ฝ่ำย
บริหำรงำน

ทั่วไป 

ลด 
 

 

1. ส่งบุคลากรจ านวน 2 คน
เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล 

2. เจ้าหน้าที่ สกจพ. จัดท า
ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของกองทุน 

91,500 
บาท* 

  
(*45,750 
บาท/คน 

อ้างอิงจาก 
Thailand 
Traning 
Center) 

เข้าร่วมการอบรม  
ฝึกทักษะการพฒันา
ระบบฐานข้อมูล 
Database Design 
and Development 
ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 4 วัน   

บุคลากรมีความรู ้และ
สามารถจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานของ
กองทุนได ้

บุคลากรมีความรู ้และ
สามารถจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับกา
ปฏิบัติงานของกองทุน
ได ้

ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2563  

 
 

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2565   

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - - -  
ถ่ำยโอน จัดจ้างบริษัททีป่รึกษา 

ออกแบบระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกับทีมบริษัท      
รับออกแบบฐานข้อมูล 

500,000 แผนการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ  

 

การได้มาซึ่งข้อมูล                   
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
รวดเร็ว โดยใช้ระบบ
สารสนเทศทีพ่ร้อมใช้
งานได้ทนัท ี

มีระบบฐานข้อมูล
ตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการ  
 
               

มีนาคม 2564 – 
สิงหาคม 2564 

         จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ SR 1 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ ถ่ำยโอนควำมเสี่ยง โดยจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบฐานข้อมูล เนื่องจากการจ้าง 
outsource ท าให้ ได้งานที่มีคุณภาพเพราะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีท าให้ประหยัดเวลา นอกจากนี้บุคลากรของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ
โดยเฉพาะ จ าเป็นต้องส่งเข้ารับการอบรมเพื่อฝึกทักษะ จากนั้นจึงจะจัดท าระบบฐานข้อมูล ซึ่งต้องใช้เวลานานเนื่องจากยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และต้องปรับปรุง แก้ไขระบบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดท าระบบฐานข้อมูล 
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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 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
SR 3 การเบิก
จ่ายเงิน ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติ 

ยอมรับ 
 
 

ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - -  ลด 
หลีกเลี่ยง 

และถ่ำยโอน 

ทุกฝ่ำย 

ลด 
 
 

 

1. ติดตาม ทบทวนแผนการ
ด าเนินงาน และผลการ
เบิกจ่ายรายไตรมาส 

2. วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อเสนอ
ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจจจุบัน 

- 1. ชี้แจงปจญหา/
อุปสรรคต่างๆ ใน
การด าเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 

2.ขออนุมัติปรับ
แผนการด าเนินงาน 

การเบิกจ่ายเงินเปน็ไป
ตามแผนที่ได้รับ 
การอนุมัติ 

การเบิกจ่ายเงินไมน่้อย
กว่าร้อยละ 97 ของ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

หลีกเลี่ยง เปลี่ยนแปลงกิจกรรม /
โครงการ 

- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

มีแผนการด าเนนิงาน
บรรลุตามเปา้หมาย 

ผลการด าเนนิเปน็ไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ร้อยละ 97 ของ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ถ่ำยโอน ประสานความร่ วมมือกับ
ส านักจัดรูปที่ดินฯ และ 
ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่ อ เ ร่ ง รั ดกา ร เบิ กจ่ า ย
งบประมาณโครงการ 

- ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ
จัดรูปที่ดินฯ และ
เร่งรัด การเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

การเบิกจ่ายเงินเปน็ไป
ตามแผนที่ได้รับ 
การอนุมัติ 

การเบิกจ่ายเงินไมน่้อย
กว่าร้อยละ 97 ของ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

        

 
 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ SR 3 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ การเลือกใช้ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ ลด, หลีกเลี่ยง และถ่ำยโอน มาประกอบการด าเนินงาน เนื่องจากการท าให้ 
ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งบุคลากรในกองทุนต้องติดตาม และทบทวนแผนการด าเนินงาน หากเจอปจญหาหรืออุปสรรคต้องพร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรม/ โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจจจุบัน รวมถึงต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักจัดรูปที่ดินฯ หรือผู้ด าเนินโครงการฯ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน  
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ตำรำงที่ 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 4 สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) 
กระทบต่อ           
การด าเนินงาน 
ตามภารกิจ 

ยอมรับ ยอมรับได ้ - - - - - ลด ทุกฝ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลด 
 
