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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยง มีความจ าเป็นและส าคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ  การบริหารจัดการองค์กร และ
เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงบุคลากรทุกคน ควรได้มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมของ
องค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ ๓ องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ              
การตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การควบคุมภายใน ( Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง          
(Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา ได้จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖2 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และ บุคลากร
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ต่อไป 
 

 

 

        กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
                2562 
 
 
 
 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

 
แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน  

และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง ปีพ.ศ. 2562 

การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนและน ามาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงนั้น ได้พิจารณาควบคู่กับระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
แล้วน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับการควบคุมภายใน 

ระดับการควบคุม 
ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ 

ผลการด าเนินงานเมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย 

กระบวนการควบคุม การติดตาม 

1 เบื้องต้น 
ผลการด่าเนินงานต่่ากว่า
เป้าหมายมาก  
(เทียบเท่าระดับ 1) 

ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ไม่มีการติดตาม 

2 ไม่เป็นทางการ 
ผลการด่าเนินงานต่่ากว่า
เป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ 2) 

มีการควบคุมมาตรฐานแต่
ยังไม่น่าออกมาใช้ 

มีการควบคุมแต่ไม่มีการ
ติดตาม 

3 เป็นระบบ 
ผลการด่าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ 3) 

มีการควบคุมเป็น
มาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงาน 

มีการติดตามแต่ไม่มีการ
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

4 บูรณาการ 
ผลการด่าเนินงานดีกว่า
เป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ 4) 

มีการก่าหนดเป็น
มาตรฐานขององค์กร 

มีการติดตามและมีการ
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะ 

5 
ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ผลการด่าเนินงานดีกว่า
เป้าหมายมาก  
(เทียบเท่าระดับ 5) 

มีการก่าหนดเป็น
มาตรฐานขององค์กร และ
เทียบเคียงกับ Best 
Practice 

มีการระบุระยะเวลาการ
ติดตามและรายงานผลที่
ชัดเจน 

 

 

 

 

 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมภายใน 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2561  ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

S O F C 

มาตรการควบคุมภายใน 
ปัจจัย
เสี่ยงท่ี

เหลืออยู่ 

ผลการ
ด าเนนิงานเทียบ
กับเป้าหมาย 

กระบวน
การ

ควบคุม 

การ
ติดตาม 

แผนปฏิบัติการ  : 
สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้
สัมฤทธิ์ผล 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ไม่สามารถ 
คืนเงินให้กองทุนได้ตาม
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

F 2 2 3 √ 

แผนปฏิบัติการ  : 
การสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้
ยั่งยืน 

การขาดระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 

 O 3 2 2 √ 

แผนปฏิบัติการ  : 
สร้างความเข็มแข็งให้องค์กร 

บุคลากรในองค์กรบาง 
ต่าแหน่งขาดทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ /ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน* 

O,C 3 3 3 × 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : 
การด่าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

S,O 3 2 4 √ 

 
√ : หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงปี 2561 ที่ยังเหลืออยู่ 
X : หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงปี 2561 ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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การระบุปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากระบบการควบคุมภายใน (Risk Identification) ปี 2562 

การระบุความเสี่ยง ของส่านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจ่าปี 2562 โดยแบ่งตามพันธกิจและตัวชี้วัด มีดังนี้ 

แผนปฏิบัติการเงินทุน/
ตัวช้ีวัดตาม PA 

ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
S O F C 

ความเพียงพอของมาตรการควบคุม
ภายใน 

ปัจจัย
เสี่ยงท่ี
เหลือ 
อยู่ 

แผน
เดิม 
ปี 61 

แผน
ใหม่ 
ปี 62 ผลงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
กระบวนการ

ควบคุม 
การติดตาม 

แผนปฏิบัติการ  : 
สนับสนุนด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผล 

RP 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถ 
คืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 
- กรณีเงินให้กู้ยืม 

F 3 3 3 × √ - 

RP 2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถ 
คืนเงินให้กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 
- กรณีเงินอุดหนุน 

