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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 าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับ 

การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน พร้อมทั้ง จัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) 

การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม  

ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 

มิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ก ากับดูแล  

การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และมีส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ และเป็นหน่วยงานธุรการของกองทุนฯ  

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ในการให้เงินทุนสนับสนุนและก ากับดูแลความส าเร็จของกิจกรรมในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

จึงได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖  

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และสภาพแวดล้อมที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส าหรับน ามาใช้ในการประมาณการรายรับ

รายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
กรอบแนวคิดแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ กองทุนฯ ได้พิจารณาและจัดท า

เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับและการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้  

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท ากรอบยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ป ี
ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร  
และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีการก าหนดประเด็นและเป้าหมายต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๘๐) มีจ านวน ๒๓ ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคง การต่างประเทศ การเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับเปลี่ยน
ค่านยิมและวัฒนธรรม ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ศักยภาพการกีฬา พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม การเติบโต  
อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ กา รต่อต้าน 
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งโอกาส 
และความเสมอภาค วิธีที่ยั่งยืนและปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ และมีประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญ
ต่อการพลิกโฉมประเทศ ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งหมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนฯ คือ หมุดหมายที่ ๕ 
ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๗)  
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
และอาจมีข้อจ ากัดทางการเงินของภาครัฐ โดยการด าเนินการจะต้องมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และมีการประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จที่ชัดเจน   

๔. ยุทธศาสตร์ของ สคร.  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท  

๕. กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

“มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  

และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ออกระเบียบหรือค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการกองทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  
(๕) รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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(๖) จัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพ่ือเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป” 

๕.๒ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๕๘) 
“มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายก าหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

ให้การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามกฎหมายก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้  
ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนด
โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับ
รายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดเพ่ือน าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลัง 
อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบการก ากับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียน
และติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม
เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

มาตรา ๒๙ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ท าการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี 

ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลท ารายงานการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการบริหารน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา ๓๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้ 

(๑) การเงิน 
(๒) การปฏิบัติการ 
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(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 

และลูกจ้าง 
(๖) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายใน 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน 
มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายก าหนดระบบ 

การประเมินผลการด าเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภาเพ่ือทราบต่อไป” 

๕.๓ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลของทุนหมุนเวียน 

“ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลัง 
ของทุนหมุนเวียนโดยค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

การก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน 

การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานลูกจ้าง อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยชื่อต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
รวมทั้งการก าหนดกรอบอัตราก าลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ 

การด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 
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๕.๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน  
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน 

“ข้ อ  ๓  ให้ หน่ วยง านของรั ฐที่ มี ทุ นหมุน เ วี ยนน า เ งิ น ของทุนหมุน เ วี ยน 
ฝากกระทรวงการคลังโดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือส านักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพ่ือฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้า
บัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  
ณ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชี
เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๔  ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนน าเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชี 
เงินฝากของทุนหมุนเวียนภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

ข้อ ๕ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ตามแบบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายรับประจ าปี ประมาณการรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน 

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการด าเนินงานประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้
สามารถจัดท ารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

ข้อ ๑๐ ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดท าและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับการด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มี 
หน่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้ 
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ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ทั้งนี้ ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

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

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ 
และน าส่งกระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงาน 
ผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด 
เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
และองค์กรอัยการ ให้น าส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
รวมทั้ ง เผยแพร่ผ่ านทางสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้ งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับรายงาน  
ผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” 

๕.๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. คุ้มคร้องข้อมูล 
ส่วนบุคคลฯ) Personal Data Protection Act) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และมีผลบังคับใช้ ในวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน  
และยังให้สิทธิประชาชนในการขอให้ลบ ท าลาย หรือระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ประกอบด้วย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริหาร cloud service เป็นต้น  
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๖. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๖.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการน าส่ง

เงินค่าธรรมเนียมให้แก่กองทุนฯ 
๖.๑.๑ กองทุนฯ ได้รับโอนสิทธิจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐที่ได้มีการจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงาน ๒ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) เพ่ือด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษาและวิ เคราะห์ โครงการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ)  
ของกรมการขนส่งทางบก จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ ๒) เพ่ือด าเนินการจ้างงานบริการที่ปรึกษา
งานจัดเตรียมเอกสารและให้ค าปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษ  
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในส่วนของการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
(Operation & Maintenance : O&M) (โครงการฯ) ของกรมทางหลวง จ านวน ๘๒,๒๔๑,๐๕๖.๐๐ บาท  
ซึ่งกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ให้แก่ทั้ง ๒ หน่วยงานครบถ้วนแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๔ กรมทางหลวงได้น าส่งเงินค่าธรรมเนียมโครงการฯ ตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดแล้ว  

๖.๑.๒ คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและด าเนินโครงการบ าบัดน้ าเสียคลองเตยและโครงการบ าบัดน้ าเสียบึงหนองบอน  
ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรเงินจากองทุนฯ  
ให้ทั้ง ๒ โครงการตามที่ สคร. เสนอ และได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินให้แก่โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้ เอกชนร่วมลงทุนโครงการบ าบัดน้ า เสียคลองเตย เป็นเงินจ านวน ๒๙ ,๗๖๑ ,๓๐๔ บาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

๖.๒ การด าเนินการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
กองทุนฯ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ โดยร่วมกับ สคร. ในการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ในขั้นตอนการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา การน าเงินค่าธรรมเนียมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมทั้งการสรุปภาพรวม
การก ากับติดตามโครงการและการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองใช้งานจริงในปี ๒๕๖๖  
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๖.๓ การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้มีมติให้กองทุนฯ  

เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๓ เพ่ือให้กองทุนฯ  
มีเครื่องมือในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยกองทุนฯ มีผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ด้านที่ ๑ การเงิน ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓.๖๕๑๕ ๓.๗๙๖๐ 

ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ๓.๙๓๓๐ ๓.๘๗๓๓ 

ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน

และลูกจ้าง 

๔.๑๔๕๑ ๔.๔๐๖๓ 

ด้านที่ ๖ การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ๓.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ 

คะแนนรวม ๔.๑๗๓๘ ๔.๕๐๖๗ 

ผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

กองทุนฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปีของกองทุนฯ โดยในปี ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติ
การระยะยาวดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุนฯ โดยสรุปสาระส าคัญ
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
เพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)  
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๒. บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

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

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



12 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าหมายหลัก (Goal) 
๑. กองทุนฯ เป็นกลไกในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณเพ่ือน าไปใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
โครงการร่วมลงทุน 

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเสนอการขอรับจัดสรรเงินต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

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

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เป้าประสงค์ 
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุน เงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณ และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน การจัดท า
หรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึง  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
ผลผลิต 
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. กรณีที่มีข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ผลลัพธ์ 
๑. โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้  
๒. สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 
๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ 

๒. การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ  
และกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๓. การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลย ี

เป้าประสงค์ 
กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผลผลิต  
๑. กองทุนฯ มีแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และรายงานทางการเงิน

ประจ าป ี 
๒. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ 

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์ 
๑. กองทุนฯ ด าเนินการตามแผนงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานของกองทุนฯ เป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
๒. กองทุนฯ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

มีประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 

และถูกต้อง 
กลยุทธ์ 
๑. การก าหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และน านวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. การสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
 

กองทุนฯ ด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผล 
ต่อการด าเนินงานของกองทุนทั้ง ๔ ด้าน คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunites) 
ภัยคุกคาม (Threats) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

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

ในการสนับสนุนการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 

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

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

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

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

๖) บุคลากรมีความยึดหมั่นในความสุจรติ โปร่งใส และไม่
เรียกรับผลประโยชน์ 

๗) กองทุนฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ท าให้การ
ด าเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และรวดเร็ว 

๑) กองทุนฯ จะได้รับเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร
ส าหรั บการคั ด เ ลื อก เอกชนและค่ า ธร รม เนี ย ม 
การประเมินข้อเสนอ ซึ่งคาดว่าจ านวนเงินค่าธรรมเนียม
ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการน าส่งจะมีจ านวนน้อยกว่า
เงินที่กองทุนฯ จัดสรรให้ไป ท าให้เงินทุนของกองทุนฯ  
มีแนวโน้มลดลงในอนาคต 

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

๓) ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ซึ่งมีภาระงาน
ที่หลากหลายและหากมีโครงการร่วมลงทุนค่อนข้างมาก
อาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ 

๔) กองทุนฯ ยังไม่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ อย่างเต็มรูปแบบ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนฯ  

๒) หน่วยงานของรัฐให้ความสนใจจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน
ในรูปแบบโครงการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น และมีโอกาส 
ที่จะขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพิ่มขึ้น 

๓) ภาครัฐสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ รวมถึงการก ากับติดตามหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินโครงการร่วมลงทุน และการเสนอขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  

๒) กฎระเบียบที่ ใ ช้ ในการด า เนินงานทุนหมุนเวียน  
ถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียนในภาพรวม 
ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

๓) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดท าโครงการ
ร่ ว ม ล งทุ น ที่ มี ก า ร ทบทวนทุ ก  ๖  เดื อน  ท า ใ ห้ 
การประมาณการสภาพคล่องไว้รองรับกับความต้องการ
เงินทุนท าได้ยาก 

๔) การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) ส่งผลให้การจัดท าและด าเนินโครงการร่วม
ลงทุนล่าช้าออกไป ส่งผลต่อแผนการเบิกจ่ายเงิน 
จากกองทุนฯ 

๕) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานที่มีความเข้มงวดและซับซ้อนยิ่งขึ้น 
และมีการก าหนดโทษ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น พ.ร.บ. คุ้มคร้องข้อมูล 
ส่วนบุคคลฯ เป็นต้น  

 
 
 

 
 

 
 



๑๖ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

 
 



๑๗ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
 

วัตถุประสงค์ 

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕  
ได้ก าหนดให้กองทุนฯ จัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึงพันธกิจ 
ของทุนหมุนเวียน ซึ่งกองทุนฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕) 
เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ซึ่งจะเป็นการก าหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนนุหน่วยงานเจา้ของโครงการและ/หรือ สคร. ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรจากและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ (หลักเกณฑ์ฯ) 

๑. การพิจารณาจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ  

จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้แก่หนว่ยงาน
เจ้าของโครงการและ/หรือ สคร.  
ตามหลักเกณฑ์ฯ และกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด  

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

กลยุทธ์ที่ ๒ : การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
และตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการ  
ร่วมลงทุน 

๒. การจัดสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์ 
การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง 
กับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน
และการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการสัมมนา/ประชาสมัพันธ์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ 

 
 

   



๑๘ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. การประสานงานกับ

ส านักงบประมาณ 
เพื่อขอข้อมูลหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ม ี
ความต้องการขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

การประสานงานกับส านักงบประมาณ  
เพื่อขอข้อมูลหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความต้องการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ 

๔. การส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยีของกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

รับทราบ 
กลยุทธ์ที่ ๔ : การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๕. การติดตาม 

และควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

การติดตามและควบคมุการใช้จ่ายเงิน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการ
กองทุนฯ และตามกฎ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงาน 
ความคืบหน้าการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๖ 
 

สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

รับทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ ๑ : การก าหนดแผนงานท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๖. การจัดท า/ทบทวน

แผนปฏิบัติการระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบตัิการ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และแผนปฏิบตัิการ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๗. การจัดท า/ทบทวนระบบ
บริหารความเสีย่ง 

คู่มือการบรหิารความเสีย่งและ 
แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗  

กรกฎาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
๘. การจัดท า/ทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗  

กรกฎาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๙. การจัดท าประมาณการ
รายรับรายจ่าย 
และประมาณการ 
กระแสเงินสด  
ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประมาณการ
รายรับรายจ่ายฯ ปี 
๒๕๖๗) 

ประมาณการรายรับรายจา่ยฯ ปี ๒๕๖๗ 
  

กรกฎาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

    



๑๙ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. การจัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

กลยุทธ์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และน านวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารจดัการเพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ และตอบสนองความต้องการของผูร้ับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

๑๑. การน าระบบฐานข้อมูล  
ของกองทุนฯ มาใช้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 

การน าระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ มาใช้ 
ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ 

๑๒. การรับเงิน 
หรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์

ทุกกิจกรรม 
การรับ-จ่ายทั้งหมด 

สคร. ด าเนินการ 

๑๓. โครงการจดัเก็บเอกสาร
ด้วยระบบ E-Filling 
และเว็บไซต์ของกองทุนฯ 

ระบบงานของกองทุนฯ มีความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย ลดปรมิาณการใช้
กระดาษ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
อย่างรวดเร็ว 

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : การสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๑๔. การจัดท า/ทบทวน

แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๑๕. การรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน  
(หลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ) 

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง 
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 

กันยายน ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางด าเนินการ/  
สคร. เข้าร่วมโครงการ 

๑๖. การเข้าร่วมการอบรม
ระบบรายงานการเงิน
รวมภาครัฐ (CFS) 

การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS กันยายน ๒๕๖๖ กรมบัญชีกลางด าเนินการ/  
สคร. เข้าร่วมโครงการ 

 



๒๐ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่๔ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ 
๑๗. การจัดท า/ทบทวน 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ของกองทุนฯ 

การจัดท า/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ 

 

เป้าหมาย  
๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มี

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้ตามพันธกิจ 

 



๒๑ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  

ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
รวมทั้งมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

๑) กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงิน
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน การจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมลู 
และองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลมุถึง 
การเผยแพร่ อบรมให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนงาน 
ตามที่ก าหนด 

การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอรบั
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 

๒. การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนและตาม
กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุน

๑) กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงิน
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน

การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
และการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนครั้งของการจัดสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์การสร้างความรู ้
ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

มีการจัดสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์  
การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานของรัฐ

สคร. ด าเนินการ 



๒๒ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระหว่างรัฐและเอกชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และกระตุ้นให้เกดิโครงการ 
ร่วมลงทุน 

โครงการร่วมลงทุน การจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมลู 
และองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลมุถึง 
การเผยแพร่ อบรมให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนงาน 
ตามที่ก าหนด 

ผ่านช่องทางต่างๆ  ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๓. การสื่อสารและประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑) กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงิน
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน การจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมลู 
และองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลมุถึง 
การเผยแพร่ อบรมให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

๑) การประสานงานกับส านัก
งบประมาณเพื่อขอข้อมูลหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่มคีวามต้องการ
ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

จ านวนครั้งในการประสานงานกับส านัก
งบประมาณ 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง 

สคร. ด าเนินการ 

๒) การส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับความส าเร็จในการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 

กองทุนฯ ส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและรายงาน 

ผลให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ ทราบ  

เพื่อน าไปปรับปรุง
การบริหารงาน 
ของกองทุนฯ  

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 



๒๓ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถ

ด าเนินการไดต้ามแผนงาน 
ตามที่ก าหนด 

ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ 

๔. การติดตามและควบคมุ 
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

๑) กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงิน
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน การจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมลู 
และองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลมุถึง 
การเผยแพร่ อบรมให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนงาน 
ตามที่ก าหนด 

การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

การรายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อทราบ 

กองทุนฯ รายงาน
ความคืบหน้า 
การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ 

ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อทราบ

ทุกไตรมาส  
(๔ ครั้ง)  

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 

 

 
 
 
 



๒๔ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. การก าหนดแผนงาน 

ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

๑) การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิการ 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และแผนปฏิบตัิการกองทนุฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ  

ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ 

ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๗  

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 

๒) การจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน
คู่มือการบรหิารความเสีย่งและแผน 
การบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ ให้ 

ความเห็นชอบ 
คู่มือการบรหิาร
ความเสีย่ง และ
แผนการบริหาร

ความเสีย่ง  
พ.ศ. ๒๕๖๗  
ภายในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 

 
 
 

     



๒๕ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๓) การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการดิจิทลั 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ ให้ความ

เห็นชอบแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัล ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙  
และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 

๔) การจัดท าประมาณการรายรับรายจ่ายฯ  
ปี ๒๕๖๗ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าประมาณ
การรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๗ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ  

ให้ความเห็นชอบ
ประมาณการรายรับ

รายจ่ายฯ 
ปี ๒๕๖๗ 

ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 
 

๕) การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

น าส่งงบการเงิน 
ให้ส านักงาน 
การตรวจเงิน

แผ่นดิน  
ภายในเดือน

มกราคม ๒๕๖๗ 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 

      



๒๖ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและน านวัตกรรม 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามพันธกิจ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

๑) การน าระบบฐานข้อมูล 
ของกองทุนฯ มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ระดับความส าเร็จในการน าระบบ
ฐานข้อมูลกองทุนฯ มาใช้บริหารจดัการ
กองทุนฯ 

กองทุนฯ สามารถ 
ใช้งานระบบ

ฐานข้อมลูกองทุนฯ 
ได้ภายในเดือน

กันยายน ๒๕๖๗ 

สคร. ด าเนินการ 

๒) การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

สคร. ด าเนินการ 

๓) โครงการจดัเก็บเอกสารด้วยระบบ 
E-Filling และเว็บไซต์ของกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จของการอัพเดทข้อมูล 
ที่อยู่ในความรับผดิขอบบนระบบ  
E-Filling และเว็บไซต์ของกองทุนฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลของกองทุนฯ
ในระบบ E-Filling 

และเว็บไซต ์
ของกองทุนฯ  
เป็นปัจจุบัน 

สคร. ด าเนินการ 

๓. การสร้างความรู้ความเช่ียวชาญ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

๑) การจดัท า/ทบทวนแผน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙   
และแผนปฏิบัตกิารด้านการบริหาร
ความเสีย่งทรัพยากรบคุคล พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

ระดับความส าเร็จในการจดัท า/ทบทวน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙   และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ ให้ความ

เห็นชอบแผน 
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว  

พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๖๗  
ภายในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 



๒๗ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
๒) การรับฟังการชี้แจง 

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 
การเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดของบุคลากรกองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมรบัฟัง 

การชี้แจงช้ีแจงกรอบ
หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลฯ ตามที่
กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 

สคร. เข้าร่วม
โครงการ 

๓) การอบรมระบบ CFS การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดของบุคลากร
กองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมอบรมระบบ 

CFS ตามที่
กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 

สคร. เข้าร่วม
โครงการ 

๔. การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที ่
ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มีการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การจัดท า/ทบทวนคู่มือการปฏิบัตงิาน 
ของกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน
คู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

กองทุนฯ ได้จัดท า/
ทบทวนคู่มือ 

การปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ  

และเผยแพร่ใน  
ระบบ KM ของ สคร. 

สคร. ด าเนินการ 

 
  



๒๘ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนทียุ่ทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

 
 



๒๙ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด 
ของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
๑) กองทุนฯ สามารถสนับสนุนเงินใหแ้ก่หน่วยงาน 

เจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ/หรือ 
สคร. ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการ
ร่วมลงทุน การจดัท าหรือปรับปรุงแผนการจดัท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมลูและองค์ความรู้  
ซึ่งครอบคลุมถึงการเผยแพร่ อบรมให้ความรู้ และ 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

- ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอรบัจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา 
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

- จ านวนครั้งของการจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน 

- จ านวนครั้งในการประสานงานกับส านักงบประมาณ 
- ระดับความส าเร็จในการส ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 
- การรายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  

ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ 
๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการไดต้ามแผนงาน

ตามที่ก าหนด 
- ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอรบัจัดสรรเงิน 

จากกองทุนฯ และเอกสารประกอบการพิจารณา 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา 
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

- จ านวนครั้งของการจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน 

- จ านวนครั้งในการประสานงานกับส านักงบประมาณ 
- ระดับความส าเร็จในการส ารวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 
- การรายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  

ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อทราบ 
๓) กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผล รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎ 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบตัิการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- ระดับความส าเรจ็ในการจดัท า/ทบทวนคู่มือการบริหาร 
ความเสีย่ง และแผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และแผนปฏบิัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าประมาณการรายรับรายจ่ายฯ 
ปี ๒๕๖๗ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๓๐ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
- ระดับความส าเร็จในการน าระบบฐานข้อมูลกองทุนฯ  

มาใช้บริการจัดการกองทุนฯ 
- ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- ระดับความส าเรจ็ของการอัพเดทข้อมูลที่อยูใ่นความรบัผดิชอบ

บนระบบ E-Filling และเวบ็ไซต์ของกองทุนฯ ให้เป็นปจัจุบัน  
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙   
และแผนปฏิบัติการด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- การเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 
ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนดของบุคลากรกองทุนฯ 

- การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS ตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนดของบุคลากรกองทุนฯ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

 
 



๓๑ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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 
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ/หรือ สคร. 
ตามหลักเกณฑ์ฯ และ 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑) ตรวจสอบ
ข้อเสนอ 
เอกสาร  
และข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) เสนอต่อ 
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

             คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

๒. การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน และ 
การด าเนินงานของกองทุนฯ  
ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน และการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

(๑) จัดเตรียมข้อมลู
และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 
กับสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์ 

            ไม่ม ี
 

สคร.  

 
 

                



๓๒ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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) จัดสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์ 
ให้แก่หน่วยงาน 
ของรัฐต่างๆ  

             สคร.  
 

๓. การประสานงานกับส านัก
งบประมาณเพื่อขอข้อมูล
หน่วยงานกลุ่มเปา้หมาย 
ที่มีความต้องการขอรับ 
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

การประสานงานกับส านัก 
งบประมาณเพื่อขอข้อมูล
หน่วยงานกลุ่มเปา้หมาย 
ที่มีความต้องการขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ  

(๑) จัดท าหนังสือ 
ถึงส านัก
งบประมาณ 

            ไม่ม ี สคร.  

(๓) รายงานสรุปผล
หน่วยงานท่ีมี
ความต้องการ
ขอรับจัดสรร 
เงินจากกองทนุฯ  
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

             คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

๔. การส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกองทุนฯ 

(๑) จัดท าร่าง 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

            ไม่ม ี สคร.  

 
 
 

                



๓๓ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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) ส่งแบบสอบถาม
การส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้มี 
ส่วนเสยีให้
กรมบัญชีกลาง 
และบริษัท ทรสิ  
คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด พิจารณา 

             สคร. 

