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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

ในปี ๒๕๖๓ กองทุนฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขึ้น 
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปีของกองทุนฯ โดยในปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ  
ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานชองกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพ่ือเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุนฯ โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
เพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)  
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๒. บริหารจัดการกองทนุอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึง 
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

ค่านิยม (Value) 
PPP ซึ่งประกอบด้วย  
- P : Promote (สนับสนุนเงินในการด าเนินการเกี่ยวกับการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน) 
- P : Professional (สามารถพิจารณาความเหมาะสมของการให้เงินสนับสนุนอย่างมืออาชีพ)  
- P : Principle (มีหลักการในการให้เงินสนับสนุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง)  
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าหมายหลัก (Goal) 
๑. กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเสนอการขอรับจัดสรรเงินต่อคณะกรรมการ

กองทุนฯ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร.  

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เป้าประสงค์ 
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน การจัดท าหรือปรับปรุง
แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึง การเผยแพร่ อบรม 
ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน  
ผลผลิต 
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. กรณีที่มีข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ผลลัพธ์ 
๑. โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้  
๒. สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 
๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ 

๒. เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๓. การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผลผลิต  
๑. กองทุนฯ มีการทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และรายงาน

ทางการเงินประจ าปี  
๒. กองทุนฯ มีการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ  
ผลลัพธ์ 
๑. กองทุนฯ มีการจัดท าแผนงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานของกองทุนฯ เป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
๒. กองทุนฯ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการจัดการกองทุนฯ 
๓. ผู้ปฎิบัติงานของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 

และถูกต้อง 
กลยุทธ์ 
๑. การก าหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๒. จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 
๓. การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ๔ ด้าน 
กองทุนฯ ด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผล 

ต่อการด า เนินงานของกองทุนทั้ ง  ๔ ด้าน คือ จุดแข็ ง  (Strengths) จุด อ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunites) ภัยคุกคาม (Threats) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑) วัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนฯ มีความชัดเจน 

ในการสนับสนุนการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 

๒) ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความชัดเจน และมีระเบียบ
การบริ ห าร งานกองทุนฯ  ร วมถึ งหลั ก เ กณฑ์ 
ในการขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ก าหนด 

๓) โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ ได้มีการก าหนด 
ไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการก ากับดูแลบริหาร
จัดการงานกองทุนฯ 

๔) คณะกรรมการกองทุนฯ ความเช่ียวชาญและความสามารถ
ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ การวิเคราะห์
โครงการ รวมถึ งการ เบิกจ่ าย เ งินที่ สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมถึงการพิจารณา
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

๔) เงินกองทุนฯ เป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีความยืดหยุ่น
และสามารถเบิกจ่ าย เ งิน ในแต่ ละงวดงานได้  
โดยจะท าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนิน
โครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

๔) บุคลากรมีความยึดมั่ น ในความสุจริต  โปร่ ง ใส  
และไม่เรียกรับผลประโยชน์ 

๑) กองทุนฯ จะได้รับเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร
ส าหรั บการคั ด เลื อก เอกชนและค่ าธรรม เนี ยม 
การประเมินข้อเสนอเท่านั้น ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้
จ านวนเงินของกองทุนฯ ลดลง 

๒) กองทุนฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

๓) เ จ้ า หน้ า ที่ ข อ งก อ งทุ นฯ  ข าด คว าม เ ช่ี ย ว ชา ญ 
ในการวิเคราะห์การจัดสรรเงินส าหรับการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  
อีกทั้งการวิเคราะห์ความจ าเป็น ความพร้อม ความส าคัญ
ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

๔) ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ซึ่งมีภาระงาน
ที่หลากหลายและหากมีโครงการร่วมลงทุนค่อนข้างมาก
อาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนฯ 

๒) ส านักงบประมาณอาจส่งเสรมิให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณเพ่ือว่าจ้างท่ีปรึกษา
ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน มาขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๓) การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนมีความชัดเจน
ภายใตแ้ผนร่วมลงทุนฯ 

๔) ภาครัฐสนับสนุนให้มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ รวมถึงการก ากับติดตามหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินโครงการร่วมลงทุน และการเสนอขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลนงบประมาณ 
มีแนวโน้มต้องการการสนับสนุนเงินเพื่อการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน
จากกองทุนฯ มากขึ้น ท าให้กองทุนฯ ต้องบริหารสภาพ
คล่องไว้รองรับความต้องการดังกล่าว 

๓) กฎระเบียบที่ ใ ช้ในการด า เนินงานทุนหมุนเวียน  
ถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียนในภาพรวม 
ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

๔) แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนจะมีการปรับเปลี่ยน
ได้อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการจัดสรร
เงินกองทุนฯ 

๕) การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) ส่งผลให้การจัดท าและด าเนินโครงการร่วม
ลงทุนล่าช้าออกไป 

 
 