F 2 2 3 √ √ - 

แผนปฏิบัติการ  : 
การสนับสนุนการพัฒนา
เมืองให้ยั่งยืน 

RP 3 การขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

O 3 2 2 √ √ - 

แผนปฏิบัติการ  : 
สร้างความเข็มแข็งให้องค์กร 

RP 4 บุคลากรในองค์กรบาง ต่าแหน่งขาดทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ /ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน* 

O,C 3 3 3 × √ - 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : 
ด้านการเงิน  
-ไม่มีตัวชี้วัดด้านการเงิน- 

- - - - - - - - - 

ตัวช้ีวัดที ่2 : 
การสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

RP 5 กองทุนไม่สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่รับรู้ผลประโยชน์ของกองทุน  

O 3 3 3 × - - 
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แผนปฏิบัติการเงินทุน/
ตัวช้ีวัดตาม PA 

ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
S O F C 

ความเพียงพอของมาตรการควบคุม
ภายใน 

ปัจจัย
เสี่ยงท่ี
เหลือ 
อยู่ 

แผน
เดิม 
ปี 61 

แผน
ใหม่ 
ปี 62 ผลงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
กระบวนการ

ควบคุม 
การติดตาม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : 
การปฏิบัติการ 

RP 6 ไม่สามารถด่าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการ เช่น 
การติดตามจังหวัดที่ได้รับเงินจากกองทุน, การ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น 

S,O 4 3 4 × - - 

ตัวช้ีวัดที่ 4 : 
การบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

RP 7 การปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ   
ไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น แผน ICT แผนบุคลากร 
เป็นต้น 

S,O 3 4 4 × - - 

ตัวช้ีวัดที่ 5 : 
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจ้าง 

RP 8 ความส่าเร็จในการก่ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

S,O 5 4 5 × - - 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : 
การด่าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

RP 9 
 

การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่เป็นไปตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ 

S,O 3 2 4 √ √ - 
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แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์  ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยง ตามกระบวนการมาตรฐาน COSO โดยมีการพิจารณา ค้นหา วิเคราะห์ และประเมินประเด็น
ความเสี่ยงที่สรุปจากข้อมูลความเสี่ยงมาจัดกลุ่มตามประเภทความเสี่ยงใน ๔ ด้าน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้านด าเนินการความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และก าหนดเกณฑ์ใน
การประเมินโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบ โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 2562 

การประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(I) ตามเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงขององค์กร การน่าเอาองค์ประกอบทั้ง 2 ปัจจัย มาพิจารณาร่วมกันจะท่าให้
ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Risk Score) และผลการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2562 โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบในการเกิดความเสี่ยงดังนี้ 

เกณฑ์ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบในการเกิดความเสี่ยง 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood: L) ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact: I) ขององค์กร ปี 2562 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจารณา 

น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

L1= ความถี่ในการเกิด
ความผิดพลาด / ความ
ล่าช้าในการปฏิบตัิงาน 

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

L2 = ระบบและคูม่ือ
แผนการปฏิบัติการ 

มีทั้งสองอย่างและมี
การปฏิบัตติาม 

มีอย่างใดอย่างหน่ึง
และมีการปฏิบตัิตาม 

มีทั้งสองอย่าง 
แตไ่ม่ถือปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอย่างหน่ึงแต่
ไม่ถือปฏิบตั ิ

ไม่มีทั้งสองอย่าง 

L3= การช่าระคืนเงินตาม
สัญญา* 

ช่าระคืนเงินครบตาม
สัญญา 

- ช่าระคืนเงิน
บางส่วน 

- ไม่มีการช่าระคืนเงิน 
ตามสญัญา 

L4 = จ่านวนโครงการที่
ขอขยายระยะเวลาคืนเงิน
อุดหนุน 

ไม่มโีครงการที่ขอ
ขยายระยะเวลาคืน 
เงินอุดหนุนและมีการ
ช่าระเงินคนืตามก่าหนด 

- ขอขยายระยะเวลา
คืนเงินอุดหนุน แต่
มีการช่าระเงินคืน
บางส่วน 

- ขอขยายระยะเวลา
คืนเงินอุดหนุน และ
ยังไมม่ีการช่าระเงินคืน 

L5= การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เปน็ไปตามแผน 

เบิกจ่ายได้ตามมติ 
ครม. 

