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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

สารบัญ 
 

  หน้าที่ 
สารบัญ  ก 
   

บทน า  ข 
   

ส่วนที่ ๑ ภารกิจและการด าเนินงาน ๓ 
   

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ๘ 
   

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓ 
   

ส่วนที่ ๔ แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๖ 
   

ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔  ๕๗ 
   

ส่วนที่ ๖ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๖๒ 

   

ส่วนที่ ๗ ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗๕ 

 



ข 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

บทน า 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น 

ในกระทรวงการคลังตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒  

และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือสนับสนุนด้านการเงินในการว่าจ้างที่ปรึกษา 

เพ่ือจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน การจัดท าร่างประกาศเชิญชวนเข้าเอกชนเข้าร่วมลงทุน 

ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน การว่าจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนการจัดท าโครงการ

ร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกัข้องกับ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และแผนงานด าเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่

เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนฯ และเป็นหน่วยงานธุรการของกองทุนฯ  

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

ในการให้เงินทุนสนับสนุนและก ากับดูแลความส าเร็จของกิจกรรมในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การจัดตั้ง และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์ กร ส าหรับ

น ามาใช้ในการประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ  

 



๓ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๑ 
ภารกิจและการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
 ภารกิจและการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
และกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 

๑. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
“มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริม

การร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้

ค าแนะน าเก่ียวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือค าสั ่งเกี ่ยวกับการบริหารกิจการกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ  

ในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
กับการด าเนินงานของกองทุน 

(๕) รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง” 
 

๒. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๕๘) 
“มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนด

โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการ
รายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี ้ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนดเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  และให้ส่ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบการก ากับดูแล การบริหาร
ทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
จัดท ารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ  
เป็นนิติบุคคลไดอ้ย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 



๔ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานการเงินของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ 
เป็นนิติบุคคลส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๙ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี 

ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลท ารายงานการสอบบัญชี 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการบริหารน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา ๓๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้ 

(๑) การเงิน 
(๒) การปฏิบัติการ 
(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
(๖) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย  

แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายก าหนดระบบ 

การประเมินผลการด าเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานผลการประเมินผล
การด าเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีหลักเกณฑ์การจัดท ารายงาน 
ของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิ สภา 
เพ่ือทราบต่อไป” 

 



๕ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ  
ทุนหมุนเวียน 

“ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังของทุน
หมุนเวียนโดยค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

การก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน 

การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานลูกจ้าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ชื่อต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งการก าหนด
กรอบอัตราก าลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ 

การด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 
 

๔. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 

“ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนน าเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง
โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพ่ือฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับ
วรรคหนึ่ง เพ่ือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนน าเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 
ของทุนหมุนเวียนภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ข้ อ  ๕  ให้ ผู้ บ ริ ห า รทุ นหมุน เ วี ยนจั ดท าแผนการด า เ นิ น งานประจ าปี  ตามแบบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายรับประจ าปี ประมาณการรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี  และส่งให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน 

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดท า
รายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 



๖ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ข้อ ๑๐ ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดท าและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารน าส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้ 

ข้อ ๑๔ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 

๕. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วินัยการเงินฯ ปี ๒๕๖๑) 
“มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ  
และน าส่งกระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับ รายงานผล 
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวง  
เจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้น าส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผย 



๗ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” 
 



๘ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการระยะยาว 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 

 แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เป็นการก าหนดแผนงานของกองทุนฯ โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะเพ่ิมมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)  
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและการด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(๒) การให้เงินสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการจัดท า 
หรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ  
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(๓) การบริหารจัดการกองทุนฯ 

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
  กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม  
ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

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

 
 
 



๙ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าหมายหลัก (Goal) 
(๑) กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
(๒) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเสนอการขอรับจัดสรรเงิน 

ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและด าเนินโครงการ 

เป้าประสงค์ 
๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 
๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน  
ผลผลิต 
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณได้ 

ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ผลลัพธ์ 
โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้  
กลยุทธ์ 
๑) การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรจากและการน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒) เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุน  
และกองทุนฯ  

 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ 
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกับการร่วมลงทุน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์ 
สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

ผลผลิต 
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่ สคร. กรณีที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดท า

หรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ 
สคร. สามารถจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล 

และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ 

กลยุทธ์ 
๑) สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน  

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม  
ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุน  
และกองทุนฯ  
 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไดต้ามพันธกิจ 
เป้าประสงค์ 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ  
ผลผลิต  
จัดให้มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และรายงานทางการเงินประจ าปี 
ผลลัพธ์ 
๑) กองทุนฯ สามารถจัดส่งแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนได้ตามที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 
๒) กองทุนฯ สามารถจัดส่งรายงานการเงินประจ าปีได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
กลยุทธ์ 
๑) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
๒) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๓) จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ  
 
 
 



๑๑ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ๔ ด้าน (SWOT) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑) เป็นกองทุนหลักในการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน 
ที่เป็นกิจการโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรว่มลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน 

๒) ใหก้ารสนับสนุนในการว่าจ้างที่ปรกึษาของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ครอบคลมุถึงขั้นตอนการจัดท าและ
ด าเนินโครงการ รวมถึงการสนับสนุน สคร. ในการจดัท า 
แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุนและพัฒนาฐานข้อมลู
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน  

๓) คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเช่ียวชาญและ
ความสามารถในการพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณ  
การวิเคราะห์โครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินทีส่อดคล้อง
กับวัตถุประสงคข์องกองทุนฯ รวมถึงการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นได ้

๔) เงินกองทุนฯ เป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีความยืดหยุ่น
และสามารถเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงานได้ โดยจะท าให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

๑) กองทุนฯ จะได้รับเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร
ส าหรับการคัดเลือกเอกชนและค่าธรรมเนยีมการประเมิน
ข้อเสนอเท่านั้น ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้จ านวนเงินของ
กองทุนฯ ลดลง 

๒) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ขาดความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์
การจัดสรรเงินส าหรับการว่าจ้างท่ีปรึกษาตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังการวิเคราะห์ความ
จ าเป็น ความพร้อม ความส าคัญในการจัดท าและด าเนิน
โครงการ  

๓) ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ซึ่งมีภาระงาน
ที่หลากหลายและหากมโีครงการรว่มลงทุนค่อนข้างมาก
อาจจะส่งผลใหบุ้คลากรไม่เพยีงพอ 

 
 
 
 
 

โอกาส ภัยคุกคาม 

๑) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

๒) ส านักงบประมาณส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณเพื่อว่าจ้างท่ีปรึกษา 
ในการจัดท าและด าเนินโครงการรว่มลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน มาขอรับการจดัสรรเงินจากกองทุนฯ 

๓) กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถใช้เงินของ
หน่วยงานได้ ส่งผลให้กองทุนฯ มีโอกาสพิจารณาจัดสรร
เงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดังกล่าว ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ  
 
 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเสนอโครงการร่วมลงทุน 
ที่ไม่มีความพร้อมในการด าเนินการของโครงการร่วมลงทุน 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงท่ีจะท าให้โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว 
ไม่สามารถเกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) กฎระเบียบทีใ่ช้ในการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
ถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียนในภาพรวม  
ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏบิัติงานของกองทุนฯ 

๓) การไม่ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกองทุนฯ ของผู้รับบริการ 

๔) แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุนจะมีการปรับเปลี่ยนได้
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการจัดสรร
เงินกองทุนฯ  



๑๒ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๔) กองทุนฯ สนับสนุน สคร. ในการจดัท าแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนและแผนงานพัฒนาฐานข้อมูล 
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน และแผนงานด าเนนิการเผยแพร่ อบรม  
ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าท่ีเกีย่วข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

๕) ภาครัฐสนับสนุนใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนมีความชัดเจน
ภายใต้แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน 

๗) หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม เนื่องจาก กองทุนฯ 
มิไดม้ีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญา 
ร่วมลงทุน  

 



๑๓ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางและก าหนดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้อง 
กับแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และเป็นไปตามที่ก าหนดในร่างบันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ในการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรจากและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ (หลักเกณฑ์กองทุนฯ) 

๑. การพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ  

จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑก์องทุนฯ และกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
๒. จัดท ากรอบแนวทาง

ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ 

เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๓. การจัดสัมมนา/
ประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน  

ด าเนินการสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ  

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ 

 
 
 
 

   



๑๔ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ  
๔. การประสานงานกับ

ส านักงบประมาณ 
และหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

การประสานงานกับส านักงบประมาณ 
โดยการจัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนๆ  

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 

และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่ ๑ : สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล

และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๕. การพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ  

จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑก์องทุนฯ และกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
กลยุทธ์ที่ ๒ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ 
๖. การประสานงานกับ

ส านักงบประมาณ 
การประสานงานกับส านักงบประมาณ 
โดยการจัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนๆ  

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
๗. การส ารวจ 

ความต้องการ 
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผลส ารวจความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๘. การจัดท า/ทบทวน

แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรพัยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ 
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 



๑๕ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๙. การรับฟังการชี้แจง

กรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน  
(หลักเกณฑ์ 
การประเมินผลฯ) 

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 

ตามก าหนดการ
ของ

กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  

สคร. เข้าร่วมโครงการ 

๑๐. การอบรมระบบ
รายงานการเงินรวม
ภาครัฐ (CFS) 

การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS ตามก าหนดการ
ของ

กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  

สคร. เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ ๓ : จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 
๑๑. การจัดประชุม

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส 

อย่างน้อย 
ไตรมาสละ  

๑ ครั้ง 

สคร. ด าเนินการ 

๑๒. การจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการ (ระยะยาว)  
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕  