(๓) ด าเนินการ
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

             สคร. 

(๔) สรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี  
ให้คณะกรรมการ
กองทุนฯ ทราบ 

             คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 



๓๔ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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. 

๕. การติดตามและควบคมุ 
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

 

การติดตามและควบคุม 
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการกองทุนฯ  
และตามกฎ ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานความคืบหน้า
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

(๑) ก ากับติดตาม 
ให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ
ที่ได้รับอนุมตัิ
การใช้เงิน  
กองทุนฯ 
รายงานผล 
การปฏิบัติงาน
และการใช้
จ่ายเงิน 
ตามแผน 
ภายใน 
วันท่ี ๕  
ของทุกเดือน 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) รายงานความ
คืบหน้าการ
จัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ  
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ  
เพื่อทราบ 

             คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

 



๓๕ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 

 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙  
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

แผนปฏิบัติการระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

(๑) จัดท า/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ - 
๒๕๖๙ และ
แผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) น าเสนอให้
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา
เห็นชอบ 

             คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๒. การจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง
และแผนการบรหิาร 
ความเสีย่ง พ.ศ. ๒๕๖๗ 

(๑) จัดท า/ทบทวน 
คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง และ
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

            ไม่ม ี สคร.  

 
 

                



๓๖ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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) น าเสนอให้
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา
เห็นชอบ 

             คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๓. การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙  และแผนปฏิบัติการดจิิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และแผนปฏิบตัิการ  
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

(๑) จัดท า/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และ
แผนปฏิบัติการ  
ดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) น าเสนอให้
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา
เห็นชอบ 

             คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

 
 
 
 

                



๓๗ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. การจัดท าประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๗ 

ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ 
ปี ๒๕๖๗ 

(๑) จัดท าแผน 
การใช้จ่าย 
เงินค่าใช้จ่าย
ของกองทุนฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗  

            ไม่ม ี สคร. 

(๒) น าเสนอให้
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา
เห็นชอบ 

             คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๕. การจัดท ารายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๑) จัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            ไม่ม ี สคร. 

(๒) น าเสนอรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

             คณะกรรมการ
กองทุนฯ 



๓๘ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. 

  ๓) น าส่งรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
ให้ สตง. ตรวจสอบ
ภายใน ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันสิ้น
ปีบัญช ี

              

๖ การน าระบบฐานข้อมูลของ
กองทุนฯ มาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

การน าระบบฐานข้อมูล 
ของกองทุนฯ มาใช้ 
ในการบริหารจัดการ 
กองทุนฯ 

(๑) ประชาสมัพันธ์
การใช้งาน
ระบบฐาน 
ข้อมูลกองทุนฯ 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) เตรียมความพร้อม
ในการขึ้นระบบ 
พร้อมทั้งซักซ้อม 
การปฏิบัติงาน 
ในระบบกับ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนใช้งานจริง 

             สคร. 

 
 

                



๓๙ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. 

๗. การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ด าเนินการรับ/
จ่ายเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate 
Online 

            ไม่ม ี สคร. 

๘ โครงการจดัเก็บเอกสารด้วยระบบ 
E-Filling และเว็บไซต์ของกองทุนฯ 

ระบบงานของกองทุนฯ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ลดปรมิาณการใช้กระดาษ 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว 

(๑) ตรวจสอบ/
ทบทวนข้อมูล
ของกองทุนฯ 
ในเว็บไซต ์

            ไม่ม ี สคร. 

(๒) จัดเตรียมข้อมลู
สารสนเทศ 
ของกองทุนฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อน าขึ้นระบบ  
E-filling และ
เว็บไซต ์

             สคร. 

(๓) น าขึ้นข้อมูลบน
ระบบ E-filling 
และเว็บไซต์  
ซึ่งข้อมูลได้
อัพเดทให้เป็น
ปัจจุบัน 

             สคร. 

                 



๔๐ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. 

๙. การจัดท า/ทบทวนแผน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙  
และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๗ 

(๑) จัดท า/ทบทวน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) น าเสนอให้
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา
เห็นชอบ 

             คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๑๐. การรับฟังการชี้แจง 
กรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ 

การเข้าร่วมรับฟัง 
การชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้ารว่มรับฟังการช้ีแจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ 

            ไม่ม ี สคร. เข้าร่วม
โครงการ 

๑๑. การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS การเข้าร่วมการอบรมระบบ 
CFS 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS 

            ไม่ม ี สคร. เข้าร่วม
โครงการ 



๔๑ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Out put) 

กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. 

๑๒. การจัดท า/ทบทวนคู่มือ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

การจัดท า/ทบทวนคู่มือ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

(๑) จัดท า/ 
ทบทวนคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

            ไม่ม ี สคร.  

(๒) น าเข้าระบบ KM 
ของ สคร. 

             สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๔ 
แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) มีภารกิจในการสนับสนุน 
การว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
และการจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน  
และการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนสนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ ตามมาตรา ๑๒ แห่ง  
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่ 
อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง
จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติ  
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ ก าหนดให้มี 
การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของกองทุนฯ ตามมาตรฐานของ COSO (Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management) 
สคร. จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
เพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission) 
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๒. บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

หลักการและเหตุผล 

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

 

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

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เป้าประสงค์ 
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุน เงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณ และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน การจัดท า
หรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึง  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
ผลผลิต 
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. กรณีที่มีข้อจ ากัด 

ด้านงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ผลลัพธ์ 
๑. โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้  
๒. สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 
๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ 

๒. การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ  
และกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๓. การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลย ี

เป้าประสงค์ 
กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ผลผลิต  
๑. กองทุนฯ มีแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และรายงานทางการเงิน

ประจ าป ี 
๒. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ 

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์ 
๑. กองทุนฯ ด าเนินการตามแผนงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานของกองทุนฯ เป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
๒. กองทุนฯ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ  

มีประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 

และถูกต้อง 
กลยุทธ์ 
๑. การก าหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และน านวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. การสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ 
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คู่มือบริหารความเสี่ยง  
 

๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สคร. โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล  
การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยจะต้องมีการรายงานผล  
การด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการนโยบายฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายใน สคร. ท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ  

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กองทุนฯ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล 

และเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กองทุนฯ 
ก าหนด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของกองทุนฯ ว่าสามารถด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

โดยสามารถบริหารจัดการกิจกรรมหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อกองทุนฯ เพ่ือควบคุมความเสี่ยง  
และลดผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งเสริม  
ให้กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถด าเนินการได้ 
ตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนฯ ดังนี้  

๓.๑ การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานที่เป็นเรื่องส าคัญของกองทุนฯ และถือเป็น
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
ของกองทุนฯ   

๓.๓ ให้มีการติดตาม และประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นระบบ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

๓.๔ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทาง  
การบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับ  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ  

๔. ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
๔.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้

สถานการณท์ี่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองทุนฯ 

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

๔.๓ การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ซึ่งการจัดการความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ ยอมรับการเกิดความเสี่ยง ลด/ควบคุม 
ความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง และถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 
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๕. กรอบแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
COSO ประกาศใช้กรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management: 

ERM) ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๓๗ (๑๙๙๔)  
และได้เพ่ิมแนวคิดหลักการ และองค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้ตรงความต้องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ในการบริหารงานยุคใหม่ในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลที่ดี  
และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ 
COSO มี ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 
๕.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ประกอบด้วยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร กระบวนการท างาน 
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

๕.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรจะต้องพิจารณาการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้อง 

กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

๕.๓ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
องค์กรจะต้องพิจารณาระบุความเสี่ยง ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอกองค์กร เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งนี้  
เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทาง 
และนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ERM ที่ได้มี 
การระบุความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ 
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(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

(๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารการควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรและการรายงานทางการเงิน 

(๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

๕.๔ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
องค์กรจะต้องประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่จะน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยง และเมื่อท าการประเมินแล้ว  
จะท าให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

๕.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
องค์กรจะต้องน าความเสี่ ยงที่ ได้จากการประเมินความเสี่ ยง ไปด าเนินการ 

ก าหนดแผนงาน มาตรการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท่ีสุด 

๕.๖ กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
องค์กรจะต้องก าหนดกิจกรรมและมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุม 

ความเสี่ยง และสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

๕.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็น

พ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
๕.๘ การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสม 
และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทุนฯ จะพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
เนื่องจากจะเน้นให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ก าหนด โดยการบริหารความเสี่ยงของโครงการข้างต้น จะด าเนินการตามกรอบ 
การบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM   
 

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
กองทุนฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมาย 

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทาง 
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวม ทราบขอบเขตการด าเนินงาน
และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง 
ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

เพ่ือให้สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามหลักของ 
COSO ERM ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)  

 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 

และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึง
ขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อท าการประเมินแล้วจะต้องน ามาก าหนดระดับความเสี่ยง 
เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือ
กิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่กองทุนฯ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกองทุนฯ 
จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ า ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๓.๑ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เกณฑ์ที่จะใช้ ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่  ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ 
คือ ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

 

ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
 

Likelihood 
Level (L) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

๑ ต่ ามาก ไม่มโีอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ๒๐%) 

๒ ต่ า มีโอกาสเกดินานๆ ครั้ง (๒๐ – ๔๐%) 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกดิบางครั้ง (๔๑ – ๖๐%) 
๔ สูง มีโอกาสเกดิค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (๖๑ – ๘๐%) 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกดิขึ้นเป็นประจ า (มากกว่า ๘๐%) 

 
ตารางการก าหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

 

Impact 

Level (L) 

ผลกระทบ 

ที่จะเกิด 
ค าอธิบาย 

๑ ต่ ามาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย 

๒ ต่ า มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 

๓ ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร 

๔ สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง 

๕ สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง 
 

๓.๒ การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
เกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมที่มี อยู่ ในปัจจุบัน  โดยพิจารณา ๓ ด้ าน  

คือ ๑) ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ๒) กระบวนการควบคุมภายใน และ ๓) การติดตาม  
เพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงหลังการควบคุมเพ่ือให้ทราบได้ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ หรือมีการควบคุมเกินความจ าเป็น หากระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม  
อยู่ในระดับสูงเกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้จะต้องก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงและด าเนินการตามแผน 
อย่างไรก็ดี หากปัจจัยเสี่ยงใดมีผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว แต่เห็นว่าปัจจัย
เสี่ยงนั้นควรน าไปจัดการความเสี่ยงก็สามารระบุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
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ระดับการควบคุม 
ประสิทธิผลของการควบคุมที่มีอยู่ 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย 

กระบวนการควบคุม การติดตาม 

๑ เบื้องต้น ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่าระดับ ๑) 

ไม่มมีาตรฐานท่ีชัดเจน ไม่มีการติดตาม 

๒ ไม่เป็นทางการ ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ ๒) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐาน 
แต่ยังไม่น าออกมาใช้ 

มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม 

๓ เป็นระบบ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ ๓) 

มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของ
แต่ละหน่วยงาน 

มีการติดตามแต่ไม่มีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ 

๔ บูรณาการ ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย 
(เทียบเท่าระดับ ๔) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐานของ
องค์กร 

มีการตดิตามและมีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

๕ ใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก 
(เทียบเท่าระดับ ๕) 

มีการก าหนดเป็นมาตรฐาน 
ขององค์กร และเทียบเคียง 
กับ Best Practice 

มีการระบุระยะเวลาการติดตาม
และรายงานผลที่ชัดเจน 

 

 
๓.๓ จัดล าดับความเสี่ยง 

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง 
ของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด  

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ 
ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง คะแนน ค าอธิบาย 

สูงมาก ๑๕ – ๒๕ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมี
มาตรการลดความเสี่ยงประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สูง ๑๐ – ๑๔ อยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือ
ก าจัดความเสี่ยง 

ปานกลาง ๔ – ๙ อยู่ ในระดั บที่ ยอมรั บได้ แต่ ยั งต้ องควบคุ มโดยต้ องมี มาตรการควบคุ ม 
ความเสี่ยง 

ต่ า ๑ – ๓ อยู่ในระดับที่ สคร. ยอมรับได้ แต่ยังควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

 

 
โอกาส 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 
(๕) 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

สูง 
(๔) 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง 
(๓) 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

ต่ า 
(๒) 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

ต่ ามาก 
(๑) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ  

ของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ  
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด  
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้ 
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๔.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่น าไปสู่ เหตุการณ์ที่ เป็นความเสี่ยง รวมถึง 
ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี ๒ วิธี คือ 

(๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย 
(๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย 

๔.๓ การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง (Take) หมายถึง หากท าการวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีวิธี 
การจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ  
อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้ อ่ืน เช่น การจ้างผู้ อ่ืนมาด าเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย 
โดยส าหรับการพิจารณา/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย  
ของแต่ละทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจพิจารณา
ได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ๑) การพิจารณาการยอมรับความเสี่ยง หรือการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือลด 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ประเมินและก าหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ และ ๒) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการตามมาตรการควบคุม 
กับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับจากการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวว่าคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้  
การวิเคราะห์ Cost - Benefit หรือการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม จะเป็นการพิจารณา 
และประเมิน โดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่มีความคุ้มค่าและสมควรด าเนินการ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการแผนบริหารความเสี่ยง และการประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลง  
(ท้ังที่เป็นตัวเงินและท่ีไม่สามารถค านวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง) เมื่อเทียบกับไม่ด าเนินการใดๆ  
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แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
กองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติ

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ซึ่งได้มีการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
เพ่ือสนับสนุนด้านการเงินในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน  
การจัดท าร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน พร้อมทั้ง  
จัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่ เกี่ยวข้องกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยกองทุนฯ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ที่ก าหนดมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
ทั้งองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ERM กองทุนฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
 

๑. การทบทวนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
จากบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕  

ในด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในก าหนดให้
กองทุนฯ มีการระบุความปัจจัยเสี่ยงองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่
ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีของ
ทุนหมุนเวียนและสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้
ชัดเจน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๕) กองทุนฯ ได้ค้นหาและส ารวจความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
 

ผลการด าเนินงาน 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า รวม 

๒๕๖๔   ๓ ๑๐ ๑๓ สามารถด าเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงไดต้ามเป้าหมาย 
และมรีะดับความเสี่ยงลดลง 
ทุกปัจจัยเสีย่งตามแผน 

๒๕๖๕ - - ๒ ๑๒ ๑๔ อยู่ระหว่างการด าเนินงานตาม 
แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งคาดวา่จะ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ได ้

 



 

56 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนฯ ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวน

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 

๒๕๖๔ ๓ ด้านกลยุทธ์ 
การเปลีย่นแปลงนโยบายของหน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่อาจกระทบต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ด้านการด าเนินงาน 
สคร. ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
ได้ตามก าหนดเวลา 
ด้านการเงิน 
กองทุนฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐได้ตามก าหนดเวลา 

๒๕๖๕ ๒ ด้านกลยุทธ์ 
การเปลีย่นแปลงนโยบายของหน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่อาจกระทบต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ด้านการด าเนินงาน 
สคร. ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
ได้ตามก าหนดเวลา 

 
๒. กระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กองทุนฯ ได้น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO มาปรับใช้ในองค์กร  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑) กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 

๒) กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง 
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๒.๑ การระบุความเสี่ยง 
กองทุนฯ ด าเนินการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพ่ือน ามาใช้ใน

การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยงของกองทุนฯ ส ารวจและค้นหาความเสี่ยงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ รหัสเดิม ผลการทบทวน ความเสี่ยง ป ี๒๕๖๖ รหัสใหม่ 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

และกระทรวงเจ้าสังกัดที่อาจกระทบต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ 
๑) - ติดตามในกระบวนการ 

ควบคุมภายใน 
- คงเดิม 

การเปลีย่นแปลงนโยบายของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและกระทรวงเจ้าสังกัดทีอ่าจกระทบต่อ
การจัดสรรเงินของกองทุนฯ 

SR๑ 
 

๒. การก าหนดเป้าหมายและแผนการบริหารจัดการของกองทุนฯ  
ที่อาจมีความไม่ชัดเจน 

๑๑) - ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน  

-  

 เพิ่มเตมิใหม ่  ข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 

SR๒ 
 

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
๓. สคร. ไมส่ามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับการสนับสนุน 

ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ไดต้ามก าหนดเวลา 
 - ติดตามในกระบวนการ 

ควบคุมภายใน 
- คงเดิม 

สคร. ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับ 
การสนับสนุนต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ 
ตามก าหนดเวลา 

OR๑ 

๔. หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาได้ตามก าหนดเวลา ๓) - ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

- คงเดิม 

หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ 
ตามก าหนดเวลา 

OR๒ 

๕. หน่วยงานของรัฐมีปัญหาในการตรวจรับงานของที่ปรึกษา ๔) ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

-  

๖. หน่วยงานของรัฐไม่สามารถน าผลงานของที่ปรึกษามาใช้ประโยชน์ได้ ๕) ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

-  
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ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ รหัสเดิม ผลการทบทวน ความเสี่ยง ป ี๒๕๖๖ รหัสใหม่ 
๗. การจดัท าระบบการบรหิารจดัการชองกองทุนฯ และการก ากับ

และตดิตามโครงการที่ไดร้ับการจดัสรรเงินจากกองทุนฯ  
มีความลา่ช้า 

๑๒) ปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง
เนื่องจากกองทุนฯ  
สามารถด าเนินการจัดท า
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
กองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 

ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของกองทุนฯ  
ไม่สามารถใช้งานได้  

OR๓ 

 เพิ่มเตมิใหม ่  หน่วยงานเจ้าของโครงการทีไ่ดร้ับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ ยังไม่ปฏิบัตติามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 

OR๔ 

 เพิ่มเตมิใหม ่  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้บุคลากรต้อง
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน การอนุมตัิการเบิกจ่าย และ 
การจ่ายเงินจึงด าเนินการล่าช้า กระทบต่อ 
การด าเนินงานตามภารกิจ 

OR๕ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
๘. กองทุนฯ มีเงินไม่เพียงพอในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ๖) - ติดตามในกระบวนการ 

ควบคุมภายใน 
- คงเดิม 

กองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐ 

FR๑ 

๙. กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ๗) - ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

- คงเดิม 

กองทุนฯ ไม่ไดร้ับการจดัสรรเงินงบประมาณ FR๒ 
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ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ รหัสเดิม ผลการทบทวน ความเสี่ยง ป ี๒๕๖๖ รหัสใหม่ 
๑๐. กองทุนฯ ไม่สามารถจดัสรรเงินให้หน่วยงานของรัฐได ้

ตามก าหนดเวลา 
๘) - ติดตามในกระบวนการ 

ควบคุมภายใน 
- คงเดิม 

กองทุนฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินใหห้น่วยงาน 
ของรัฐได้ตามก าหนดเวลา 

FR๓ 

๑๑. การบริหารจัดการของกองทุนฯ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. 
ซึ่งหาก สคร. ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณจะกระทบการจัดท า
ระบบบรหิารจดัการของกองทุนฯ 

๑๓) ตัดออก เนื่องจากกองทุนฯ  
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกองทุนฯ ร่วมกับ 
สคร. แล้วเสร็จแล้ว จึงไม่มี
ความเสีย่งน้ีแล้ว 

-  

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดจ้างท่ีปรึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ๙) ติดตามในกระบวนการ 

ควบคุมภายใน 
-  

๑๓. หน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ 
อนุมัติ 

๑๐) - ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

- คงเดิม 

หน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้เงินตามวตัถุประสงค ์
ที่ก าหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ 

CR๑ 

๑๔. การบริหารเงินของกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่มีการอ้างอิงกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไป 

๑๔) - ติดตามในกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

- คงเดิม 

การบรหิารเงินของกองทุนฯ ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ
คณะกรรมการกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่ม ี
การอ้างอิงกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่อาจมีการปรับเปลีย่นไป 

CR๒ 
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กองทุนฯ ได้เปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนฯ กับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ  
และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ อีกทั้ง กองทุนฯ ได้น าปัจจัยเสี่ยง 
ที่ได้พบมาพิจารณาประสิทธิผลการควบคุมภายใน พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิผล 
การควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาว่า ปัจจัยเสี่ยงที่พบมีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ หากปัจจัยเสี่ยงใด
มีผลการประเมินต่ ากว่า ๓ เพียง ๑ ด้าน จัดว่ากระบวนการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องน ามาจัดการ
ความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖ ต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
การเปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนฯ กับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ 

และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ 
 

ความเสี่ยง 

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปี 

แผนปฏิบัติการระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี

บัญชี ๒๕๖๕ 
SR๑ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และกระทรวงเจ้าสังกัดที่อาจกระทบ 
ต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคลอ้งกับหลักเกณฑฯ์ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ร้อยละของโครงการ 
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบตามที่ 
สคร. เสนอ 

SR๒ ข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่ครบถ้วนสมบรูณต์ามที่ 
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที ่๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ การด าเนินการจัดสรรเงิน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 

OR๑ สคร. ไมส่ามารถน าเสนอข้อเสนอ
การขอรับการสนับสนุนต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตามก าหนดเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ การด าเนินการจัดสรรเงิน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 

OR๒ หน่วยงานของรัฐไมส่ามารถจัดจ้าง
ที่ปรึกษาไดต้ามก าหนดเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 
 
 

- 
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ความเสี่ยง 

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปี 

แผนปฏิบัติการระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี

บัญชี ๒๕๖๕ 
OR๓ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
กองทุนฯ ไม่สามารถใช้งานได ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
กลยุทธ์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน านวัตกรรม 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบรหิารจดัการเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานไดต้ามพันธกิจ และ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑ การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ 
ทุนหมุนเวียน 

OR๔ หน่วยงานเจ้าของโครงการทีไ่ด้รับ
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ยังไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ การด าเนินการจัดสรรเงิน
ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 

OR๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ท าให้บุคลากรต้องปฏบิัติงานที่บ้าน 
การอนุมัติการเบิกจ่าย และการจ่ายเงิน 
จึงด าเนินการล่าช้า  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

- 

FR๑ กองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่เพยีงพอ
ในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานแต่ละงวดของ
โครงการทีไ่ด้ด าเนินการในปีบญัชี ๒๕๖๕ 