- เบิกจ่ายตามมติ 
ครม.ได้บางส่วน 

- เบิกจ่ายไม่ได้ตามมติ 
ครม. 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

I1 = ผลสัมฤทธ์ิ / ความ
ถูกต้องของงาน 

มากกว่า 90 % 81 - 90 % 71 - 80 % 60 - 70 % ต่่ากว่า 60 % 

I2 = จ่านวนเงินท่ี
โครงการค้างช่าระ  

ต่่ากว่า 20% ของ
เงินกู้ยืมโครงการ 

21% - 40% ของ
เงินกู้ยืมโครงการ 

41% – 60% ของ
เงินกู้ยืมโครงการ 

61% – 80% ของ
เงินกู้ยืมโครงการ 

มากกว่า 80% ของ 
เงินกู้ยืมโครงการ 

I3 = จ่านวนเงินอุดหนุนที่
ได้รับช่าระคืนตาม
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

100% ของเงิน
อุดหนุนท่ีกองทุนจะ

ได้รับตามก่าหนดเวลา 

75% ของเงินอุดหนุน
ที่กองทุนจะได้รับตาม

ก่าหนดเวลา 

50% ของเงิน
อุดหนุนท่ีกองทุน

จะไดร้ับตาม
ก่าหนดเวลา 

25% ของเงินอุดหนุน
ที่กองทุนจะได้รับตาม

ก่าหนดเวลา 

ต่่ากว่า 25% ขอเงิน
อุดหนุนที่กองทุนจะ
ได้รับตามก่าหนดเวลา 

I4 = ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน 

ต่่ากว่า 20% ต่่ากว่า 40% ต่่ากว่า 60% ต่่ากว่า 80% 80% ขึ้นไป 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) และความรุนแรงของผลกระทบ (I) ปี 2562 

ฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง 

เหตุการณ์ 2561 

L4 โครงการจดัรูปท่ีดินฯที่ขอเงินอุดหนุน 
ไม่สามารถคืนเงินไดต้ามสัญญาไดแ้ก่  
โครงการจดัรูปท่ีดินฯ จังหวัด
มุกดาหาร, จังหวัดชัยนาท และ 
จังหวัดมหาสารคาม 

จ่านวนเงินอุดหนุนที่อนุมัติให้ทั้ง 3 โครงการ4,716,377.07บาท 

- โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดมุกดาหารมีการช่าระเงินคืน จ่านวน 375,636.07 บาท 

- โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดชัยนาท มีการช่าระเงินคืน จ่านวน 32 บาท 

I3 จ่านวนเงินอุดหนุนที่ไดร้ับช่าระคนื
ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

โครงการช่าระเงินคืนกองทุนปี 2561 จ่านวน 375,668.07 บาท คิดเป็น 8%ของเงิน
อุดหนุนท่ีกองทุนจะได้รบัตามก่าหนดเวลา 

แผนปฏิบัติการ/ 
ตัวชี้วัดตาม PA 

ความ
เสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2562 
การประเมินความเสี่ยงปี 2562 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

แผนปฏิบัติการ  : 
สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีให้สัมฤทธ์ิผล 

RP 2 
 

F โครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนไมส่ามารถคืนเงิน
ให้กองทุนได้ตามระยะเวลา
ที่ก่าหนดกรณีเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข 
- การขอขยายระยะเวลาคืน
เงินอุดหนุน 

3 
 

(L4) 

5 

(I3) 

15 

(สูง) 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบ
ที่พิจารณา 

น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

โอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย 

     

L3 = จ่านวนโครงการที่
ขอขยายระยะเวลาคืน
เงินอุดหนุน 

ไม่มโีครงการที่ขอขยาย
ระยะเวลาคืนเงินอุดหนุน 
และมีการช่าระเงินคืนตาม

ก่าหนด 

- ขอขยายระยะเวลา
คืนเงินอุดหนุน แต่มี

การช่าระเงินคืน
บางส่วน 

- ขอขยายระยะเวลา
คืนเงินอุดหนุน และ
ยังไม่มีการช่าระเงิน

คืน 
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

     

I3 = จ่านวนเงินอุดหนุน
ที่ได้รับช่าระคืนตาม
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