สิงหาคม ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๑๓. การจัดท า/ทบทวน
ระบบบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕  สิงหาคม ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
๑๔. การจัดท า/ทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)  
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕  

สิงหาคม ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๑๕. การจัดท าประมาณการ
รายรับรายจ่ายและ
ประมาณการกระแส
เงินสด ประจ าปี

ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ป ี๒๕๖๕  สิงหาคม ๒๕๖๔ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 



๑๖ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ประมาณการ
รายรับรายจ่ายฯ  
ปี ๒๕๖๕) 

๑๖. การจัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๑๗. การรับเงินหรือ
จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การรบัเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกครั้ง สคร. ด าเนินการ 

 

เป้าหมาย  

๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๒) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามพันธกิจ 
 

 



๑๗ 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปา้หมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
รวมทั้งมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์กองทุนฯ 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษา 
ในการจัดท าและด าเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 

๑) การพิจารณาจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ  

การเสนอค าขอรับจัดสรรเงิน  
และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๔  
ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงาน 

๒) จัดท ากรอบแนวทางในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กรอบแนวทางในการพิจารณา 
จัดสรรเงินกองทุนฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

๒) เผยแพร่ให้ความรู้แก่
หน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดโครงการร่วม
ลงทุน  

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 

๓) การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน ให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทางต่างๆ  

ระดับความส าเร็จในการจัดสัมมนา 
/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 



๑๘ 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปา้หมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓) ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนและ
กองทุนฯ 

โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงาน 

การประสานงานกับส านักงบประมาณ
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

จ านวนครั้งในการประสานงานกับ
ส านักงบประมาณและหน่วยงาน
เจ้าของโครงการโดยการจัดส่ง
หนังสือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวิธีอ่ืนๆ 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง 

สคร. ด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : lสนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชน 
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) สนับสนุน สคร. ในการจัดท า
หรือปรับปรุงแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน การพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่ 
อบรม ให้ความรู้ และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

สคร. สามารถด าเนินการหรือ
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชน  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

๑) การพิจารณาจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ  

การเสนอค าขอรับการจัดสรรเงิน 
และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 



๑๙ 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒) การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนและ
กองทุนฯ 

สคร. สามารถด าเนินการหรือ
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การประสานงานกับส านัก
งบประมาณ 

จ านวนครั้งในการประสานงานกับ
ส านักงบประมาณโดยการจัดส่ง
หนังสือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวิธีอ่ืนๆ 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง 

สคร. ด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

๑) การส ารวจความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับความส าเร็จในการส ารวจ
ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

๒) การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

 ๑) การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 



๒๐ 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒) การรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ 

บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟัง 
การชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 
๓) การเข้าร่วมการอบรมระบบ 

CFS 
บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 
๓) จัดท าและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้ 
ตามพันธกิจ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

๑) การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๔ ครั้ง สคร. ด าเนินการ 

๒) การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) การจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๓) การจัดท า/ทบทวนแผนปฏบิัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) และ

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล  

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ



๒๑ 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๖) การจัดท าประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ  
ปี ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๗) การจัดท ารายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
รายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๘) การรับเงินหรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

 
 

 



๒๒ 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑
สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒
สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ

ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓
การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

วิสัยทัศน์ “                                                                                                                                                    
                                                                 ”

๑. สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทนุ 
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชน 
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใหข้้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
และกองทุนฯ 
การประสานงานกับส านักงบประมาณ

การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรร
และการน าส่งเงินค่าธรรมเนยีมกองทนุส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
 จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามก หมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ 
การประสานงานกับส านักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
การรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
การอบรมระบบระบบ CFS
จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้ตามพันธกิจ
การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดท า/ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดท าประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว

๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการและการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในศูนย์กลางข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การจัดท าระบบดิจิทัล
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๒๓ 
 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด 
ของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 

- การเสนอค าขอรับจัดสรรเงิน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

- ระดับความส าเร็จในการจัดสัมมนา /ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน - ระดับความส าเร็จในการจัดท ากรอบแนวทาง 
ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ 

- จ านวนครั้งในการประสานงานกับส านักงบประมาณ
และหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยการจัดส่งหนังสือ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

๓) สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษา 
ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

- การเสนอค าขอรับการจัดสรรเงิน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

- จ านวนครั้งในการประสานงานกับส านักงบประมาณ
โดยการจัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวิธีอ่ืนๆ 

๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ) - ระดับความส าเร็จในการส ารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง 
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 

- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมระบบ CFS 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

- จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 



๒๔ 
 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 

(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร 

ความเสี่ยง 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 



๒๕ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การพิจารณาจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ 

จัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ และกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ 
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒. จัดท ากรอบแนวทาง 
ในการพิจารณาจัดสรรเงิน 
กองทุนฯ 

เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ 

๑) ศึกษาปัจจัยส าเร็จ
ในการจัดท าและ
ด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน 

            ไม่ม-ี สคร. 
ด าเนินการ 

๒) จัดท าเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ 

            

๓) เสนอเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ 
ต่อผู้บริหารกองทุนฯ 

            



๒๖ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๔) เสนอเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ 
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

              

๓. การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

ด าเนินการสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้องกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑) สคร. ขออนุมัติ
ด าเนินการจัด
สัมมนา/
ประชาสมัพันธ์
จากผู้อ านวยการ 
สคร. 

            ไม่ม ี สคร. 

  ๒) สคร. จดัเตรียม
ข้อมูลและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ
สัมมนา/
ประชาสมัพันธ์ 

             

  ๓) สคร. ด าเนินการ
จัดสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์ 
และสรุปผล 
การด าเนินงาน 

             



๒๗ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. การประสานงานกับส านัก
งบประมาณและหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

การประสานงานกับส านัก
งบประมาณและหน่วยงาน
เจ้าของโครงการโดยการ
จัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ประสานงานกับ
ส านักงบประมาณ
และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ  
โดยการจัดส่งหนังสือ 
หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  
หรือวิธีอ่ืนๆ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

 

 



๒๘ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 

(Out put) 
กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ และกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ 
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒. การประสานงานกับส านัก
งบประมาณ 

การประสานงานกับส านัก
งบประมาณ โดยการจดัส่ง
หนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนๆ 

ประสานงานกับ
ส านักงบประมาณ 
โดยการจัดส่งหนังสือ 
หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วิธีอื่นๆ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

 



๒๙ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 
 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การส ารวจความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

ผลส ารวจความต้องการ 
และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ
กองทุนฯ 

๑) จัดท าร่าง 
แบบส ารวจ 
ความต้องการ 
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

  ๒) ด าเนินการ
ส ารวจ 
ความต้องการ 
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

              

  ๓) สรุปผล 
การส ารวจ 
ความต้องการ 
และค 
วามคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

 

              



๓๐ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑) จัดท า/ทบทวน
ร่างแผน 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

  ๒) น าเสนอร่าง
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
ผู้บรหิารกองทุนฯ 

              

  ๓) น าเสนอร่าง
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล  

              



๓๑ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

  ๔) รวบรวมเพื่อ
จัดท าแผน 
การด าเนินงาน
กองทุนฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              

  ๕) จัดส่งรายงาน
แผนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
กรมบัญชีกลาง 

              

๓. การรับฟังการชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมรบัฟัง 
การชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ 
 

            ไม่ม ี กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/ 
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 



๓๒ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. การอบรมระบบ CFS การเข้าร่วมการอบรมระบบ 
CFS 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS 

            ไม่ม ี กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/ 
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 
๕. การจัดประชุมคณะกรรมการ

กองทุนฯ 
ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 
ทุนหมุนเวียน เพื่อติดตามผล 
การปฏิบัติงานท้ัง ๕ ดา้น  
เป็นรายไตรมาส 

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

๖. การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิการ 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบตัิการ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. การจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

๘. การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙. การจัดท าประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕ 

- แผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) 
และแผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- แผนบริหารความเสี่ยง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- แผนปฏิบัติการดิจิทลั 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการดจิิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕ 

 
 

๑) จัดท า/ทบทวน             ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) น าเสนอร่างต่อ
แผนงานต่อ
ผู้บริหารกองทุนฯ 

             

๓) น าเสนอร่าง
แผนงานต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

             



๓๓ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๔) รวบรวมเพื่อ
จัดท าแผน 
การด าเนินงาน
กองทุนฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              

  ๕) จัดส่งรายงาน
แผนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
กรมบัญชีกลาง 

              

๑๐. การจัดท ารายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) ขอให้ธนาคาร
รับรองยอดเงิน
ฝากคงเหลือ 
ดอกเบี้ยรับ  
และใบแสดง
รายละเอียด 
การเคลื่อนไหว
ของบัญชี  

 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 



๓๔ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๒) จัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              

  ๓) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เบื้องต้น) 
ภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันสิ้นปี
บัญชี ต่อ สตง. 

              

  ๔) น าเสนอรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

              

  ๕) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

              



๓๕ 

 
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แล้ว 
ต่อ สตง. 