FR๒ กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานแต่ละงวด 
ของโครงการที่ไดด้ าเนินการในปีบญัชี 
๒๕๖๕ 

FR๓ กองทุนฯ ไม่สามารถจดัสรรเงินให้
หน่วยงานของรัฐได้ตามก าหนดเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ความส าเร็จของ 
การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานแต่ละงวด 
ของโครงการที่ไดด้ าเนินการในปีบญัชี 
๒๕๖๕ 
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ความเสี่ยง 

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปี 

แผนปฏิบัติการระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผล 
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี

บัญชี ๒๕๖๕ 
CR๑ หน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้เงิน 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือ 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที ่๔ : การติดตามและควบคมุ
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

- 

CR๒ การบริหารเงินของกองทุนฯ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ และหลักเกณฑฯ์ ที่มีการอ้างอิง
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องที่อาจ 
มีการปรับเปลีย่นไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 

- 
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การพิจารณาความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
 

ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน 

ผลการประเมิน 
S/O/F/C ผลการด าเนินงาน 

กระบวนการ
ควบคุม 

การติดตาม 

SR๑ การเปลีย่นแปลงนโยบายของหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัดที่อาจกระทบต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ 

S ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

SR๒ ข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑฯ์ 

S ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR๑ สคร. ไมส่ามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับการสนับสนุน 
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ไดต้ามก าหนดเวลา 

O ๓ ๒ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR๒ หน่วยงานของรัฐไมส่ามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตาม
ก าหนดเวลา 

O ๒ ๔ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR๓ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ไม่สามารถใช้งานได ้ O ๓ ๒ ๑ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
OR๔ หน่วยงานเจ้าของโครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุนเงินกองทุนฯ 

ยังไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
ในหลักเกณฑ์ฯ 

O ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

OR๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
การอนุมัติการเบิกจ่าย และการจ่ายเงินจึงด าเนินการล่าช้า 

O ๓ ๑ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

FR๑ กองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่เพยีงพอในการสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

F ๓ ๒ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
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ความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง ความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน 

ผลการประเมิน 
S/O/F/C ผลการด าเนินงาน 

กระบวนการ
ควบคุม 

การติดตาม 

FR๒ กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ F ๓ ๒ ๑ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
FR๓ กองทุนฯ ไม่สามารถจดัสรรเงินให้หน่วยงานของรัฐ 

ได้ตามก าหนดเวลา 
F ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

CR๑ หน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือตามที่
คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัต ิ

C ๓ ๒ ๔ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

CR๒ การบริหารเงินของกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ และหลักเกณฑฯ์ ที่มีการอ้างอิง
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการปรับเปลีย่นไป 

C ๓ ๔ ๒ การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
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๒.๒ การประเมินความเสี่ยง 
จากการระบุความเสี่ยงข้างต้น กองทุนฯ ได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินผลกระทบ ( Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

(Likelihood) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด
ที่อาจกระทบต่อการจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ (SR๑) 

๒ ๒ ๔ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็น
โครงการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ) 
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการปรับโครงการออกจากแผนร่วมลงทุนฯ เป็นการปรับโครงการ  
ที่จะด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่เข้าข่ายจะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส่งผลกระทบในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ชองกองทุนฯ ในระดับต่ า 
อยูใ่นระดับที่ ๒ 
- คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดท า ปรับปรุง และติดตามผลการด าเนินการตามแผนร่วม
ลงทุนฯ โดยส าหรับแนวทางการติดตามผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ  
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานสรุปผลการด าเนินการ ความคืบหน้า และปัญหาของรายการ
โครงการตามแผนร่วมลงทุนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อประกอบการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนรว่มลงทุนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป โดยจาก
การติดตามแผนร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔) พบว่ามีกระทรวง
เจ้าสังกัดแจ้งขอปรับโครงการออกจากแผนร่วมลงทุนฯ จ านวน ๑ โครงการ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 
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ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

PPP Initiative และจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการพบว่า โครงการ
ดังกล่าวจะด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.  การร่วม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (๒๐ – ๔๐%) จึงให้คะแนน
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่ าอยู่ในระดับที ่๒ 

๒. ข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ไม่ครบถ้วนสมบรูณต์ามที่ก าหนดไว้ 
ในหลักเกณฑ์ฯ (SR๒) 

๕ ๓ ๑๕ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ขาดความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจส่งผลให้การด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๕ 
- จากการพิจารณาข้อเสนอในการขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ พบว่าจากการตรวจสอบข้อเสนอ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ฯ 
ยังมีบางโครงการที่ต้องขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท าและส่งข้อมูลเอกสาร 
ที่ ชัดเจนและเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ เพิ่มเติมภายใน  
๓๐ วันท าการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่จัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานให้ครบภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ไม่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น
บางครั้ง (๔๑ – ๖๐%) จึงให้คะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ี ๓ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

๓. สคร. ไมส่ามารถน าเสนอข้อเสนอ 
การขอรับการสนับสนนุต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตามก าหนดเวลา (OR๑) 

๕ ๓ ๑๕ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากกองทุนฯ ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ตามก าหนดเวลา อาจส่งผลให้การด าเนินโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงให้คะแนน
ระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๕ 
- ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน มีหน่วยงานเจ้าของโครงการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
จ านวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ให้ความสนใจบรรจุ
โครงการในแผนร่วมลงทุนฯ เพิ่มมากข้ึน ซึ่งท าให้กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสนใจขอรับการ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับกองทุนฯ ใช้บุคลากรร่วมกับ สคร. 
ดังนั้น การที่ สคร. ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตามก าหนดเวลาอาจมีโอกาสเกิดบางครั้ง (๔๑ – ๖๐%) จึงให้คะแนนระดับ
ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ี ๓ 

๔. หน่วยงานของรัฐไมส่ามารถจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาไดต้ามก าหนดเวลา (OR๒) 

๕ ๒ ๑๐ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถด าเนินการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาได้ตามก าหนด อาจส่งผลให้การด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า ส่งผล
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ใน
ระดับที ่๕ 
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ๑ หน่วยงาน จัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าประมาณการตาม
แผนปฏิบัติการโครงการ ดังน้ัน จึงให้คะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ี ๒ 

๕. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ 
ไม่สามารถใช้งานได้ (OR๓) 

๓ ๒ ๖ ฐานข้อมูลในอดีต 
- ปัจจุบันกองทุนฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ซึ่งปฏิบัติงานโดย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ สคร. ดังนั้น หาก สคร. ประสบปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
อาจส่งผลให้การท างานของกองทุนฯ บางอย่างเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และหน่วยงานเจ้าของโครงการในระดับปานกลาง  
และในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๓ 
- ที่ผ่านมาจ านวนครั้งในการเกิดปัญหาการเช่ือมต่อของระบบอินเตอร์เน็ตของ สคร. มีอัตรา
การเกิดปัญหาประมาณ ๒ ครั้ง/ปี จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ี ๒ 

๖. หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไดร้ับ 
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ยังไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ฯ (OR๔) 

๓ ๒ ๖ ฐานข้อมูลในอดีต 
- การที่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑฯ์ ส่งผลกระทบต่อรายไดค้่าธรรมเนียมของ
กองทุนฯ และเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เช่น การสอบถามความคืบหน้า 
การจัดท าหนังสือทวงถาม จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๓ 
- จากการพิจารณาความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ พบว่า ในปี ๒๕๖๔ เกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงานท่ีได้รบัการจดัสรร
เงินจากกองทุนฯ ที่รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแผนล่าช้า จ านวน ๑ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

ครั้ง และในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานเจ้าของโครงการใดที่น าส่งค่าธรรมเนียมคืน
ให้แก่กองทุนฯ ล่าช้ากว่า ๑๔ วันท าการ นับจากวันครบก าหนดการรับเงินค่าธรรมเนียม  
จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ ๒ 

๗. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ท าให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานท่ีบ้าน  
การอนุมัติการเบิกจ่าย และการจ่ายเงิน
จึงด าเนินการล่าช้า (OR๕) 

๓ ๑ ๓ ฐานข้อมูลในอดีต 
- เนื่องจากเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงให้คะแนนระดับ
ผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๓ 
- สคร. มีการใช้งานระบบ Cloud เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่บ้าน จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้น 
อยู่ในระดับที่ ๑ 

๘. กองทุนฯ มีสภาพคล่องไมเ่พียงพอ 
ในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ (FR๑) 

๕ ๒ ๑๐ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากกองทุนฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการสนับสนุนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ อาจส่งผลให้ 
การด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือ
วัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงให้คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๕ 
- กองทุนฯ มีเงินประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ส าหรับรองรับการด าเนินการสนับสนุน
หน่วยงาน เจ้าของโครงการในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารกิจการ หลักเกณฑ์
และวิธีการในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารขอกองทุนฯ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

ก าหนดให้หากเงินของกองทุนฯ เหลือจ านวน ๑๐๐ ล้านบาทหรือต่ ากว่า กองทุนฯ  
จะต้องจัดท าแผนด าเนินงานของกองทุนฯ เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ ๒  

๙. กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ (FR๒) 

๕ ๒ ๑๐ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากกองทุนฯ ขาดสภาพคล่อง และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
อาจส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และท าให้การด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า  
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงให้คะแนนระดับผลกระทบ
อยู่ในระดับที่ ๕ 
- ปัจจุบันกองทุนฯ มีเ งินของกองทุนฯ ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ส าหรับรองรับ 
การด าเนินการสนับสนุนหน่วยงาน เจ้าของโครงการในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ี ๒  

๑๐. กองทุนฯ ไม่สามารถจดัสรรเงินให้
หน่วยงานของรัฐได้ตามก าหนดเวลา 
(FR๓) 

๕ ๑ ๕ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากกองทุนฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
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ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

ปี ๒๕๖๒ ได้ตามก าหนดเวลาและท าให้การด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า  
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง จึงให้คะแนนระดับผลกระทบ
อยู่ในระดับที่ ๕ 
- กองทุนฯ ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุนฯ ซึ่งรวมถึงการน าไปใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ ๑ 

๑๑. หน่วยงานของรัฐไมไ่ด้ใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือ 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ
(CR๑) 

๓ ๑ ๓ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้การใช้เงินของกองทุนฯ ขาดประสิทธิภาพ จึงให้คะแนนระดับ
ผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๓ 
- หลักเกณฑ์ฯ ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการจ้างท่ีปรึกษา ซึ่งรวมถึง
จัดส่งสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้กองทุนฯ ทราบภายใน ๓๐ วันท าการนับจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาฯ จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ ๑ 

๑๒. การบริหารเงินของกองทุนฯ ไม่เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
และหลักเกณฑ์ฯ ที่มีการอ้างอิง
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องที่อาจ

๓ ๒ ๖ ฐานข้อมูลในอดีต 
- กองทุนฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขาดแคลน
งบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการในการว่าจ้างที่ปรึกษาตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้าง
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ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

เหตุผลประกอบ ผลกระทบ 
(I) 

โอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(L) 

คะแนน 
(I) X (L) 