100% ของเงินอุดหนุนที่
กองทุนจะได้รับตาม

ก่าหนดเวลา 

75% ของเงิน
อุดหนุนท่ี

กองทุนจะได้รับ
ตามก่าหนดเวลา 

50% ของเงิน
อุดหนุนท่ีกองทุนจะ

ได้รับตาม
ก่าหนดเวลา 

25% ของเงิน
อุดหนุนท่ี

กองทุนจะได้รับ
ตามก่าหนดเวลา 

ต่่ากว่า 25% ของ
เงินอุดหนุนที่

กองทุนจะได้รับตาม
ก่าหนดเวลา 

 

 

ฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง 

เหตุการณ์ 2560 2561 

L4 การขาดระบบการจัดการฐานข้อมลู
สารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ท่าให้ผูใ้ช้
หลายคนสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล
พร้อมกันได้ ท่าให้เกดิความยุ่งยากใน
การสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูล 

มีคู่มือแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ พ.ศ. 2556 – 2561 และมีฐานข้อมูลที่
เพียงพอแต่ยังขาดการจดัท่าระบบการ
จัดการฐานข้อมลูสารสนเทศ 

มีการจัดท่าคู่มือแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ พ.ศ. 2562 – 2566 

I1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 71.43 % ** 25% 

 

แผนปฏิบัติการ/ 
ตัวช้ีวัดตาม PA 

ความ
เสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2562 

การประเมินความเสี่ยงปี 
2562 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

แผนปฏิบัติการ  : 
การสนับสนุนการพัฒนาเมือง
ให้ยั่งยืน 

RP 3 O การขาดระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 

2 
(L2) 

5 
(I1) 

10 
(กลาง) 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจารณา 

น้อยมาก(1) น้อย (2) ปานกลาง(3) สูง(4) สูงมาก (5) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย      

L2 = ระบบและคูม่ือแผนการ
ปฏิบัติการ 

มีทั้งสองอย่าง 
และมีการปฏิบตัิตาม 

มีอย่างใดอย่างหน่ึง 
และมีการปฏิบตัิตาม 

มีทั้งสองอย่าง 
แต่ไม่ถือปฏบิัต ิ

มีอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
แต่ไม่ถือปฏบิัต ิ

ไม่มีทั้งสอง
อย่าง 

ความรุนแรงของผลกระทบ      

I1 = ผลสัมฤทธ์ิ / ความ
ถูกต้องของงาน 

มากกว่า 90 % 81 - 90 % 71 - 80 % 60 - 70 % ต่่ากว่า 60 % 

** หมายเหต ุแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจา่ปีงบประมาณ 2561 
มีทั้งสิ้น 5 พันธกจิ 14 กจิกรรมซ่ึงส่านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ทั้งสิ้น 10 กิจกรรม 
 

 

ฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง 

เหตุการณ์ 2559 2560 2561 

L5 การเบิกจ่ายเงินตาม
แผน ไมเ่ป็นไปตาม
แผนที่ไดร้ับอนุมัต ิ

เบิกจ่ายตามมติ ครม.ได้
บางส่วน 

เบิกจ่ายตามมติ ครม.ได้บางส่วน เบิกจ่ายตามมติ ครม.ได้บางส่วน 

I4 ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
59,481,582บาท 
- ผลการเบิกจ่าย 
57,101,773.07บาท 
- การเบิกจ่ายเงินตามแผนคิด
เป็น 96% 

- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
84,048,030 บาท 
- ผลการเบิกจ่าย 1,991,362 บาท 
- การเบิกจ่ายเงินตามแผนคิดเป็น 
2.37%***) 

- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
141,194,199 บาท 
- ผลการเบิกจ่าย 97,807,238บาท 
- การเบิกจ่ายเงินตามแผนคิดเป็น 
70% 

 

 

แผนปฏิบัติการ/ 
ตัวชี้วัดตาม PA 

ความ
เสี่ยง 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงปี 2562 
การประเมินความเสี่ยงปี 2562 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ตัวช้ีวัดที่ 6: 
การด่าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

RP 9 S,O การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่
เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 

4 
(L5) 

2 
(I4) 

8 
(กลาง) 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจารณา น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย      
L5= การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 

เบิกจ่ายได้ตาม
มติ ครม. 