๑๑. การรับเงินหรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

การรับเงินหรือ
จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 



๓๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๔ 
แผนบริหารความเสี่ยง  

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หลักการและเหตุผล 
ภารกิจของกองทุนฯ เป็นภารกิจของรัฐในการสนับสนุนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและ

วิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดท าร่างประกาศเชิญชวน  
ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแล  
ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  
ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น 
การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  
ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ (บันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓) ก าหนดให้มีการประเมินผล 
ด้านการบริหารความเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์กรของกองทุนฯ ตามมาตรฐานของ COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management) 
สคร. จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนฯ นี้ขึ้น  
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความครบถ้วน ครอบคลุม

ในทุกกระบวนงาน รวมทั้งสามารถติดตาม ควบคุม และจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินงานต่างๆ  
ของกองทุนฯ ในทุกขั้นตอน ท าให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
และแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เป้าหมาย 
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนทางการเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีความยั่งยืน 
๒. กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง 
 
 
 

 



๓๗ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กรอบการวัดระดับความส าเร็จด้านการบริหารความเสี่ยงตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔ 
๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๒๐) จากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 

ที่ครบถ้วนตามองค์ความเสี่ยง ๔ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk 
Operational Risk Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) 

๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๒๐) พิจารณา 
จากการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

๓. การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๒๐) พิจารณา 
จากการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์  Cost - Benefit  
ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ 

๔. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕. การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการจัดท าคู่มือ 
การบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จโดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน และเผยแพร่คู่มือ  
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 
 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 

ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด 
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองทุนฯ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนฯ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้น จะเกิดที่ไหน เมื่อใด  
และเกิดขึน้ได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์
และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อท าการประเมิน
แล้วท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงหมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้โอกาสที่ จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซ่ึงการจัดการความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก 
และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 

 



๓๘ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง 
กระบวนการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุนฯ อาจเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ 
ได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการโดยได้รับการสนับสนุน  
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทัว่ทั้งกองทุนฯ 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซ่ึงกระท า 
เพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน 
การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ การควบคุมเพ่ือการชี้แนะ และการควบคุมเพ่ือการแก้ไข 



๓๙ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐาน COSO 
 

COSO ประกาศใช้กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔) 
โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๓๗ (๑๙๙๔) และได้เพ่ิมแนวคิดหลักการ 
และองค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้ตรงความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานยุคใหม่  
ในการเพิ่มมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้  

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบาย
การบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือท าความเข้าใจ
ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบาย 
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลักได้แก่ 

๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจาก 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี  
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรและการรายงานทางการเงิน 

๒.๔ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงจาก 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) และเมื่อท าการประเมินแล้ว จะท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้แบ่งเป็น 
๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 



๔๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ

ของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ  
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด  
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส ที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงได้ 

๔.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึง  
ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี ๒ วิธี คือ 

๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย 
๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย 

๔.๓ การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง (Take) หมายถึง หากท าการวิเคราะห์แล้ว เห็นว่า 
ไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ 
ที่จะได้รับอาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้อ่ืน เช่น การจ้างผู้อ่ืนมาดาเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย 

๕. การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงระดับกลาง 
 เป็นการวิเคราะห์ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแผนบริหารความเสี่ยง 

และการประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเมื่อเทียบกับไม่ด าเนินการใดๆ  
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ 

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 



๔๑ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กรอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนฯ จะพิจารณาจากโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เนื่องจากจะเน้นให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ก าหนด  

 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลส่วนที่ ๓ 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ ได้แก่  การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ และการบริหาร
เงินของกองทุนฯ ที่จะท าให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักตามแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ จึงเห็นควรจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการดังกล่าวส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ข้างต้น จะด าเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ทั้ง ๗ ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไป  

 

แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนงาน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐ โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้ 

๑.๑ กองทุนฯ สามารถสนับสนุนทางการเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีความยั่งยืน 

๑.๒ กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง 

ทั้งนี้ โครงการที่จะด าเนินการจัดท าการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM 
ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ  

 
 
 

 



๔๒ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ความเสี่ยงหลักของกิจกรรม/โครงการที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ  

ตามภารกิจหลักมีดังนี้ 
 

กิจกรรม/โครงการ ประเภทของความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านก ระเบียบ 

๒.๑ การพิจารณาจัดสรรเงิน 
 จากกองทุนฯ ให้เป็นไป 
 ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  
 และวิธีการขอรบัจัดสรร
 เงินและการน าส่งเงิน
 ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 
 (หลักเกณฑ์จัดสรรเงินฯ) 

 
 

- การเปลีย่นแปลง
นโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด
ที่อาจกระทบต่อ
รายการโครงการ
ภายใต้แผน 
การจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
(แผนร่วมลงทุนฯ)  

- สคร. ไม่สามารถ
น าเสนอข้อเสนอ
การขอรับการ
สนับสนุนต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

- หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาได ้
ตามก าหนดเวลา 

- หน่วยงานของรัฐ 
มีปัญหาในการ 
ตรวจรับงาน 
ของที่ปรึกษา 

- หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถน าผลงาน
ของที่ปรึกษามาใช้
ประโยชนไ์ด ้

- กองทุนฯ มีเงิน 
ไม่เพียงพอ 
ในการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐ 

- กองทุนฯ ไม่ไดร้ับ
การจัดสรรเงิน
งบประมาณ 

- กองทุนฯ ไม่สามารถ
จัดสรรเงินให้
หน่วยงานของรัฐได้
ตามก าหนดเวลา 
 

- หน่วยงานของรัฐ 
จัดจ้างที่ปรึกษา 
ไม่เป็นไป 
ตามกฎระเบยีบ 

- หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้ใช้เงิน 
ตามวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ 
หรือตามที่
คณะกรรมการ
กองทุนฯ อนุมัติ 

๒.๒ การบริหารเงินของกองทุนฯ - การก าหนด
เป้าหมายและ
แผนการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ  
 

- การจัดท าระบบ 
การบริหารจัดการ 
ของกองทุนฯ  
และการก ากับและ
ติดตามโครงการที่
ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ  

- การบริหารเงินฝาก
ของกองทุนฯ 
ระหว่างบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง
กับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารรัฐวสิาหกิจ 
ภายใต้เงื่อนไขการ
บริหารเงิน และ
จ านวนเงินท่ีต้อง
บริหารในขณะนั้น 

- การบริหารเงินของ
กองทุนฯ ภายใต้
ระเบียบ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ และ
หลักเกณฑ์จัดสรร
เงินฯ 

 



๔๓ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
จากการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หลักข้างต้น ได้จัดล าดับความส าคัญ 

ของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยแบ่งเป็น
ระดับต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ ผลกระทบ (Impact) 
 

ระดับของผลกระทบ ความหมาย 
สูง (๓ คะแนน) หากเหตุการณ์เกิดขึ้นท าให้โครงการหยุดชะงัก และไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

หรือไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ หากไม่ไดร้ับการแกไ้ข 
ปานกลาง (๒ คะแนน) หากเหตุการณเ์กิดขึ้นท าให้โครงการล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ตามก าหนดเวลา หรือท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ และไมส่ามารถแก้ไขได้หรือใช้
เวลาในการแกไ้ขปัญหา 

ต่ า (๑ คะแนน) หากเหตุการณเ์กิดขึ้นท าให้โครงการล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตามก าหนดเวลา หรือท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว 

 

๓.๒ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
 

ระดับของโอกาสการเกดิ ความหมาย 
สูง (๓ คะแนน) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อด าเนินการ หรือเกดิขึ้นได้ถี่

มากกว่าหรือเท่ากับเดือนละ ๑ ครั้ง 
ปานกลาง (๒ คะแนน) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้มากกว่าไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

ต่ า (๑ คะแนน) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อครึ่งปี  
หรือไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึน้ 

 

จากการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาส 
ที่จะเกิด (Likelihood) ข้างต้น ได้จัดท าระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของโครงการที่จะจัดท า 
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 

 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
ด้านกลยุทธ ์

๑) การ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายของ
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้า
สังกัดที่อาจ

ระดับ ๒ 
การที่ยังไม่มคีวามชัดเจนของข้อสรุปโครงการ

ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม 
ในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท าใหอ้าจเกิด
ข้อจ ากัดในการพิจารณาจดัสรรเงินของ

กองทุนฯ ในทางปฏิบัติ 

ระดับ ๒ 
โอกาสเกดิขึ้นได้ปานกลาง เนื่องจากอาจม ี

การเปลีย่นแปลงนโยบายในการจดัท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของหน่วยงาน

เจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด 



๔๔ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
กระทบ 
ต่อการจัดสรร
เงินของ
กองทุนฯ  

ด้านการด าเนินงาน 
๒) สคร. ไม่

สามารถ
น าเสนอ
ข้อเสนอ 
การขอรับ 
การสนับสนุน
ต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ  
ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๒ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดป้านกลาง 

โดยในการพิจารณาข้อเสนอการขอรับการสนับสนุน 
ในช่วงแรกจะมีโอกาสเกดิขึ้นสูง แต่จะทยอยปรับลดลง

เมื่อมีการพิจารณาข้อเสนอเพิม่ขึ้น 

๓) หน่วยงานของ
รัฐไมส่ามารถ
จัดจ้างที่
ปรึกษาไดต้าม
ก าหนดเวลา 

ระดับ ๒ 
เนื่องจากไมส่ามารถด าเนินการ 
ได้ตามก าหนดเวลา ท าให้เกดิ 

ความล่าช้าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่ท า

กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
มีความเช่ียวชาญในการจ้างที่ปรึกษาอยู่แล้ว  

แต่จะขึ้นกับศักยภาพของหน่วยงานของรัฐที่มาขอรับ 
การสนับสนุนด้วย 

๔) หน่วยงานของ
รัฐมีปัญหา 
ในการตรวจ
รับงานของ 
ที่ปรึกษา 

ระดับ ๓ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากการตรวจรับงาน 
ของที่ปรึกษามีความเช่ียวชาญในการจ้างที่ปรึกษา 
อยู่แล้ว แต่จะขึ้นกับศักยภาพของหน่วยงานของรัฐ 

ที่มาขอรับการสนับสนุนด้วย 
๕) หน่วยงานของ

รัฐไมส่ามารถ 
น าผลงานของ
ที่ปรึกษามาใช้
ประโยชนไ์ด ้

ระดับ ๓ 
การที่ท่ีปรึกษาไม่สามารถด าเนินการ 

ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด ท าให้เกดิความลา่ช้า

ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากโครงการโครงสรา้ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะมคีวามจ าเป็นท่ีต้อง