มีการปรับเปลีย่นไป (CR๒) พื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองทุนฯ การบริหารเงินของกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่มีการอ้างอิงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไป อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาพรวมของกองทุนฯ จึงท าให้
คะแนนระดับผลกระทบอยู่ในระดับที่ ๓ 
- คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เห็นชอบการปรับกรอบวงเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จากเดิม 
๙๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑๔๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท ส าหรับน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และน าไปใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามมาตรา ๕๓ แห่ง พ.ร.บ.  
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุนฯ จึงท าให้
โอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ี ๒ 

 

 การจัดล าดับความเสี่ยง 
 จากการประเมินความเสี่ยงกองทุนฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกองทุนฯ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยง จึงน าผลการค านวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่ ควรได้รับการจัดการก่อน 
ตามเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก : คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕ – ๒๕ คะแนน หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยงประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
 ๒. ระดับความเสี่ยงสูง : คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตราการลด
หรือก าจัดความเสี่ยง 
 ๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง : คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ – ๙ คะแนน หมายถึงระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
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 ๔. ระดับความเสี่ยงต่ า : คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๓ คะแนน หมายถึงระดับที่ยอมรับได ้แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
  

 
โอกาส 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก 
(๕) 

๕ 
FR ๓ 

๑๐ 
OR ๒, FR ๑ 
และ FR ๒ 

๑๕ 
SR ๒ และ OR ๑ 

๒๐ ๒๕ 

สูง 
(๔) 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

ปานกลาง 
(๓) 

๓ 
OR ๕ และ CR ๑ 

๖ 
OR ๓, OR ๔ 
และ CR ๒ 

๙ ๑๒ ๑๕ 

ต่ า 
(๒) 

๒ 
๔ 

SR ๑ 
๖ ๘ ๑๐ 

ต่ ามาก 
(๑) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

แนวโน้มระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๖ 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

SR๑ การเปลีย่นแปลง

นโยบายของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัดที่อาจ
กระทบต่อการจัดสรรเงิน
ของกองทุนฯ 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ให้กับโครงการภายใน
แผนร่วมลงทุนฯ  
และผา่นการเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้ว 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานเจ้าของ
โครงการภายใต ้
แผนร่วมลงทุนฯ 
สามารถด าเนินการ
ตามเงื่อนไข 
การจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ  

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้รบั 
การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ  
อย่างเหมาะสม  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่งโดย
ให้มีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย ประสานงานและติดตามการเปลีย่นแปลง
นโยบายของกระทรวงเจ้าสังกัดอยา่งเป็น
ประจ าต่อเนื่อง 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

การติดตามประสานงาน
และก ากับตดิตามกับ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและกระทรวง
เจ้าสังกัดเกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุน

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด 
วางแนวนโยบาย
ส าหรับโครงการ 
ร่วมลงทุนที่มีความ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด
ประสานงานร่วมกับ 
สคร. อย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม 

ชัดเจนมากขึ้น 

SR๒ ข้อเสนอของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ฯ 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ส าหรับวิธีการขอรับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ 
และระยะเวลาใน 
การพิจารณาข้อเสนอ 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานเจ้าของ
โครงการมคีวาม
เข้าใจในการขอรับ
จัดสรรเงินกองทุนฯ 
มากขึ้น 

จ านวนโครงการ 
ที่เสนอขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเพื่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 
อย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้
 

- - - - - 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
OR๑ สคร. ไมส่ามารถ
น าเสนอข้อเสนอ 
การขอรับการสนับสนุน 
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
ได้ตามก าหนดเวลา 
 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดกระบวนการ
และก าหนดระยะเวลา
ในทุกกิจกรรมของการ
พิจารณาข้อเสนอ 
ของ สคร. 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย กองทุนฯ สามารถ
น าเสนอข้อเสนอ 
การขอรับการ
สนับสนุน 
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

กองทุนฯ สามารถ
อนุมัติโครงการ  
ที่เสนอขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา ยอมรับ 

(Take) 
ยอมรับความรับเสี่ยง 
โดยด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

OR๒ หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาไดต้าม
ก าหนดเวลา 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
จ้างท่ีปรึกษา รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและ

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานของรัฐมี
ความเข้าใจ 
ในการขอรับจัดสรร 
เงินกองทุนฯ มากขึ้น 
และสามารถจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาไดต้าม

หน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษาไดต้าม
แผนงาน ร้อยละ ๘๐  
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

การใช้จ่ายเงินตามแผน
ให้กองทุนฯ ทราบ 

แผนงาน 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยปะสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ 
อย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

OR๓ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนฯ 
ไม่สามารถใช้งานได ้

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ประสานและแจ้ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ภายใน ๑ ช่ัวโมง 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศของ
กองทุนฯ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ 

จ านวนครั้งของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ที่ไม่
สามารถใช้งานได้ 
ลดลงกว่าร้อยละ ๘๐ ยอมรับ 

(Take) 
ยอมรับความเสีย่ง 
โดยตดิตาม/ตรวจสอบ
การเช่ือมต่อของระบบ 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

OR๔ หน่วยงานเจ้าของ
โครงการทีไ่ด้รับการ

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 



 

78 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

สนับสนุนเงินกองทุนฯ  
ยังไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอน 
หรือระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
จ้างท่ีปรึกษา รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและ
การใช้จ่ายเงินตามแผน
ให้กองทุนฯ ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย  หน่วยงานของรัฐมี
ความเข้าใจในการ
ขอรับจัดสรร 
เงินกองทุนฯ มากขึ้น 
และสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอน 
หรือระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ฯ 

หน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบัตติาม
ขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ ๘๐  

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยการประสานงาน
และตดิตามความ
คืบหน้าของโครงการ
อย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

OR๕ สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ท าให้บุคลากรต้อง

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นปัจจัยภายนอก 
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

จัดสรรเจา้หน้าท่ีเพื่อ
ปฏิบัติงานท่ีบ้านและ 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย  การปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
การอนุมัติการ

ไม่พบข้อร้องเรียน 
ในการอนุมัติการ
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน  
การอนุมัติการเบิกจ่าย 
และการจ่ายเงิน 
จึงด าเนินการล่าช้า 

ที่ สคร. ให้มีความ
เหมาะสมเพื่อไม่ให้
กระทบต่อการ
ด าเนินงาน 

เบิกจ่าย และการ
จ่ายเงินด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 

เบิกจ่าย และการ
จ่ายเงินทีด่ าเนินการ
ล่าช้า 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยประสานงานและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

ภารกิจหลักท่ีส าคญั 
ไม่สามารถถ่ายโอนให้
หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินงานแทนได ้

- - - - - 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
FR๑ กองทุนฯ มีสภาพ
คล่องไม่เพยีงพอ 
ในการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐ 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาการขอรับจัดสรร
เงินกองทุนให้เปน็ไปตาม
วินัยการเงินการคลังและ
แนวทางการบริหารจดั
การเงินของกองทุน 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย  กองทุนฯ มี 
สภาพคล่อง 
ที่เพียงพอในการ
สนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐ 

จ านวนเงินค่าจ้าง 
ที่ปรึกษามีความ
เหมาะสมเป็นไปตาม
วินัยการเงินการคลัง 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยประสานงานและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

FR๒ กองทุนฯ ไม่ได้รับ
การจัดสรรเงิน
งบประมาณ 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

จัดท าแนวทางการ
บริหารจดัการ
เงินกองทุนฯ  

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย  กองทุนฯ ด าเนินการ
ตามแนวทางการ
บริหารจดัการ
เงินกองทุนฯ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนโครงการ 
ร่วมลงทุนที่ไดร้ับ 
การจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ ก่อให้เกิด
โครงการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคัญ 
ของประเทศ 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยประสานงานและ 
ใหข้้อมูลแก่
กรมบัญชีกลาง 
อย่างต่อเนื่อง 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

FR๓ กองทุนฯ ไม่
สามารถจัดสรรเงิน 
ให้หน่วยงานของรัฐ 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ได้ตามก าหนดเวลา ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ส าหรับระยะเวลา 
ในการพิจารณาข้อเสนอ 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย กองทุนฯ สามารถ
น าเสนอข้อเสนอการ
ขอรับการสนับสนุน 
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

กองทุนฯ สามารถ
อนุมัติโครงการ  
ที่เสนอขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความรับเสี่ยง 
โดยด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
CR๑ หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้ใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ หรือตามที่
คณะกรรมการกองทุนฯ 
อนุมัติเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการ
จ้างท่ีปรึกษา รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและ
การใช้จ่ายเงินตามแผน
ให้กองทุนฯ ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย หน่วยงานของรัฐ 
มีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ หรือตามที่
คณะกรรมการ
กองทุนฯ อนุมัติ 
เพื่อสนับสนุน 

หน่วยงานของรัฐมี
ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ หรือตามที่
คณะกรรมการ
กองทุนฯ อนุมัติ 
เพื่อสนับสนุน 
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ปัจจัยเสี่ยง Proposed Mitigation Cost and Benefit Analysis 
วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ผลที่จะได้รับ 
ประเภทค่าใช้จ่าย แผนการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย (บาท) เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ยอมรับ 
(Take) 

ยอมรับความเสีย่ง 
โดยการประสานงาน
และตดิตามความ
คืบหน้าของโครงการ
อย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย การด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ 

การด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐  

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 

CR๒ การบริหารเงินของ
กองทุนฯ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ และหลักเกณฑ์ฯ 
ที่มีการอ้างอิงกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
ที่อาจมีการปรับเปลีย่นไป 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
หยุดหรือยกเลิกได ้

- - - - - 

ควบคุม 
(Treat) 

ก าหนดให้มีกลไลการ
ตรวจสอบภายใน 
เพื่อตรวจสอบการ
บริหารเงินกองทุนฯ  

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย การบริหารเงิน 
ของกองทุนฯ  
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
และหลักเกณฑ์ฯ ที่มี
การอ้างอิงกฎหมาย
และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องทีอ่าจมี 
การปรับเปลี่ยนไป 

ไม่พบข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการบรหิาร
เงินของกองทุนฯ  ยอมรับ 

(Take) 
ยอมรับความเสีย่ง 
โดยการประสานงาน
และตดิตามความ
คืบหน้าของโครงการ
อย่างใกล้ชิด 

- - ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถ
ถ่ายโอนได ้

- - - - - 
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แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุน ประจ าปี ๒๕๖๖ 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
(S/O/F/C) 

ระดับความเสี่ยง 
(R) 

SR๑ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่อาจกระทบต่อการ
จัดสรรเงินของกองทุนฯ 

S ๔ - ก าหนดเงื่อนไขการจดัสรรเงินของ
กองทุนฯ ให้กับโครงการภายในแผน 
ร่วมลงทุนฯ และผ่านการเห็นชอบ 
จากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว 
- การติดตามประสานงานและก ากับ
ติดตามกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และกระทรวงเจ้าสังกัดเกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สามารถจัดสรรเงินกองทุนฯ  
ได้อย่างเหมาะสม 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- หน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้รบัการ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
อย่างเหมาะสม  
ร้อยละ ๑๐๐ 

สคร. 