- เบิกจ่ายตามมติ 
ครม.ได้บางส่วน 

- เบิกจ่ายไม่ได้ตามมติ 
ครม. 

ความรุนแรงของผลกระทบ      
I4 = ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน 

ต่่ากว่า 20% ต่่ากว่า 40% ต่่ากว่า 60% ต่่ากว่า 80% 80% ขึ้นไป 

*** หมายเหตุปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมดวาระในการด่ารงต่าแหน่งจึงไม่สามารถพิจารณาอนุมัติการให้เงินสนับสนุนแก่
โครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 
 

แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (Risk Profile) การประเมินความเสี่ยงปี 2562 
 

โอกาสที่จะเกิด (L) 
 
 

 
 
 
 

 
 

จากการพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความเสี่ยงที่แบ่งตามพันธกิจและตัวชี้วัด ได้ปัจจัยเสี่ยง
หลักและปัจจัยเสี่ยงย่อย รวมทั้งสิ้น 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

- ความเสี่ยงระดับสูงมาก (ระดับ  17 -25)  จ่านวน - ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงระดับสูง   (ระดับ  13-16)  จ่านวน 1 ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงระดับปานกลาง  (ระดับ  5-12)  จ่านวน 3 ความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงระดับต่่า  (ระดับ  1 - 4)  จ่านวน - ความเสี่ยง 

 

ระดับ 5      

ระดับ 4  RP 9    

ระดับ 3 
  

   
 

RP 2 

ระดับ 2 
 

   
 

 RP 3 

ระดับ 1      

  
ระดับ 1 

 
ระดับ 2 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

ระดับความเสี่ยง ปี 2562 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน จ านวนปจัจัยเสี่ยง 

สูงมาก 17-25 - 
สูง 13-16 1 

ปานกลาง 5-12 3 
ต่ า 1-4 - 

รวม 4 

ผลกระทบ (I) 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2562 
 

 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ทางเลือกที่
เหมาะสม 

RP 2 โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไขไม่สามารถคืน
เงินให้กองทุนได้ตาม
ระยะเวลาที่ก่าหนด
เหตุการณ์ : 
การขอขยายระยะเวลาคืน
เงินอุดหนุน 

การหลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - -  
การร่วมจัดการ 

การยอมรับ ขยายระยะเวลาในการคืนเงินกองทุนฯ  ไม่มีค่าใช้จ่าย ขยายระยะเวลาในการคืน
เงินกองทุนฯ  

- 

การลด 1. จัดท่าหลักเกณฑ์ในการวเิคราะห์
การสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
2. วิเคราะห์แผนการช่าระคืนเงิน/
ศักยภาพในการพัฒนาท่ีดินจดัหา
ประโยชน ์
3.เพิ่มความถี่ในการตดิตาม/ เร่งรดัผล
การด่าเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามแผนงาน 

ประมาณ  10,000 บาท/ครั้ง ลดความผิดพลาดในข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามแผนด่าเนินงาน
โครงการ 

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

การร่วม
จัดการ 

ประสานงานกับผู้ด่าเนินโครงการและ
ส่านักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้
เร่งด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการสามารถด่าเนินการได้
ตามแผน ส่งผลให้สามารถคืน
เงินกองทุนได้ตามระยะเวลาที่
ก่าหนด 

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

 
ความรุนแรงก่อนการบริหาร ความรุนแรงท่ีองค์กรยอมรับได ้

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
3 5 15 3 3 9 

 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

 
ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ทางเลือกที่
เหมาะสม 

RP 3 การขาดระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับโครงการจดัรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที ่
เหตุการณ์ : 
การขาดระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นระบบที่ท่าใหผู้้ใช้หลาย
คนสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล
พร้อมกันได้ ท่าให้เกดิความ
ยุ่งยากในการสืบค้นและการ
เข้าถึงข้อมูล 

การหลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - -  
การร่วมจัดการ 

การยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - 

การลด ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสตูรการ
จัดท่าระบบการจดัการฐานข้อมลู
สารสนเทศ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้กับ
ฐานข้อมูลเดมิของกองทุน  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสตูรการจัดท่าระบบการ
จัดการฐานข้อมลูสารสนเทศ 
7,500 บาท/คน 