ด าเนินการ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐที่ท ากิจการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะมีความเชี่ยวชาญ 

ในการก าหนดขอบเขตของงาน นอกจากน้ี  
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  

และกฎหมายล าดับรองฉบับต่างๆ ได้ก าหนด
รายละเอียดและวิธีการที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนแล้ว 

 
 



๔๕ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
 

ด้านการเงิน 
๖) กองทุนฯ มี

เงินไม่
เพียงพอ 
ในการ
สนับสนุน 

ระดับ ๓ 
ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
ทีต่้องการเงินสนับสนุนได ้

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากปัจจุบันกองทุนฯ  

มีเงินอยู่กว่า ๕๐๐ ลา้นบาท และสามารถขอรับจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติมหากเงินกองทุนฯ คงเหลือ

จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท หรือต่ ากว่า 
 หรือท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 

๗) กองทุนฯ 
ไม่ได้รับ
จัดสรรเงิน
งบประมาณ 

ระดับ ๓ 
ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องการเงินสนับสนุนได ้

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากยังไม่มีความจ าเป็น 

ในการขอรับการจดัสรรงบประมาณ โดยปจัจุบัน  
กองทุนฯ มีเงินอยู่กว่า ๕๐๐ ล้านบาท 

๘) กองทุนฯ  
ไม่สามารถ
จัดสรร 
เงินให้
หน่วยงาน
ของรัฐ 
ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๒ 
อาจเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีมีการเบิกเงินสนับสนุน แตม่ีโอกาส
ไม่มาก เนื่องจาก มีการบริหารสภาพคล่องของกองทุนฯ 

โดยมเีงินฝากประจ า ๓ เดือนด้วยบางส่วนแล้ว 

ด้านก ระเบียบ 
๙) หน่วยงาน

ของรัฐ 
จัดจ้าง 
ที่ปรึกษาไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๒ 
การที่หน่วยงานของรัฐไมส่ามารถด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษาไดต้ามก าหนดเวลา อาจท าให้

เกิดความล่าช้าในการจดัท าโครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่ท า

กิจการโครงสร้างพื้นฐานมคีวามเชีย่วชาญ 
ในการจ้างท่ีปรึกษาอยู่แล้ว 

๑๐) หน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้
ใช้เงินตาม
วัตถุประสง
ค์ที่ก าหนด 
ใน พ.ร.บ. 
การร่วม
ลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ 
หรือตามที่

ระดับ ๓ 
การใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์ 

ท าให้การด าเนินการไม่บรรลุวัตถปุระสงค์ที่
ต้องการสนับสนุนหน่วยงานของรฐัในการจัด
จ้างท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม 

พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ
รับทราบอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 

ของกองทุนฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไดร้ับการอนุมตัิ
การขอใช้เงินกองทุนติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงิน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์



๔๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 
เห็นชอบ 

 

การบริหารเงินของกองทุนฯ 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
ด้านกลยุทธ ์

๑๑) การก าหนดเป้าหมาย 
และแผนการบรหิารจดัการของ
กองทุนฯ ที่อาจมีความไม่ชัดเจน 

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถก าหนดเป้าหมาย

รายละเอียด ลักษณะการบริหารจดัการ
ของกองทุนฯ ส่งผลต่อการบริหาร 

เงินของกองทุนฯ  

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นต่ า เนื่องจาก 

การบริหารจัดการกองทุนฯ มีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

ด้านการด าเนินงาน 
๑๒) การจัดท าระบบการบริหารจัดการ

ของกองทุนฯ และการก ากับ 
และตดิตามโครงการที่ไดร้ับ 
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการตาม

แผนการพัฒนาระบบบรหิารจดัการด้าน
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ 

ส่งผลต่อการบริหารเงินของกองทุนฯ 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นต่ า เนื่องจากแผน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ  
ไม่มีความซับซ้อนในการด าเนินการ 

ด้านการเงิน 
- ไม่มี - 

ด้านก ระเบียบ 
๑๓) การบรหิารกองทุนฯ ภายใต้

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
ระดับ ๒ 

การทีไ่มส่ามารถด าเนินการ 
ได้ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 

ท าให้เกิดความล่าช้า 
ในการบริหารเงินของกองทุนฯ 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า  

เนื่องจากการบริหารกองทุนฯ  
ต้องด าเนินการภายใตร้ะเบยีบที่
คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 

จากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ได้จัดท าระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยหาคะแนนความเสี่ยง  
= ผลกระทบ X โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้น เพ่ือจัดกลุ่มเป็น ๓ ระดับ คือ 

- สูง :  คะแนนความเสี่ยง ๖ – ๙  
- ปานกลาง : คะแนนความเสี่ยง ๔ – ๕  
- ต่ า :  คะแนนความเสี่ยงต่ ากว่า ๓  

 
 
 
 
 

 



๔๗ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

Risk Matrix 
 

ผลกระทบ 
โอกาสที่จะเกิด 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๒ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

๓ คะแนน 
 

๖ คะแนน 
 

๙ คะแนน 
 

กลาง 
(๒ คะแนน) 

๒ คะแนน 
 

๔ คะแนน 
ความเสี่ยงที่ ๑) ๒)  

และ ๘) 

๖ คะแนน 
 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

๑ คะแนน ๒ คะแนน 
ความเสี่ยงที่ ๙) ๑๑) 

๑๒) และ ๑๓) 

๓ คะแนน 
ความเสี่ยงที่ ๓) ๔) ๕) ๖) 

๗) และ ๑๐) 
 

๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
จากการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ข้างต้น รวมทั้ง

จัดท าระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เห็นว่าควรจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงก่อนได้แก่ ความเสี่ยง 
ที่ ๑) ๒) และ๘) จึงไดจ้ัดท าการตอบสนองหรือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
การหลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

การควบคุม 
ความสูญเสีย (Treat) 

การรับความเสี่ยง
เอาไว้เอง (Take) 

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 
(Transfer) 

๑) การเปลีย่นแปลง
นโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่อาจกระทบต่อ
การจัดสรรเงินของ 
กองทุนฯ 

 

- มีการก าหนด
เงื่อนไขการจัดสรร
เงินของกองทุนฯ  
ให้กับโครงการ 
ที่มีความชัดเจน 
ในรูปแบบของ 
โครงการในระดับ
หนึ่ง  

- การติดตามประสานงาน
กับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและกระทรวง
เจ้าสังกัดเกี่ยวกับ
โครงการ 
การร่วมลงทุน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม 

- - 

๒) สคร. ไม่สามารถ
น าเสนอข้อเสนอการ
ขอรับการสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

- ก าหนดกระบวนการ
และก าหนดเวลา 
ในทุกกิจกรรม 
ในการพิจารณา
ข้อเสนอของ สคร. ที่
ชัดเจน 

- ต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการ
ที่ขอเสนอรับการ
สนับสนุน  
กรณีที่มโีครงการจ านวน
มาก และต้องมีการ

- - ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ 
ถึงความ
ครบถ้วนของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะส่ง



๔๘ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
การหลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

การควบคุม 
ความสูญเสีย (Treat) 

การรับความเสี่ยง
เอาไว้เอง (Take) 

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 
(Transfer) 

ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ 
ถึงความครบถ้วน 
ของข้อมูลก่อน 
จะส่งข้อเสนอ 

ข้อเสนอ 

๘) กองทุนฯ  
ไม่สามารถจัดสรรเงิน
ให้หน่วยงานของรัฐ 
ได้ตามก าหนดเวลา 

- ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและดาร
ใช้จ่ายเงินตามแผน
ให้ส านักงานทราบ
ภายในวันท่ี ๕ ของ
ทุกเดือน 

- จัดให้มีระบบ 
การบริหารจัดการเงิน
ของกองทุนฯ และมกีาร
ก ากับและตดิตาม
โครงการ เพื่อให้รับทราบ
ว่ากองทุนฯ  
มีภาระในการสนบัสนุน
เท่าไรและเมื่อใด 

- - 

 

๕. การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ 
  สคร. เห็นว่า ความเสี่ยงที่ ๑) ๒) และ ๘) เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จึงน ามาวิเคราะห์ Cost - 
Benefit โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง Cost Benefit 
๑) การเปลีย่นแปลง
นโยบายของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่อาจกระทบต่อ 
การจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ  
 

- มีการก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร 
เงินของกองทุนฯ ให้กับโครงการ 
ที่มีความชัดเจนในรูปแบบของ
โครงการในระดับหนึ่ง และผ่าน 
การพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของโครงการแล้ว  

- การติดตามประสานงานและก ากบั
ติดตามกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และกระทรวงเจ้าสังกัดเกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจดัสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม 

- ไม่มตี้นทุน เนื่องจาก  
เจ้าหน้าท่ี สคร. จะเป็น 
ผู้ศึกษาและพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ ์
ข้างต้น และเป็นผู้ติดตาม
ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด 

- การจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ให้แก่
โครงการต่างๆ  
ที่ขอรับการสนับสนุน
มีความเหมาะสม  

๒) สคร. ไมส่ามารถ
น าเสนอข้อเสนอการ
ขอรับการสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ ได้ตาม

- ก าหนดกระบวนการและก าหนดเวลา 
ในทุกกิจกรรมในการพิจารณาข้อเสนอ
ของ สคร. ท่ีชัดเจน 

- มีการจัดล าดบัความส าคัญของ
โครงการที่ขอเสนอรับการสนับสนนุ  

- ไม่มตี้นทุน เนื่องจาก  
เจ้าหน้าท่ี สคร. จะเป็น 
ผู้ด าเนินการก าหนด
กระบวนการและ
ก าหนดเวลาที่ชัดเจน 