 

 

1. ปฏิบัติตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (Business 
Continuity.Plan) กรณีเกิด
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. การจัดประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์  
 

- 1. ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรับมือการแพร่
ระบาดของโควิด โดยให้
บุคลากรของกองทุนฯ 
ปฏิบัติงานภายในที่พัก 
(Work from home) 
และสลบักลุ่มกันมา
ปฏิบัตงิาน ณ ส านักงาน  

2.จัดเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อรองรับต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และการ
ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ 

1. สามารถด าเนนิงาน
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณ์ ด้าน
เศรษฐกิจ และ
อุบัติการณ์โรคระบาด 

2..สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และท าให้กระบวนการ
ท างานทีส่ าคัญสามารถ
กลับมาด าเนินการได้
อย่างปกติภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 22 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 

หลีกเลี่ยง ปรับแผนงบด าเนินงาน 
กิจกรรม/โครงการ ให้มี
ความพร้อมและเหมาะสม
ในการด าเนินงาน 

- แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีของกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 

มีแผนการด าเนินงาน
บรรลตุามเป้าหมาย 

ผลการด าเนนิเปน็ไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ร้อยละ 97 ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ถ่ำยโอน - - - - - - 
 

 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ OR 4 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ ลด เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity.Plan) 
กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับ และกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้น าแผนดังกล่าวมาปรับใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะท าให้สามารถด าเนินงานได้ต่อเนื่อง 
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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) - - - 
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
CR 1 ระเบียบ 
ประกาศ              
ของคณะกรรม 
การบริหารกองทุน
ฯ บางประเด็นยงั
ไม่ครบถ้วน 
 

ยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - 
 

- - - - ลดและ 
ถ่ำยโอน 

 

ทุกฝ่ำย 

ลด ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา
เงินสนบัสนนุของกองทุนจัดรปู
ที่ดินฯ  

- ด าเนินการปรับแกไ้ข 
ระเบียบฯ บางประเด็น 
ที่ยังไม่ครบถ้วน 
ได้แก่  หลักเกณฑ์
การช าระหนี้เงนิกู้ยืม
คืนกองทุนโดยวธิีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุน
ก าหนด หลักเกณฑ์ 

ทบทวน/ปรบัปรุง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
วิธการบางประเด็น ที่ยัง
ไม่มีความชดัเจน อาทิ 
วัตถุประสงค์ในการขอรับ
เงินหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา การสง่รายงาน 
การยกเลิกการให้เงิน
สนับสนนุเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติ และเพื่อรองรับ
การแก้ไขระเบียบใหม่ 

ได้ปรับปรุงระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธการให้
เกิดความชัดเจนในการ
พิจารณาอนุมัติการ
สนับสนนุเงินให้แก่
โครงการอย่างน้อย  
1 ระเบียบ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

หลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - - - - 
ถ่ำยโอน 1. หารือร่วมกับกองนิติการ                  

กรมโยธาธิการและผังเมือง                      

2. ตั้งคณะท างาน เพื่อศึกษา 
กฎระเบียบ ทบทวนหลักเกณฑ์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 
 
 

- 1. แนวทางจัดท า
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ของกองทุน 
2. ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะจัดท าระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของ
กองทุน 

มีระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวธิการ ส าหรับการ
พิจารณาการสนบัสนนุ
เงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
รวมทั้งการช าระเงนิคืน
ให้แก่กองทุน ที่ชดัเจน 
และสอดคล้องกบัภารกิจ
ของกองทุน 

มีหลักเกณฑ์ ระเบยีบ
ประกาศ การพิจารณาการ
สนบัสนุนเงนิของกองทุน
จัดรูปที่ดนิฯ  หรือ
แนวทางวิธีการเงื่อนไข                     
ในการช าระเงินคนื
กองทุน อยา่งน้อย  
1 ระเบียบ 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

ไม่มี 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ CR 1 พบว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด คือ ลดและถ่ำยโอน เนื่องจากต้องประสานความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายในกองทุน โดยการทบทวน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีอยู่ในปจจจุบัน และรับฟจงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ จึงจะสามารถจัดท าระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ ได้ครอบคลุม และครบถ้วน 
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กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จะด าเนินการควบคุมปจจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางด้วยกระบวนการ
ควบคุมภายใน และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงลดลง มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
แสดงดังภำพที่ 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 11 แสดงเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในปี 2564 
 