SR๒ ข้อเสนอของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 

S ๑๕ - ก าหนดเงื่อนไขการจดัสรรเงินของ
กองทุนฯ ส าหรับวิธีการขอรับจัดสรร
เงินกองทุนฯ และระยะเวลา 
ในการพิจารณาข้อเสนอ  
- ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม
อย่างใกล้ชิด 
 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- จ านวนโครงการ 
ที่เสนอขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 

สคร. 
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ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
(S/O/F/C) 

ระดับความเสี่ยง 
(R) 

OR๑ สคร. ไมส่ามารถ
น าเสนอข้อเสนอการ
ขอรับการสนับสนุน 
ตอ่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

O ๑๕ ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ส าหรับระยะเวลา 
ในการพิจารณาข้อเสนอ 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- กองทุนฯ สามารถอนุมตัิ
โครงการ ที่เสนอขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 

สคร. 

OR๒ หน่วยงานของ
รัฐไมส่ามารถจัดจา้ง 
ที่ปรึกษาไดต้าม
ก าหนดเวลา 

O ๑๐ ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการจ้างท่ีปรึกษา 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินตามแผนให้กองทุนฯ ทราบ 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- หน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการจ้าง 
ที่ปรึกษาไดต้ามแผนงาน  
ร้อยละ ๘๐ 

สคร. 

OR๓ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
กองทุนฯ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ 

O ๖ ประสานและแจ้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ภายใน ๑ ช่ัวโมง 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- จ านวนครั้งของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ที่ไม่
สามารถใช้งานได้  
ลดลงกว่าร้อยละ ๘๐ 

สคร. 

OR๔ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ ยังไม่

O ๖ ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการจ้างท่ีปรึกษา 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- หน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบัตติาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 

สคร. 
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ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
(S/O/F/C) 

ระดับความเสี่ยง 
(R) 

ปฏิบัติตามขั้นตอน 
หรือระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ฯ 

จ่ายเงินตามแผนให้กองทุนฯ ทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๐ 

OR๕ สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ท าให้บุคลากรต้อง
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน  
การอนุมัติการเบิกจ่าย 
และการจ่ายเงิน 
จึงด าเนินการล่าช้า 

O ๓ จัดสรรเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบตัิงานท่ีบ้าน
และที่ สคร. ให้มีความเหมาะสม 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการด าเนินงาน 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- ไม่พบข้อร้องเรียน 
ในการอนุมัต ิ
การเบิกจ่าย 
 และการจา่ยเงิน 
ทีด่ าเนินการล่าช้า 

สคร. 

FR๑ กองทุนฯ 
มีสภาพคล่อง 
ไม่เพียงพอ 
ในการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐ 

F ๑๐ ก าหนดแนวทางการพิจารณาการขอรับ
จัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามวนิัย
การเงินการคลังและแนวทางการ
บริหารจดัการเงินของกองทุน 
 
 
 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- จ านวนเงินค่าจ้าง 
ที่ปรึกษามีความ
เหมาะสมเป็นไปตาม
วินัยการเงินการคลัง 

สคร. 
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ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
(S/O/F/C) 

ระดับความเสี่ยง 
(R) 

FR๒ กองทุนฯ ไม่ได้
รับการจดัสรร 
เงินงบประมาณ 

F ๑๐ จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ
เงินกองทุนฯ 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- จ านวนโครงการ 
ร่วมลงทุนที่ไดร้ับการ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
ก่อให้เกิดโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ส าคัญของประเทศ 

สคร. 

FR๓ กองทุนฯ  
ไม่สามารถจัดสรรเงิน
ให้หน่วยงานของรัฐ 
ได้ตามก าหนดเวลา 

F ๕ ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ส าหรับระยะเวลา 
ในการพิจารณาข้อเสนอ 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- กองทุนฯ สามารถอนุมตัิ
โครงการ ท่ีเสนอขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา 

สคร. 

CR๑ หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้ใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ใน พ.ร.บ. การร่วม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
หรือตามที่
คณะกรรมการกองทุนฯ 
อนุมัติเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตาม 

C ๓ ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการรายงานผลการจ้างท่ีปรึกษา 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินตามแผนให้กองทุนฯ ทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- หน่วยงานของรัฐมีความ
เข้าใจวัตถปุระสงค์ที่
ก าหนดใน พ.ร.บ. การรว่ม
ลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ หรือ
ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ อนุมัตเิพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐ 

สคร. 
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ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 
(S/O/F/C) 

ระดับความเสี่ยง 
(R) 

พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ 
CR๒ การบริหารเงิน
ของกองทุนฯ  
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
และหลักเกณฑ์ฯ ที่มี
การอ้างอิงกฎหมาย
และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องที่อาจมี 
การปรับเปลี่ยนไป 

C ๖ ก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบการบรหิารเงินกองทุนฯ 

ต.ค. ๖๖ –  
ก.ย. ๖๗ 

- ไม่พบข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการบรหิารเงิน
ของกองทุนฯ 

สคร. 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนฯ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๑. การพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ 

๑) การพิจารณาโครงการ
มีความลา่ช้าไมเ่ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 
๒) ข้อเสนอโครงการ 
ยังไม่มีความครบถ้วน
สมบูรณ ์

๑) ก าหนดเงื่อนไขใน
หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินกองทุนฯ  
๒) ก าหนดตัวช้ีวัด
รายบุคคลเพื่อก าหนด
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 
๓) ประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ขอรับจดัสรร
เงินอย่างใกล้ชิด 
๔) วางแผนและก ากับ
กระบวนการวิเคราะห ์
ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด 

การควบคุมภายใน 
ทีย่ังไม่เพียงพอ 

๑) ข้อ เสนอโครงการ 
ยังไม่ครบถ้วน 
๒) การพิจารณาโครงการ
ล่าช้าไมเ่ป็นตาม
ก าหนดเวลา 

๑) เผยแพร่หลักเกณฑ์
การขอรับจัดสรร
เงินกองทุนฯ 
๒) เร่งรดัและปฏิบัตติาม
ขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
๓) ประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอย่างใกล้ชดิ 

สคร. 



 

89 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๒. การจดัสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์ 
การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง 
กับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑) หน่วยงานของรัฐ 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
รวมทั้งรูปแบบ 
การด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุน 
๒) ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
เข้าใจยาก 

๑) ปรับปรุง ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่
ให้เป็นปัจจุบัน 
๒) เปิดโอกาสให้ม ี
การซักถามของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจ 

มีการควบคุมภายใน 
ทีเ่พียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 

๓. การประสานงานกับ
ส านักงบประมาณ (สงป.) 
เพื่อขอข้อมูลหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ม ี
ความต้องการขอรับ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๑) สงป. ไมเ่ข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
๒) ขาดการประสานงาน
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ระหว่าง สงป. และ สคร. 

ประสานงานเจ้าหน้าที่ 
สงป. เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
จ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนตาม พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 

๔. การส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑) ด าเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ทันก าหนดเวลา 
 

๑) จัดท าร่าง
แบบสอบถามแนวทาง 
การส ารวจ รูปแบบ

มีการควบคุมภายใน 
ทีเ่พียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 



 

90 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๒) ผลคะแนนที่ ได้ รับ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

ประเมินผล จัดส่งให้
กรมบัญชีกลางและ
บริษัทท่ีปรึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
ก่อนไตรมาส ๒ 
๒) วิเคราะห์ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
และรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อทราบ 

๕. การตดิตาม 
และควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรร
เงินกองทุนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้

การก ากับติดตาม 
ผ่านรายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกเดือน 

มีการควบคุมภายใน 
ที่ยังไม่เพียงพอ 

หน่วยงานไม่ระบุถึง
สาเหตุแห่งความล่าช้า 
ที่ชัดเจน 

ประสานงานหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 
อย่างใกล้ชิด 

สคร. 

๖. การจดัท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบตัิการ  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

แผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบตัิการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องยังไม่ม ี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

๑) มีการวางกรอบ
แนวนโยบายที่ชัดเจน
ของคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

ตามหลักมาตรฐานสากล ๒) มีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
เป็นประจ า 
๓) การด าเนินการ
สอดคล้องกับภารกิจและ
เป้าประสงค์ของกองทุนฯ 

๗. การจดัท า/ทบทวน
ระบบบรหิารความเสี่ยง 

ยังไม่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ตามหลัก
มาตรฐานสากล 

วางกรอบแนวนโยบาย 
ที่ชัดเจนของคณะกรรมการ
กองทุนฯ และก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

มีการควบคุมภายใน 
ที่ยังไม่เพียงพอ 

ไม่ทราบถึงความคืบหน้า
และการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

จัดท าแบบฟอร์มรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

สคร. 

๘. การจัดท าประมาณการ
รายรับรายจ่ายและ 
ประมาณการกระแสเงินสด 
ประจ าปีงบประมาณ  
และการจัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  

ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลในการประมาณ
การรายรับรายจ่าย  
และการจัดท ารายงาน
การเงิน 
 

ก าหนดตัวช้ีวัด 
และผูร้ับผดิชอบในแต่ละ
ระดับเพื่อให้เกิด 
การตรวจสอบกันและกัน 
และความถูกต้องของ
การอนุมัตริับจ่ายเงิน 
 
 

มีการควบคุมภายใน 
ทีเ่พียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๙. การน าระบบ
ฐานข้อมูลของกองทุนฯ 
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 

ไม่มีฐานข้อมลูส าหรับ
โครงการร่วมลงทุน 
ที่ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ 

สร้างฐานข้อมลูโครงการ
โดยเป็นการน าเข้าข้อมลู
จากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

มีการควบคุมภายใน 
ที่ยังไม่เพียงพอ 

ขาดการวิเคราะห์  
และใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมลู 
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาโครงการ 
ความคุ้มค่า และจดัท า
นโยบายสนับสนุน
โครงการทีส่ าคัญต่อไป 

สคร. 

๑๐. การรับเงิน 
หรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

๑) ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของการรับเงิน
และจ่ายเงิน 
๒) การตรวจสอบได้ของ
ข้อมูล ความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 

๑) ก าหนดผูร้ับผดิชอบ
ในแต่ละระดับเพื่อให้เกิด
การตรวจสอบกันและกัน 
และความถูกต้อง 
ของการอนุมัติรับจ่ายเงิน 
๒) เอกสาร หลักฐาน 
ในระบบมีการบันทึก 
ผู้เข้าออกระบบ 
ที่สามารถตรวจสอบได ้
 
 

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 



 

93 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๑๑. โครงการจดัเก็บ
เอกสารด้วยระบบ  
E-Filing และเว็บไซต์ของ
กองทุนฯ 

เอกสารขาดความถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่เป็นระเบียบ 

๑) ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเอกสาร 
ก่อนน าจัดเก็บ 
๒) มีการจดัท าระบบ 
ในการสร้างไฟล์ จัดเก็บ
เป็นหมวดหมู ่

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 

๑๒. การรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
(หลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ) 

การปรับเปลี่ยนหลกัเกณฑ์
การประเมินผล 
เพื่อให้รองรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ประสานงานและติดตาม
ข้อมูลของหลักเกณฑ ์
การประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด 

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 

๑๓. การเข้าร่วม 
การอบรมระบบรายงาน
การเงินรวมภาครัฐ 
(CFS) 

การขาดความรู้  
ความเชี่ยวชาญ 
ของบุคลากรของกองทุนฯ 

เข้ารับการอบรม  
และประสานงานร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง 
อย่างใกล้ชิด 
 
 

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 



 

94 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๑๔. การจัดท า/ทบทวน 
คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ของกองทุนฯ 

การจัดท า ทบทวนคู่มือ
ปฏิบัติงานมีความล่าช้า
กว่าก าหนด 

๑) วางแนวทาง  
กรอบระยะเวลา  
และผูร้ับผดิชอบให้ชัดเจน 
๒) ก าหนดตัวช้ีวัด
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

มีการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอเหมาะสม 

- - สคร. 