- สคร. มีกรอบในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน
และสามารถเสนอ
ข้อเสนอการขอรับ
การสนับสนุน 



๔๙ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ประเภทความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง Cost Benefit 
ก าหนดเวลา ในกรณีที่มีโครงการจ านวนมาก และ 

มีการประสานงานกับหน่วยงาน 
ของรัฐถึงความครบถ้วนของข้อมูล
ก่อนจะส่งข้อเสนอ 

ในกิจกรรมตา่งๆ และ 
การจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ รวมถึง 
เป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ต่อคณะกรรมการ 
กองทุนฯ ได้ตาม
เป้าหมายและ
ก าหนดเวลา 

๘) กองทุนฯ  
ไม่สามารถจัดสรรเงิน 
ให้หน่วยงานของรัฐ 
ได้ตามก าหนดเวลา 

- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ 
เงินของกองทุนฯ และมีการก ากับ 
และตดิตามโครงการ เพื่อให้รับทราบ 
ว่ากองทุนฯ มีภาระในการสนับสนนุ
เท่าไรและเมื่อใด 

- บริหารสภาพคล่องของกองทุนฯ  
โดยใหม้เีงินฝากประจ าระยะสั้น  
(๓ เดือน) บางส่วน/การน าเงินฝาก
ประจ าออกมาก่อนวันครบก าหนด 

- ไม่มตี้นทุน เนื่องจาก  
เจ้าหน้าท่ี สคร. จะเป็น 
ผู้ด าเนินการก ากับ 
ติดตามการสนับสนุน
ให้แก่โครงการ รวมทั้ง
บริหารจดัการเงิน 
ของกองทุนฯ  
 

- สคร. สามารถบริหาร
จัดการเงินของ
กองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
สนับสนุนให้แก่
หน่วยงานของรัฐและ
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

 

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
จากการตอบสนองหรือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น กองทุนฯ ยังได้มีการวางแนวทาง

ในการรองรับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม โดย ๑) การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขอรับการจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ ทั้งแก่หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ๒) การรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ทุกไตรมาส ๓) การเริ่มการจัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือให้สามารถติดตามการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน และ ๔) การส ารวจความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการ (Real Demand) 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการของกองทุนฯ เพ่ือน าผลการส ารวจ
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของกองทุนฯ ดังนั้น จึงเห็นว่าในปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ  
ได้มีการด าเนินการรองรับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 

๗. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
กองทุนฯ ได้จัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จัดท ารายการระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ ในช่วงแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านธุรการส่วนใหญ่  
จะใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร. รวมทั้ง มีระบบการควบคุมและรายงานทางการเงิน 
ของกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศส าหรับกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้แก่  



๕๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ระบบบันทึกและก ากับติดตามการรับ/จ่ายเงินภายในของกองทุนฯ ระบบจัดการเงินฝากของกองทุนฯ  
และระบบข้อมูลในการก ากับติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

 

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
ตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวนระบบบริหาร

ความเสี่ยงของกองทุนฯ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ ก าหนดให้กองทุนฯ พัฒนาการบริหารกองทุนฯ ด้านความเสี่ยงตามระบบ COSO ERM ต่อไป  
จึงเห็นว่ากองทุนฯ มีระบบการติดตามอย่างโปร่งใส  



๕๑ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

คู่มือบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ขอบเขตทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ 
กระบวนการ และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 

๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององ์กร 

๓. เพ่ือให้กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 
ตามแนวพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริม 
การการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยง 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น  การสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ 

 

ความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
ซ่ึงเงินของกองทุนฯ ก าหนดให้น าไปใช้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 

๑. การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
๒. การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ  

โดยที่ภารกิจหลักของกองทุนฯ เป็นภารกิจของรัฐ ในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดจ้างที่ปรึกษา  
ในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดท า 
ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจน
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ 
เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
ประกอบกับบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓ ก าหนดให้มีการประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
ของกองทุนฯ ตามมาตรฐานของ COSO ERM สคร. จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของกองทุนฯ นี้ขึ้น 
 



๕๒ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 

ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุ  
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองทุนฯ 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนฯ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้น จะเกิดที่ไหน เมื่อใด  
และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์
และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อท าการประเมิน
แล้วท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งหมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้าย
หรือแบ่งความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง 
กระบวนการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุนฯ อาจเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการโดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วม
ในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งกองทุนฯ 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน 
การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ การควบคุมเพ่ือการชี้แนะ และการควบคุมเพ่ือการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
 

กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐาน COSO 
COSO ประกาศใช้กรอบ ERM ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุม

ภายในที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๓๗ (๑๙๙๔) และได้เพ่ิมแนวคิดหลักการ และองค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้ตรง 
ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานยุคใหม่ในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  
โดยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล 
โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
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รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนเป็นดังนี้ 
๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้อง  
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบาย 
การบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือท าความเข้าใจ 
ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบาย  
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลักได้แก่ 

๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจาก 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี  
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง 
ทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรและการรายงานทางการเงิน 

๒.๔ ความเสี่ ยงด้ านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึ ง  ความเสี่ ย ง 
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
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๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) และเมื่อท าการประเมินแล้ว จะท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้แบ่งเป็น 
๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า 

 

ผลกระทบ 
โอกาสที่จะเกิด 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๒ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

๓ คะแนน 
 

๖ คะแนน 
 

๙ คะแนน 
 

กลาง 
(๒ คะแนน) 

๒ คะแนน 
 

๔ คะแนน 
ความเสีย่งท่ี ๑) ๒)  

และ ๘) 

๖ คะแนน 
 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

๑ คะแนน ๒ คะแนน 
ความเสีย่งท่ี ๙) ๑๑) ๑๒) 

และ ๑๓) 

๓ คะแนน 
ความเสีย่งท่ี ๓) ๔) ๕) ๖) ๗) 

และ ๑๐) 
 

  แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

สูง ๖ – ๙ ความเสีย่งท่ีต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่งทันที 

ปานกลาง ๔ – ๕ ความเสีย่งท่ีต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะตอ้งบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง 

ต่ า ๑ – ๓ ความเสีย่งท่ีใช้วิธีควบคุมปกติ ไมต่้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
 

แผนภูมิแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ 

ของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด  
และคุ้มค่ากับการลงทุน  โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส ที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้ 

๔.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึง 
ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี ๒ วิธี คือ 

๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย 
๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย 
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๔.๓ การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง (Take) หมายถึง หากท าการวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มี
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ 
ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้อ่ืน เช่น การจ้างผู้อ่ืนมาด าเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย 

๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้าง  

ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ 

๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 



๕๗ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๕ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการสารสนเทศเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ

รับทราบและมีความเข้าใจในภารกิจและการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถเสนอขอรับจัดสรรเงิน  

จากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และด้านการบริหารงานของกองทุนฯ เองในส่วนของการควบคุม  

การรับ/จ่ายเงิน การบัญชี และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน  

ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนฯ มีทิศทางและก าหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
 

เป้าหมาย 

๑. หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกองทุนฯ ได้ง่าย และมีการน าเสนอข้อมูล

อย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย (User-friendly) รวมทั้ง สามารถสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของกองทุนฯ ได้ 

๒. กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลที่ จ า เป็นอย่ าง เป็นระบบที่บุคลากรของกองทุนฯ 

(คณะกรรมการกองทุนฯ และ สคร.) สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

๓. กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและรายงานการด าเนินงานที่มีความครบถ้วน 

และตรวจสอบได้ รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินของกองทุนฯ เพื่อการบริหารจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕๘ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

๑. ความเป็นมา 

ตามกองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 

๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ

ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณให้สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการ

ร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลและ

องค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ที่คณะกรรมการ

กองทุนฯ ก าหนดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กองทุนฯ ในฐานะทุนหมุนเวียนภายใต้การก ากับ

ดูแลของกระทรวงการคลัง จะต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนด้วย  ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะเน้นไปยังระบบ

ข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนให้กองทุนฯ สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และมีระบบควบคุมการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นหลัก  
 

๒. ระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในปัจจุบัน 

ใช้บุคลากรของ สคร. และทรัพยากรของ สคร. เป็นรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการใช้

ทรัพยากรบุคคลและเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร. 

รวมทั้งมีระบบการควบคุมและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลางด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ มีทิศทางที่ชัดเจน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้

ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ การจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/

หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ

ดิจิทัล เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



๕๙ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ระบบสารสนเทศ เป้าประสงค ์ ผู้ใช้งานหลัก ก าหนดเวลา

การใช้งาน 

๑) ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 

เพื่อการประเมินผลลัพธ์และ

ผลกระทบ  

๑) เพื่อให้ สคร. สามารถติดตามการจัดสรรเงิน

ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

กรอบระยะเวลา และสามารถรายงานให้กับ

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อย่างตอ่เนื่อง  

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถบริหารจัดการ 

เงินของกองทุนฯ ให้เพียงพอ 

และสามารถสนับสนุนทางการเงิน 

ไดต้ามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สคร. 

- หน่วยงานของรัฐที่

ได้รับเงินจัดสรร 

จากกองทุนฯ 

- หน่วยงานของรัฐที่

ต้องการเงิน

สนับสนุนจาก

กองทุนฯ 

. 