1) ระบบการจัดการฐานข้อมลู
สารสนเทศด้านการสนับสนุน
งบประมาณให้กับโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีที่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการภายนอก 
2) สามารถลดขั้นตอนการ
ให้บริการข้อมลูแก่ผู้ใช้บริการ
ภายนอก 

 

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

การร่วม
จัดการ 

จ้างบริษัทเอกชน เพื่อจัดท่าระบบการ
จัดการฐานข้อมลูสารสนเทศด้านการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

ค่าจ้างบริษัทเอกชน 
 ในการจัดท่าระบบการจดัการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
100,000 บาท 

มกราคม 2562-
กันยายน 2562 

 
ความรุนแรงก่อนการบริหาร ความรุนแรงท่ีองค์กรยอมรับได ้

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
2 5 10 2 3 6 

 
 
 
 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

ความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน ์
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ทางเลือกที่
เหมาะสม 

RP 9 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีไดร้ับ
อนุมัต ิ
 

การหลีกเลี่ยง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ - - -  
การร่วมจัดการ 

การยอมรับ ไม่สามารถยอมรับได ้ - - - 

การลด เร่งด่าเนินการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับ
การด่าเนินงาน 

ตามกรอบวงเงินงบประมาณการ
ใช้จ่ายปี 2562 จ่านวน  
63 ล้านบาท 

การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนท่า
ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด่าเนินงาน 

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

การร่วม
จัดการ 

ปรับแผนการจัดท่าแผนปฏิบตัิราชการ
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ตามกรอบวงเงินงบประมาณการ
ใช้จ่ายปี 2562 จ่านวน  
63 ล้านบาท 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
มีความเหมาะสม เนื่องจากผ่าน
การพิจารณาโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ แล้ว 

มกราคม 2562-
กันยายน 2562 

 
ความรุนแรงก่อนการบริหาร ความรุนแรงท่ีองค์กรยอมรับได ้

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
4 2 8 2 2 4 

 
 
 
 
 
 
 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

 
แผนภูมิแสดงเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Profile) การประเมินความเสี่ยงปี 2562 

 

โอกาสที่จะเกิด (L) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีมีเป้าหมายที่จะลดความเสีย่งลงมาให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ 

ดังแผนภูมิข้างต้น โดยมีการจดัท าแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับ 5      

ระดับ 4  RP 9    

ระดับ 3 

  
 RP 1 

 

RP  2 

 

 

 

RP 2 

 

ระดับ 2 

 

RP 5  
 

 RP 7 

RP 9 

RP 4 RP1 
RP 3  RP 3 

ระดับ 1 
RP 6 

RP 8 
    

  
ระดับ 1 

 
ระดับ 2 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

ผลกระทบ (I) 



  แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน          
และแผนปฏิบัติการรองรับความเสีย่ง ปีพ.ศ. 2562 

 
ตารางสรุปแผนการบริหารความเสี่ยง ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ปัจจัยเสี่ยง 
ต.ค. 61– 
ธ.ค.61 

ม.ค. 62- 
มี.ค.62 

เม.ย. 62– 
มิ.ย. 62 

ก.ค. 62- 
ก.ย.62 

ค าอธิบาย 

RP 2 โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไขไม่สามารถคืนเงินให้
กองทุนได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

    1. จัดท่าหลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการเงิน พร้อมติดตาม/ เร่งรัดผลการด่าเนินงานโครงการฯ ให้
เป็นไปตามแผนงานทุกๆ 6 เดือน 
2. ประสานงานกับส่านักจัดรูปที่ดนิเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ให้เร่งด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

RP 3 การขาดระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
 

  1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสตูรการจัดท่าระบบการจดัการฐานข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อน่ามาจัดท่าระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการจดัรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
2. เตรียมการจัดจ้างศึกษาการจดัท่าระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 

RP 9 การเบิกจ่ายเงินตามแผน ไม่
เป็นไปตามแผนท่ีไดร้ับอนุมัต ิ

 

   1.เร่งด่าเนินการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการด่าเนินงาน 
2. ปรับแผนการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับการด่าเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

 