  จากแผนภาพระดับความเสี่ยง เพื่อแสดงเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Profile) การประเมิน
 ความเสี่ยง ปี 2564 จากทั้ง 4 ปจจจัยเสี่ยง คือ 

 SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน  
 SR 3 การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 
 OR 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) กระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ 
 CR 1 ระเบียบ ประกาศของคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

  กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 ปจจจัยเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่จะลดความ
 เสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับต่ าที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ดังภำพที่ 11 ซึ่งมีแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564 ดังตำรำงที่ 12 (หน้ำ 37)  
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 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

  

 

 

     ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก 

   ระดับควำมเสี่ยงสูง 

    ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 

 ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ 

ระดับความเสี่ยงเหนือเส้นสีแดง 
(ระดับปานกลาง - สูงมาก) 

ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

SR: ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
OR: ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
FR: ความเสี่ยงด้านการเงิน 
CR: ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
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ตำรำงท่ี 12 แผนปฏิบัติกำรรองรับควำมเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่ ประจ ำปีบัญชี 2564 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
แผนกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

ต.ค. 
63  

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ค ำอธิบำย 

SR 1 การขาดระบบการ
จัดการฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อสนับสนนุการปฏบิัติงาน
ของกองทุน 

จัดจ้างท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อตอบสนอง          
การปฏิบัติงานของกองทุน 

            1. จัดจ้างท าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
การปฏิบัติงานของกองทุน 
2. น าเข้าข้อมูลสูร่ะบบอินเทอรเ์นต็เพื่อให้บริการแก่
ผู้รับบริการ บุคลากร และผูด้ าเนนิโครงการ  

SR 3 การเบิกจ่ายเงินตามแผน            
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้รับ
อนุมัต ิ

ติดตาม ก ากับดูแลใหค้ าแนะน า 
และแนวทางการแกไ้ขให้ผู้ด าเนิน
โครงการ พร้อมทั้งทบทวนแผน  
การด าเนินงาน 

            1.  ติดตาม ทบทวนแผนการด าเนินงาน และผล 
การเบิกจ่ายรายไตรมาส 
2. ขออนุมัติปรับแผนการด าเนนิงาน 
3. ประสานความร่วมมือกับส านกัจัดรูปที่ดินฯ และ                 
ผู้ด าเนนิโครงการจัดรูปที่ดินฯ ทีม่ีศักยภาพและ              
ความพร้อมในการด าเนินงาน เพื่อเป็นโครงการ
ส ารองในการสนับสนุนงบประมาณ 

OR 4 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (Covid – 19) 
กระทบต่อการด าเนินงาน 
ตามภารกิจ 

น าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) 
กรณีเกดิการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

           1. ปฏิบัติตามแผนบรหิารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan) กรณีเกดิการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน และจัดประชุมผ่านระบบออนไลน ์

CR 1 ระเบียบ ประกาศของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ                      
บางประเด็นยังไม่ครบถ้วน 

ด าเนินการปรับแก้ไขระเบยีบฯ                 
บางประเด็นท่ียังไม่ครบถ้วน 
ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ ์

 

  
 

        1. ทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์การสนับสนุน                           
ด้านการเงินแก่โครงการจดัรูปท่ีดนิฯ 
2. จัดท าร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงินแก่
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ ให้ชัดเจน 
3. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การสนับสนุนด้าน
การเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ 

 

 



 



 

 
 

ภาคผนวก 
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ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในปี 2564 
 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกลยุทธ์  
(Strategic Risk) 

SR 1 ขาดระบบการจัดการฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทุน 

L2 
3 

I4 
3 

(ปานกลาง) 
9 

เหตุกำรณ์ 2561 2562 2563 
การขาดระบบการจัดการฐานข้อมลูสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ระบบท่ีท าให้ผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการไมส่ามารถเข้าใช้
ฐานข้อมูลพร้อมกันได้ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
สืบค้นและการเข้าถึงข้อมูล 

มีการจัดท าและเก็บรวบรวม
ข้อมูล โครงการจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่อเตรียมความพร้อมการ
จัดท าระบบฐานข้อมูล 

มีฐานข้อมูลและระบบ              
ภูมสิารสนเทศกลาง (One DPT ) 
ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

มีระบบการจัดการฐานข้อมลู
สารสนเทศด้านการสนับสนุน
งบประมาณให้กับโครงการ
จัดรูปท่ีดินฯ 

ผลสัมฤทธ์ิ/ความถูกต้องของงาน 60 % 70 % 80 % 
    

 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกลยุทธ์ 
 (Strategic Risk) 

SR 3 การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้รับอนุมตัิ L4 
3 

I3 
5 

(สูง) 
13 

เหตุกำรณ์ 2561 2562 2563 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายไม่ไดต้ามมติ ครม. 

เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ได้
รับการแต่งตั้ง 

เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. บางส่วน 
เนื่องจากมีโครงการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน 
แต่เมื่อกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีคุณสมบัติไม่
เข้าหลักเกณฑ ์หรือหลักค้ าประกันไม่เพียงพอ ท าให้ปรับลดวงเงิน 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป 
ตามแผน 

 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ    
         84,048,030 บำท 
 ผลการเบิกจ่าย  
       1,991,362 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 2.37 

 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
        141,194,199 บำท 
 ผลเบิกจ่าย  
       97,807,238บำท 
คิดเป็นร้อยละ 70 

 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
        49,000,000 บำท 
 ผลเบิกจ่าย  
        42,721,262.54 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 87 

    

 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ควำมเสี่ยงด้ำน 
กำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) 

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

L1 
2 

I1 
3 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2561 2562 2563 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid – 19) กระทบต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

- - ผลการด าเนินงานของกองทุน
ไม่ต่อเนื่อง เช่น  
 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป

ตามแผน  
คิดเป็นร้อยละ 87  
 ผลการช าระคืนเงินกองทุน 

ก่อนขออนุมัติปรับแผน 
คิดเป็นร้อยละ 80  แต่
หลังจากขออนุมัติปรับ
แผนคิดเป็นร้อย 100 

ผลสัมฤทธ์ิ - - การด าเนินงานตามแผนงาน เช่น
การลงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์ หรือ
จัดประชุมเพื่อให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่โครงการจัดรูป
ที่ดินฯ รวมถึงผลคืนเงินกองทุน 
ท าได้เพียง ร้อยละ 78  



  

แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏบัิติการรองรับความเสี่ยงของกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีบัญชี 2564 หน้า 39 
 

 

 

ฐำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของเหตุกำรณ์ที่ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในปี 2564 (ต่อ) 
 

ควำมเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกำส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 
คะแนน 
(L) x (I) 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

CR 1 ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บางประเด็น
ยังไม่ครบถ้วน 

L1 
3 

I1 
2 

(ปานกลาง) 
6 

เหตุกำรณ์ 2561 2562 2563 
 โครงการจัดรูปที่ดินไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน

การเงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ หรือการพิจารณา
การขอรับเงินสนับสนุนต้องขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

 
- 

 คณะกรรมการบรหิารกองทุน  
มีมติ ไม่อนุมตัิเงินให้แก่
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ เนื่องจาก
โครงการฯ ระบุวัตถุประสงค์
การขอรับเงินสนับสนุนด้าน
การเงินจากกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ บริเวณ
หลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัด
ระนอง ขอรับเงินอุดหนุน 
3,436,000 บาท ซึ่งเข้าประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  
 

 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ต้องทบทวน
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินหรือ
การจัดสรรเงิน เพื่ออุดหนุน กู้ยืม 
สนับสนุนโครงการ/การพิจารณา
อนุมัติเงินให้กับโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ 

 โครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการ
สนับสนุนไม่ เข้าหลัก เกณฑ์การ
พิจารณาการสนับสนุนด้านการเงิน
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

 

 กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จัดท าค าช้ีแจง
ประกอบ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
หรือการจัดสรรเงิน เพื่ออุดหนุน กู้ยืม 
สนับสนุนโครงการ 
 

 แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ให้ผู้ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ กู้ยืม
เงิน พ.ศ. 2555/ทบทวนหลักเกณฑ์
การพิจารณาการสนับสนุนด้านการเงิน 

ผลสัมฤทธ์ิ / ความถูกต้องของงาน - ร้อยละ 81 - 90 ร้อยละ 81 - 90 
หมายเหต:ุ ในปีงบประมาณ 2563 ได้
จัดท าแผนสนับสนุนโครงการประเภท
เงินอุดหนุนและเงินให้กู้ยืม แตไ่ม่ได้
รวมถึงประเภทเงินสนับสนุน  

 

 

 

 

 