ตามระบบ

ฐานข้อมูล

สารสนเทศ

เพื่อการ

ประเมิน

ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ 

ระยะยาว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๖   

๒) การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุฯ 

ผ่าน website 

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการ 

เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าใจถึง 

การด าเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงสามารถ

น าเสนอการขอรับการจดัสรรเงินของกองทุนฯ 

ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด  

๒) เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ  

ที่ต้องการรับทราบข้อมลู 

และการด าเนินงานของกองทุนฯ สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนได้ง่าย 

- หน่วยงานของรัฐที่

ต้องการเงิน

สนับสนุนจาก

กองทุนฯ  

- หน่วยงานของรัฐที่

ก ากับดูแลกองทุนฯ 

- สาธารณะ 

ทุกป ี

 (ใช้ร่วมกับ 

website  

ด้าน PPP ของ 

สคร.) 

๓) ระบบการสอบถามข้อมลู 

ของกองทุนฯ และร้องเรียนเกี่ยวกบั

การด าเนินงานของกองทุนฯ Online 

(website/e-mail) 

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรบัทราบ

ข้อมูลของกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และวิธีการขอรบัจัดสรรเงินและการน าส่งเงิน

ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน 

ในรายละเอียด 

๒) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรอ้งเรียน/ให้

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ  

เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปรบัปรุง 

การด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

- หน่วยงานของรัฐที่

ต้องการเงิน

สนับสนุน 

จากกองทุนฯ 

- สาธารณะ 

ด าเนินการ

แล้ว 

(ใช้ร่วมกับ 

website 

สคร. และ 

website  

ในด้าน PPP 

ของ สคร.) 

๔) ระบบการเงินของกองทุนฯ 

ประกอบด้วย  

- ระบบจัดท างบทดลอง 

๑) เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบควบคุมงาน 

ด้านการเงินที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปตาม 

ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

- สคร. 

- กรมบัญชีกลาง 

- สตง. 

ระบบ NBMS 

ระบบ GFMIS 

Web Online  



๖๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ระบบสารสนเทศ เป้าประสงค ์ ผู้ใช้งานหลัก ก าหนดเวลา

การใช้งาน 

- ระบบบรหิารจดัการเงินนอก

งบประมาณ (NBMS) 

- ระบบข้อมลูปฏิบัติงานด้านบัญชี 

GFMIS Web Online (Excel 

Loader) 

- ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ 

(CFS) 

- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate 

Online) 

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถจดัการเกี่ยวกับการฝาก

เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปรมิาณ

งาน 

๓) เพื่อให้ สคร. สามารถก ากับดูแล 

การรับ/จ่ายให้มคีวามรอบคอบ  

และตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 

และระบบ CFS 

ของ 

กรมบัญชีกลาง 

และระบบ KTB 

Coporate Online  

ของ 

ธนาคารกรงุไทย 

จ ากัด (มหาชน)  

๕) ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

๑) เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหาร

และบุคลากรสามารถติดตาม 

การรับ-ส่งหนังสือราชการ การเสนอเรื่อง การ

สั่งการ และการค้นหาหนังสือ  

ของกองทุนฯ 

๒) เพื่อให้ สคร. มรีะบบในการจดัการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สามารถลดเอกสาร

ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในระบบแทนกระดาษ และ 

สามารถสืบค้นข้อมลูต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

รวมทั้งเผยแพร่ความรู้หรือ 

สคร. ใช้ระบบ

ร่วมกับ สคร. 

๖) ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ระบบ

การจองยานพาหนะ ระบบจองห้อง

ประชุม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์
เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ สามารถปฏิบัติงาน

ด้านกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สคร. ใช้ระบบ  

ร่วมกับ สคร. 

 

๓. งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จ าเป็นของกองทุนฯ 

ใช้ร่วมกับ สคร. 



๖๑ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัตการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑  ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบ 

การส ารวจความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของ
กองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จของ
การส ารวจความ
ต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีของกองทุน 

๑) จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียของกองทนุฯ 

๒) ส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 

๓) สรุปผลการส ารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

๒  การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website 

ข้อมูลของกองทุนฯ  
เป็นปัจจุบัน 

มีการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสยีครบถ้วน ๑๐ 
ประเด็น 

๑) รวบรวมข้อมลูข่าวสารของกองทุนฯ  

๒) เปิดเผยผา่น website 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

๓  ระบบการเงินของกองทุนฯ  บันทึกข้อมูลทางการเงิน
ตามที่กรมบญัชีกลางและ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ก าหนด 

การน าส่งข้อมลูใน
ระบบให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

บันทึกข้อมูลทางการเงินตามที่
กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ก าหนด 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔  ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 
 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีการบริหารจัดการกองทุนฯ มีความซับซ้อนขึ้น จากปริมาณงานในการจัดสรรเงินที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ จนท าให้มีความจ าเป็ นต้องจ้างบุคลากรและจัดหา

วัสดุส าหรับการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติม และจะได้มีก ารปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศของกองทุนฯ 

และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้องานท่ีเปลี่ยนแปลงต่อไป 



๖๒ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ส่วนที่ ๖ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านบริหารงานทั่วไป ด้านกฎหมาย และด้านวิเคราะห์และก ากับ
เพ่ือให้สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานระยะยาวของกองทุนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกองทุนฯ  

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน  
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จึงได้จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้น 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 



๖๓ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

คณะกรรมการกองทุนฯ 
คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
เป็นกรรมการกองทุนฯ และผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการใน สคร.  
ที่ผู้อ านวยการ สคร. แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินจากกองทุนฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี ๒๕๖๒  
(๔) ออกระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุนฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุนฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ 
(๕) รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๖) จัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพ่ือเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่ สตง. ตรวจสอบแล้วพร้อมกับ
รายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

การแบ่งส่วนของกองทุนฯ  
การแบ่งส่วนของกองทุนฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกองทุนฯ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนและคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
- ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  



๖๔ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

- ก ากับ และติดตามการด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

- ก ากับ และติดตามการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือก
เอกชน รวมถึงค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

- ให้ข้อมูล ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๔) ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ 

การปฏิบัติงานของกองทนุฯ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่ และสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่  
- จัดท าแผนดิจิทัล และปฏิบัติงานด้านดิจิทัลและสารสนเทศ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เช่น รายงานข้อร้องเรียน รายงาน  

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รายงานการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นต้น 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๖๕ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 

เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการจัดสรรเงิน 
สนับสนุนและก ากับดูแลความส าเร็จในการจัดสรรเงินกองทุนฯ จึงได้มีการจัดท าแผนด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพ่ือเป็นกรอบหรือทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง และสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาวดังกล่าว มีระยะเวลา ๓ ปี โดยเป็นการทบทวน 
การด าเนินงานของปี  ๒๕๖๓ และปรับปรุ งให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บุคลากรของกองทุนฯ มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน  

การด าเนินการตามภารกิจกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถ  
ร่วมลงทุนกับเอกชนได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 

พันธกิจ (Mission) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของทุกส่วน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (SWOT Analysis)  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรของกองทุนฯ มีทักษะด้านการวิเคราะห์ 
โครงการ กฏหมาย และการบริหาร ท าให้เอื้อต่อ 
การปฏิบัติงานกองทุนฯ 
2. กองทุนฯ มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม 
กระตือรือร้นในการท างานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 
๓. คณะกรรมการกองทุนฯ มีองคป์ระกอบกรรมการ 
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งส่งผลให้การพิจารณามคีวามครบถ้วนและรอบคอบ  
๔. มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรรว่มกับ สคร. ท้ังบุคลากร
สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน และทรพัยากรอื่นๆ ท าให้
สามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐได ้ 

๑. เนื่องจากใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับ สคร. ซึ่งบุคลากร 
สคร. มีความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์เป็นหลัก จึงอาจ
ขาดบุคลากรที่ด าเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การจัดท า
บัญชี และงบประมาณ เป็นต้น 
๒. มีการเปลีย่นผ่านและโอนย้ายบุคลากรของ สคร.  
บ่อยครั้ง ส่งผลให้บุคลากรด้านกองทุนฯ มีประสบการณ ์
ในการด าเนินงานน้อย 

  
 



๖๖ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมินผล
การด าเนินงานได้จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ให้บุคลากรที่ดูแล
ทุนหมุนเวียน และมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
การด าเนินงานกองทุนฯ 
๒. สคร. ส่งเสริมการจัดท า KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบตัิงาน ท าให้บุคลากร 
ของกองทุนฯ มีโอกาสได้รบัความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในการด าเนินงาน
กองทุนฯ มีจ านวนมาก ท าให้บุคลากรกองทุนฯ ต้องศึกษา
ท าความเข้าใจให้ทันสถานการณ์ และน ามาถือปฏิบัต ิ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. ระเบียบ ข้อบังคับในการก าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
ทุนหมุนเวียนถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียน 
ท าให้การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่เพ่ิงจัดตั้งและจ านวน
บุคลากรไม่เพยีงพอมีความล าบากในการปฏิบัติงาน 
เมื่อเปรยีบเทียบกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งมานาน 
และมีความพร้อม 
๓. กรมบญัชีกลางในฐานะผู้ประเมินการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจ าป ี
อาจมีการปรับหลักเกณฑห์รือเพิ่มเติมตัวช้ีวัดระหว่าง 
ปีบัญชีอยู่เป็นประจ า ส่งผลให้ผู้ถกูประเมินประสบปัญหา 
ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย  

 



๖๗ 
 

แผนที่แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑
สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒
สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ

ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓
การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

วิสัยทัศน์ “                                                                                                                                                    
                                                                 ”

๑. สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

สนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทนุ 
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชน 
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใหข้้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
และกองทุนฯ 
การประสานงานกับส านักงบประมาณ

การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรร
และการน าส่งเงินค่าธรรมเนยีมกองทนุส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
 จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามก หมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ 
การประสานงานกับส านักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
การรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
การอบรมระบบระบบ CFS
จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้ตามพันธกิจ
การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดท า/ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดท าประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว

๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการและการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในศูนย์กลางข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การจัดท าระบบดิจิทัล
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๖๘ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

แผนที่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานไดต้ามพันธกิจ 

กลยุทธ์กองทุนฯ  
๔) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
๕) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๖) จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ  

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอตัราก าลัง  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดา้นการพัฒนาทรพัยากรบคุคล  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผล 

การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  

ก าหนดให้มีปัจจยัพื้นฐานในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 

การด าเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร 

การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ 

ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล  การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับ 

การจัดท าและพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศ 



๖๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

๑.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้กับบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม  
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ 

ทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร  
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน

ของกองทุนหมุนเวียน  
เป้าหมาย 
บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของกองทุนหมุนเวียน  
ตัวชี้วัด 
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนจากหน่วยงาน

ที่ก ากับดูแลประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
๑.๒ การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพ่ือรองรับการจัดท าและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม  
การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพ่ือรองรับการจัดท าและพัฒนาการด าเนินงานด้านข้อมูล

สารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรกองทุนฯ สามารถจัดท าและพัฒนาการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศได้ 
เป้าหมาย 
บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถด้านการจัดท าและพัฒนาการด าเนินงาน 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ  

 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตราก าลัง  

โครงการ/กิจกรรม  
ก าหนดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าประสงค์ 
เพ่ือมปีัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ 
 



๗๐ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

เป้าหมาย 
กองทุนฯ มีทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสมกับภารกิจของกองทุนฯ และสอดคล้องกับ

โครงสร้างการบริหารงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามเป้าหมายการท างาน 
ตัวชี้วัด 
มีปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน  

ค าบรรยายลักษณะงาน ประกอบด้วย ๑. ชื่อต าแหน่ง ๒. จุดประสงค์ของต าแหน่งงานหรือหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลัก ๓. เป้าหมายของงาน ๔. สายการบังคับบัญชา ๕. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ๖. วันที่จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน ๗.การเซ็นต์รับทราบของเจ้าของต าแหน่งงาน
และผู้บังคับบัญชา และ ๘. การจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยก าหนดเป้าหมาย 
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
 

ยุทธ์ศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๓.1 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคคลากรกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนฯ 
เป้าหมาย 
กองทุนฯ สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจ รวมถึงกฎ 

ระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัด 
มีรายงานผลการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฯ 
เป้าหมาย 
ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

งบประมาณ 
 สคร.  

ผู้รับผิดชอบ 
 สคร.  



๗๑ 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลผลิต (Output) /

เป้าประสงค์ 
กจิกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ก าหนดให้มปีัจจัยพื้นฐาน 
ในการบริหารทรัพยากรบคุคล  

 

การจัดท าปัจจยัพื้นฐานใน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ครบถ้วน 

จัดท าปัจจัยพื้นฐาน
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

            สคร. สคร. 

๒. พัฒนาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินการของกองทุนฯ  
ต่อบุคลากร 

การจัดท าข้อมลูให้แก่
บุคลากร เพื่อให้มคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ 

บุคลากรเข้าร่วม 
การสัมมนาหรือ
อบรมเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 
และกองทุนฯ 

            สคร. สคร.  

๓. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจดา้น
การวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุนหมุนเวียนให้กับ
บุคลากร 

การเข้าร่วมอบรมความรู้
ด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  

บุคลากรเข้าร่วม 
อบรบความรู ้
ด้านการประเมินผล
การด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนจาก
หน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน  

            สคร./บก. สคร./บก. 



๗๒ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลผลิต (Output) /

เป้าประสงค์ 
กจิกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. การสร้างบุคลากรกองทุนฯ  
เพื่อรองรับการจดัท าและพัฒนา
ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

การเข้าร่วมอบรมความรู้
ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

บุคลากรเข้าร่วม
อบรมความรู ้
ด้านดิจิทัลกับ
หน่วยงานต่างๆ 

            สคร. สคร. / 
หน่วยงาน

อื่นๆ 

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

ผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

การประเมินผล
รายบุคคล 

            สคร. สคร. 

 

 

 

 



๗๓ 
 

 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 
๑. ก าหนดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ ค่าเกณฑ์วดั 

๑ การจัดให้มีปจัจัยพื้นฐานในการบรหิารทรัพยากรบุคคล แต่ยังไม่ครบถ้วน 

๒ - 

๓ การจัดให้มีปจัจัยพื้นฐานในการบรหิารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน 

๔ - 

๕ การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล  

 

๒. พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร 
ระดับ ค่าเกณฑ์วดั 

๑ การเข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ 

๒ - 

๓ เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกีย่วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ  
หรือ การจัดท าข้อมลูให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ 

๔ - 

๕ เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกีย่วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ  
และการจัดท าข้อมลูให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ 

 

๓. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร 
ระดับ ค่าเกณฑ์วดั 

๑ การเข้าร่วมอบรมความรูด้้านการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๕๐ 

๒ - 

๓ การเข้าร่วมอบรมความรูด้้านการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๗๕ 

๔ - 

๕ การเขา้ร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๑๐๐  

 

 



๗๔ 

 

 

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

๔. การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับการจัดท าและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ระดับ ค่าเกณฑ์วดั 

๑ การเข้าร่วมอบรมความรูด้้านข้อมลูสารสนเทศ ร้อยละ ๕๐ 

๒ - 

๓ การเข้าร่วมอบรมความรูด้้านข้อมลูสารสนเทศ ร้อยละ ๗๕ 

๔ - 

๕ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๑๐๐  

 

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ระดับ ค่าเกณฑ์วดั 

๑ มีการประเมินผลการปฏบิัติงานรายบุคคล 

๒ - 

๓ มีการประเมินผลการปฏบิัติงานรายบุคคล และน าผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลมาใช้ 

ในการประเมินผลงาน 

๔ - 

๕ มีการประเมินผลการปฏบิัติงานรายบุคคล และน าผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลมาใช้ 
ในการประเมินผลงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนาบคุลากร 

 

 

 



๗๕ 
 

 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๗ 

ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 



ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

กระทรวง

หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.)

ทุนหมุนเวียน

หน่วย : บาท

 พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน ร้อยละ

186,100.00 -61,525.00 -24.85

วิสัยทัศน์

ระหวา่งรัฐและเอกชนเพือ่ให้เกิดโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะเพิม่มากขึน้และครอบคลุมทัว่ประเทศ

ภารกิจ

1. การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดท าและการด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน

2. การให้เงินสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนระหวา่ง

   รัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกีย่วกับการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน

3. การบริหารจัดการกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของงาน

(พ.ร.บ. การ่วมลงทุนฯ ปี 2562) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนทีอ่อกตามความในมาตรา 9

แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 รวมทัง้การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกีย่วกับ

การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กองทุนฯ มีวตัถุประสงค์เพือ่การวา่จ้างทีป่รึกษาตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน พ .ศ. 2562

แบบสรุปค าขอประมาณการรายจา่ยของทุนหมุนเวียน  

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

247,625.00

เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทีม่ีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถด าเนินการเกีย่วกับการร่วมลงทุน

การคลัง



ตารางที่ 2  ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน
งบรายจ่าย

ส่วนกลาง
รวม

ผลผลิต

ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ

 กิจกรรม 1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ -               186,100.00 -                -              186,100.00       186,100.00

รวมทัง้สิ้น 0.00 186,100.00 0.00 -              186,100.00

ผลผลิต / โครงการ
จ านวนเงิน

ต้นทุนผลผลิตต่อ

หน่วย

ประมาณการรายจ่าย
จ านวนหน่วยนับ

กิจกรรมหลัก



ตารางที ่3  กรอบเปา้หมายผลผลติ และประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า จ าแนกตามผลผลติ

เปา้หมาย จ านวนเงิน เปา้หมาย จ านวนเงิน เปา้หมาย จ านวนเงิน เปา้หมาย จ านวนเงิน เปา้หมาย จ านวนเงิน

(ปริมาณ) (บาท) (ปริมาณ) (บาท) (ปริมาณ) (บาท) (ปริมาณ) (บาท) (ปริมาณ) (บาท)

ผลผลิต

ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ใหเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และพจิารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ

 กิจกรรม 1                         247,625.00 1 186,100.00 1 336,100.00 1 336,100.00 1 336,100.00

งบลงทุนโครงการ - - - - -

 ไม่มี

รวมทัง้สิ้น 247,625.00 186,100.00 336,100.00 336,100.00 336,100.00

พ.ศ. 2564หน่วยนับผลผลิต / โครงการ

 

 พ.ศ. 2563

ประมาณการรายจ่าย ค าขอประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ.2567พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565



ตารางที ่4  กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามงบรายจ่าย

ประมาณการรายจา่ย ค าขอประมาณการ

2563 รายจา่ย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567

(กอ่นปีที่ขอ) (ปีที่ขอ) (1 ปีหลังปีที่ขอ) (2 ปีหลังปีที่ขอ) (3 ปีหลังปีที่ขอ)

1. งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 ค่าจา้งประจ า -                     -                      -                  -                  -                  

1.2 ค่าจา้งชั่วคราว -                     -                      -                  -                  -                  

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน -                     -                      -                  -                  -                  

1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว -                     -                      -                  -                  -                  

2. งบด าเนินงาน 63,144,047.40 186,100.00          336,100.00       336,100.00      336,100.00      

2.1 ค่าใช้จา่ยในการประชุม 247,625.00          186,100.00           186,100.00       186,100.00       186,100.00       

2.2 จดัสรรเงินเพื่อการว่าจา้งที่ปรึกษา

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562

30,000,000.00      -                      -                  -                  -                  

2.3 จดัสรรเงินเพื่อการว่าจา้งที่ปรึกษา

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

32,896,422.40      -                      -                  -                  -                  

2.4 ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ (ระบ)ุ

- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) -                     -                      150,000.00       150,000.00       150,000.00       

3. งบลงทุน -                    -                     -                 -                 -                 

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -                     -                      -                  -                  -                  

3.2 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                     -                      -                  -                  -                  

4. งบรายจ่ายส่วนกลาง -                    -                     -                 -                 -                 

4.1 เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า -                     -                      -                  -                  -                  

4.2 ...................

รวมทั้งสิ้น 63,144,047.40 186,100.00 336,100.00 336,100.00 336,100.00

หมายเหตุ  1. งบลงทุนต้องเป็นประมาณการรายจา่ยเฉพาะค่าใช้จา่ยต่อเนื่องของการจดัซ้ือจดัหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือส่ิงกอ่สร้าง

                 ที่เกดิขึน้ใหม่ในปีงบประมาณที่ขอเท่านั้น ไม่ใช่ประมาณการรายจา่ยของการจดัซ้ือ จดัหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือ

                 ส่ิงกอ่สร้างในอีก 3 ปีถดัไป

             2. งบรายจา่ยส่วนกลาง ต้องเป็นประมาณการรายจา่ยที่เกดิขึน้ในปีที่ขออนุมัติเท่านั้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า
ประเภทรายจา่ย

หน่วย : บาท



ตารางที่ 5 กรอบประมาณการรายรบั และประมาณการรายรบัล่วงหน้า

รายรับจริงปี ประมาณการ

พ.ศ. 2562 แผน รับจริง คาดว่าจะรับ รวมรายรับ รายรับ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567

(2 ปกีอ่นปทีี่ขอ) ต.ค. 62 - พ.ค. 63 มิ.ย. - ก.ย. 63 (ปีที่ขอ) (1 ปหีลังปทีี่ขอ) (2 ปหีลังปทีี่ขอ) (3 ปหีลังปทีี่ขอ)

1. รายรับจากทุนหมุนเวียน 80,821.31        337,816.41      72,260.04        70,265,556.37  70,337,816.41  15,338,766.81                        338,770.38        338,770.39           338,770.39      

ผลผลิตที่ 1

ก ากบัดูแลการบริหารจดัการกองทนุให้

เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของกองทนุ และพจิารณาอนมุติั

การใชเ้งินกองทนุ (รายได้จากดอกเบีย้

เงินฝาก)

80,821.31          337,816.41        72,260.04          265,556.37        337,816.41         338,766.81                                 338,770.38          338,770.39              338,770.39         

ผลผลิตที ่2

2. ค่าธรรมเนยีมจากหนว่ยงานเจา้ของ

โครงการ

-                   91,000,000.00    -                   70,000,000.00    70,000,000.00     15,000,000.00                             -                     -                        -                   

2. รายรับจากเงินงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  -                                         -                   -                       -                  

รวมทั้งสิ้น (1 + 2) 80,821.31        337,816.41      72,260.04        70,265,556.37  70,337,816.41  15,338,766.81                        338,770.38        338,770.39           338,770.39      

ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2563 ประมาณการรายรับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ



ตารางที่ 6  กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่ 1  ต.ค. 62 512,960,027.95    

บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 153,081.35

- รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 153,081.35 1

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจา้ของโครงการ 0.00

(หัก) รายจา่ยจริงระหว่างเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,653,314.00 2 (20,500,232.65)

ยอดเงินคงเหลอื ณ วนัที ่1 มิ.ย. 63 492,459,795.30   

บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63 70,265,556.37

- รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 265,556.37

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจา้ของโครงการ 70,000,000.00

(หัก) ประมาณการรายจา่ยระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63 54,826,891.80 3 15,438,664.57

ประมาณการเงินสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 ก.ย. 63 507,898,459.87   

บวก ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15,338,766.81

- รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 338,766.81

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจา้ของโครงการ 15,000,000.00

(หัก) ประมาณการรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 186,100.00 4 15,524,866.81

ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลอื ณ วนัที ่30 ก.ย. 2564 523,423,326.68   

หมายเหตุ

1

รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 153,081.35                

  ดอกเบีย้เงินฝากของกองทุนส่งเสริมการใหเ้อกชน

  ร่วมลงทุนในกจิการของรัฐระหว่างเดือน ม.ิย. - ก.ย. 62 80,821.31                    

  ดอกเบีย้เงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 72,260.04                    

2

รายจา่ยจริงระหวา่งเดอืน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 20,653,314.00            

  รายจา่ยจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ 93,050.00                    

  จดัสรรเงินเพือ่การว่าจา้งทีป่รึกษาาตาม 

  พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม 

  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 งวดที ่4 - 5

20,560,264.00              

3

ประมาณการรายจา่ยระหวา่งเดอืน ม.ิย. - ก.ย. 63 54,826,891.80            

  รายจา่ยจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ 154,575.00                  

  จดัสรรเงินเพือ่การว่าจา้งทีป่รึกษาาตาม 

  พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม 

  พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 งวดที ่6 - 7

54,672,316.80              

4

ประมาณการรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 186,100.00                

   รายจา่ยจากแผนงานการบริหารฯ 186,100.00                  

   จดัสรรเงินเพือ่การว่าจา้งทีป่รึกษาตาม

   พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม 

   พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 -                            



ตารางที ่7 ค าชี้แจงประกอบค าของบบุคลากร

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็วา่ ควรใหใ้ช้ทรัพยากรด้านบคุลากรและวสัดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเปน็การ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน



ล า ประมาณการ ค าขอประมาณการ

ดับ รายจา่ย รายจา่ย สรุปค าชี้แจง

ที่ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (เหตุผล)

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 247,625.00 186,100.00

1.1  ค่าตอบแทน (ระบ)ุ 230,000.00 184,000.00

 -  ค่าท าการนอกเวลา

 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน

 -  ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 230,000.00 184,000.00 ค่าเบีย้ประชมุคร้ังละ 46,000 บาท (ประมาณ 4 คร้ังต่อปี)

1.2  ค่าใช้สอย (ระบ)ุ 17,625.00 2,100.00

 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,625.00 2,100.00 ประมาณ 525 บาทต่อคร้ัง (ประมาณ 4 คร้ังต่อปี)

 -  ค่าบ ารุงห้องประชมุ 15,000.00

1.3  ค่าวสัด ุ(ระบ)ุ 0.00 0.00

 -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

 -  ค่าวัสดุส้ินเปลือง

2 ค่าสาธารณูปโภค (ระบ)ุ 0.00 0.00

 -  ค่าไฟฟา้

 -  ค่าโทรศัพท์

 -  ค่าน้ าประปา

 -  ค่าอนิเตอร์เน็ต

 -  ค่าไปรษณียแ์ละโทรเลข

3 ค่าใช้จา่ยอ่ืน 54,672,316.80 0.00

30,000,000.00

24,672,316.80

รวมงบด าเนินงาน 54,919,941.80 186,100.00

ประเภท - รายการ

ตารางที่ 8 ค าชี้แจงประกอบค าของบด าเนินงาน
หน่วย : บาท

 - จดัสรรเงินเพือ่การว่าจา้งทีป่รึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

ปี 2562

- จดัสรรเงินเพือ่การว่าจา้งทีป่รึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

ปี 2556



ตารางที ่9 ค าชี้แจงประกอบค าของบลงทุน

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็วา่ ควรใหใ้ช้ทรัพยากรด้านบคุลากรและวสัดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเปน็

การลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน



ตารางที ่10  ค าชี้แจงประกอบค าของบรายจ่ายส่วนกลาง

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็วา่ ควรใหใ้ช้ทรัพยากรด้านบคุลากรและวสัดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเปน็การ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน



เปา้หมายผลผลิต

เปา้หมาย ผลผลิตจริง คาดว่าจะผลิตได้ (ปริมาณ) ประจ าปี

(ปริมาณ) ณ 31 พ.ค. 63 ม.ิย.- ก.ย.63 พ.ศ. 2564

ก ากบัดูแลการบริหารจดัการกองทนุฯ ให้

เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ของกองทนุฯ 

และพจิารณาอนมุติัการใชเ้งินกองทนุฯ

กจิกรรม 1 0 1 1 1

หนว่ย : บาท

 ประมาณการรายจา่ย

รายจา่ย จา่ยจริง คาดว่าจะจา่ย+ผูกพนั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ 31 พ.ค. 63 ม.ิย.- ก.ย. 63

1. งบบคุลากร -                 -                     -                 -                                

1.1 ค่าจา้งประจ า -                  

1.2 ค่าจา้งชั่วคราว -                  

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานทนุหมนุเวียน -                  

1.4 เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว -                  

2. งบด าเนินงาน 20,653,314.00  54,826,891.80      75,480,205.80  186,100.00                     

2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 93,050.00         154,575.00            247,625.00        186,100.00                       

2.2 จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างทีป่รึกษา 

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562
-                  30,000,000.00        30,000,000.00    -                                 

2.3 การจัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างทีป่รึกษา

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
20,560,264.00    24,672,316.80        45,232,580.80    -                                 

 2.4 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ระบุ) -                                 

3. งบลงทนุ -                 -                     -                 -                                

3.1 ค่าครุภณัฑ์ -                  

3.2 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                  

4. งบรายจา่ยสว่นกลาง -                 -                     -                 -                                

4.1 เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า -                  -                       -                  

4.2 ...................

รวมทั้งสิ้น 20,653,314.00  54,826,891.80      75,480,205.80  186,100.00                     

-                             

63,144,047.40              

-                             

-                             

-                               

30,000,000.00                

32,896,422.40                

63,144,047.40              

247,625.00                    

ประมาณการรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม

แผน รวม

หนว่ยนบั

ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการด าเนินงาน รวมทกุผลผลติ / โครงการ

ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อผลผลิต / โครงการ
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