 
๑. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

ภายหลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี  

การด าเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้  

มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความ เสี่ยงตามกิจกรรม/

มาตรการลดลงหรือไม่ โดยต้องมีการสอบทานว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด  

ควรปรับเปลี่ยนและน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือรับทราบ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ

ความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ
กิจกรรมจัดการ 

ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(ประเมนิใหม)่ 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ แนวทางเพ่ิมเติม 
โครงการ ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

๑. ๑.๑       
 ๑.๒       
 ๑.๓       

 



๙๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๕ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการสารสนเทศเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
รับทราบและมีความเข้าใจในภารกิจและการด าเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงส่งเสริมและสนันสนุนให้
หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถเสนอขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุง
แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังช่วยในการบริหารงานของกองทุนฯ ในส่วนของการควบคุมการรับ/
จ่ายเงิน การบัญชี และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน  
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนฯ ตามแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนฯ มีทิศทางและก าหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนฯ ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย 
๑. หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกองทุนฯ ได้ง่าย และมีการน าเสนอข้อมูล

อย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย (User-friendly) รวมทั้ง สามารถสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ได้ 

๒. กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นและเพียงพอ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกองทุนฯ และ สคร. สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศได้ 

๓. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมและรายงานการด าเนินงานที่มี 
ความครบถ้วนและตรวจสอบได้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินของกองทุนฯ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๙๗ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

๑. ความเป็นมา 

ตามกองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณให้สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและ
ด าเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งการจัดท าหรือปรับปรุงแผน 
การจัดท าโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนการพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ  
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กองทุนฯ ในฐานะทุนหมุนเวียน
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง จะต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนด้วย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะเน้น
ไปยังระบบข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนให้กองทุนฯ สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
และประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และมีระบบควบคุมการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไป  
ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นหลัก  
 

๒. ระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของกองทุนฯ ในปัจจุบัน 
เนื่องจากกองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนขนาดเล็ก ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

เป็นการเฉพาะ จึงใช้บุคลากรของ สคร. และทรัพยากรของ สคร. ในการด าเนินงานของกองทุนฯ ส่งผลให้เกิด
การประหยัดงบประมาณของรัฐ ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
ในด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะศึกษา พัฒนา และใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร. รวมทั้งมี
ระบบการควบคุมและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลางด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติดิจิทัลระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน การให้ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ การจัดให้มี
ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 



๙๘ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ระบบสารสนเทศ เป้าประสงค ์ ผู้ใช้งานหลัก ก าหนดเวลา
การใช้งาน 

๑) ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อจดัเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน 
- จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศฯ ระยะยาว  
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
ประจ าปีบญัช ี

- พัฒนาระบบฐานข้อมลูกองทุน 
ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน
ร่วมกับ สคร. 

- การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุฯ 
ผ่าน website 

๑) เพื่อให้ สคร. สามารถติดตามการจัดสรรเงิน
ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
และกรอบระยะเวลา และสามารถรายงาน
ให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่อง  

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถบริหารจัดการเงิน 
ของกองทุนฯ ให้เพียงพอ และสามารถ
สนับสนุนทางการเงินไดต้ามก าหนดเวลา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อให้บุคคลากรกองทุนฯ มรีะบบฐานข้อมูล
สารสนเทศจดัเก็บรายละเอียดข้อมูลผล 
การด าเนินงานด้านการเงินและไมใ่ช่การเงิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ 

- สคร. 
- หน่วยงานของรัฐ 

ที่ได้รับเงินจัดสรร 
จากกองทุนฯ 

- หน่วยงานของรัฐ 
ทีม่ีความประสงค์
ขอรับเงินสนับสนุน 
จากกองทุนฯ 

 

ปี ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ ตาม

ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ

เพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ 

และผลกระทบ 
ระยะยาว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  

 

๒) ระบบการสอบถามข้อมลู 
ของกองทุนฯ และข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 
Online (website/e-mail) 

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรบัทราบ
ข้อมูลของกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการขอรบัจัดสรรเงินและการน าส่ง 
เงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน 
ในรายละเอียด 

๒) เพื่อใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถร้องเรียน/ 
ให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุน
ฯ เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปรับปรุง 
การด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

- หน่วยงานของรัฐ 
ทีม่ีความประสงค์
ขอรับเงินสนับสนุน 
จากกองทุนฯ 

- สาธารณชน 

ปี ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  

(โดยใช้ร่วมกับ 
website สคร. 
และ website  
ในด้าน PPP 
ของ สคร.) 

๓) ระบบการเงินของกองทุนฯ 
ประกอบด้วย  
- ระบบจัดท างบทดลอง 
- ระบบบรหิารจดัการเงินนอก

งบประมาณ (NBMS) 
- ระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
(New GFMIS Thai) 

- ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ 
(CFS) 

- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate 
Online) 

๑) เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบควบคุมงาน 
ด้านการเงินท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปตาม 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถจดัการเกี่ยวกับ 
การฝากเงินให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น  
และลดปรมิาณงาน 

๓) เพื่อให้ สคร. สามารถก ากับดูแลการรับ/จ่าย
ให้มีความรอบคอบ และตรวจสอบได ้
ในทุกขั้นตอน 

- สคร. 
- กรมบัญชีกลาง 
- ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.) 

ปี ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  

(ระบบ NBMS 
New GFMIS 

Thai 
และ CFS ของ
กรมบัญชีกลาง 

และ KTB 
Coporate Online  

ของ ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ) 
 
 
 



๙๙ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ระบบสารสนเทศ เป้าประสงค ์ ผู้ใช้งานหลัก ก าหนดเวลา
การใช้งาน 

๔) ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ 
สามารถติดตามการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
การเสนอเรื่อง การสั่งการ และการค้นหา
หนังสือ ของกองทุนฯ 

๒) เพื่อให้ สคร. มรีะบบในการจดัการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สามารถลดเอกสาร
ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในระบบแทนกระดาษ และ 
สามารถสืบค้นข้อมลูต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งเผยแพร่ความรู ้

สคร. ปี ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ 

(โดยใช้ระบบ
ร่วมกับ สคร.) 

๕) ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ระบบ
การจองยานพาหนะ ระบบจองห้อง
ประชุม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์ 
เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สคร. ปี ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ 

(โดยใช้ระบบ
ร่วมกับ สคร.) 

 

๓. แนวคิดและนโยบายด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

กองทุนฯ ได้ทบทวนกรอบแนวคิดและนโยบายด้านสารสนเทศและดิจิทัล และนโยบายอ่ืน 
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทุนฯ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ถือเป็นยุทธศาสตร์

ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือความสุขของคนไทย ๖ ด้าน โดยยุทธศาสตร์ชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก คือ 
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม อนึ่ง เมื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกับและถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. การพิจารณา  
จึงต้องพิจารณาร่วมกับบริบทของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สคร. ทั้งนี้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 



๑๐๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
๓.๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดท านโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้



๑๐๑ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็น
การต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทย 
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่ง
วางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์ 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพจนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว 
พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

1) วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้อง
กับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เพ่ือให้นโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ ตามท่ีก าหนดวิสัยทัศน์เป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 

 
 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล   
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



๑๐๒ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ 

เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร 
และบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อม 
ให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้กา รปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย  
๔ ระยะ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมีการก าหนดเป้าหมาย 
เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงานเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

๓.๓ แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (MOF 
Go Digital)  

ตามแผนพัฒนาดิจิทัล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม ยุทธศาสตร์ที่  4  
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษาประกอบกับภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี ได้ก าหนดว่า 
ในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่ วม 
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งกรอบระยะ เวลาในระยะที่ 2 สอดคล้องกับ 
การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลในปี 2565” 

2) ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลัง

ดิจิทัล (Digital MOF) (แผนกระทรวงการคลังดิจิทัลฯ) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



๑๐๓ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
 

๓.๔ เป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ สคร. 
สคร. ได้น ายุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน เนื่องจาก 
มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของ สคร. โดยมีเป้าหมายและแผนงาน ดังนี้ 

1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 
• บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นย า 
• ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพ่ือส่งเสริม

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
• มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูล 

ที่บูรณาการไม่ซ้าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

• ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล 

• สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ (Open Data)  
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (Open Government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 

• พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service 
Platform) เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ 



๑๐๔ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 6 
• ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์

อย่างเต็มรูปแบบโดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า e - Commerce เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี 

• มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัลโดยผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได ้

• มีมาตรฐานข้อมูลที่ เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 

4) แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
• จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจและการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการก าหนด
มาตรฐานกฎระเบียบและกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าและ
การใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่างๆ 

• สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 

๔. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ 

 

๕. งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จ าเป็นของกองทุนฯ 
ใช้ร่วมกับ สคร. 



๑๐๕ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖  
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ล าดับ 

ความส าคัญ 
โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนบัสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
๑) การจัดท าและพัฒนา

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน 

ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศจดัเก็บ
รายละเอียดข้อมูลผล 
การด าเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการส ารวจ 
ความต้องการและ 
ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ของกองทุนฯ 

๑) จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศฯ ระยะยาว  
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
ประจ าปีบญัช ี

๒) พัฒนาระบบฐานข้อมลูกองทุนฯ  
ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงินร่วมกับ สคร. 

๓) จัดท ามาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน 
ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

มากที่สุด 
(๑) 

โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใชบ้ริการได้รับ ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๒) การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทุนฯ ผ่าน website  
ข้อมูลของกองทุนฯ  
เป็นปัจจุบัน 

มีการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสยีครบถ้วน  
๑๐ ประเด็น 

๑) รวบรวมข้อมลูต่างๆ ของกองทุนฯ  

๒) เปิดเผยข้อมูลผ่าน website 

๓) ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบันอยูเ่สมอ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

มาก 
(๒) 

โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมนุเวียน 
๓) ระบบการสอบถามข้อมลู

ของกองทุนฯ และ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน 

กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอ 

๑) รับข้อสอบถามและข้อร้องเรยีนเกีย่วกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ  

๒) ตอบข้อสอบถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

มาก 
(๒) 



๑๐๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ล าดับ 

ความส าคัญ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๔) ระบบการเงินของกองทุนฯ  บันทึกข้อมูลทางการเงิน

ตามที่กรมบญัชีกลาง 
และธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ก าหนด 

การน าส่งข้อมลู 
ในระบบให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

บันทึกข้อมูลทางการเงินตามที่กรมบัญชีกลาง 
และธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก าหนด 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

มากที่สุด 
(๑) 

๕) ระบบสารบรรณและจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ผู้บริหารและบุคลากรของ
กองทุนฯ มีระบบในการ
จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 
ที่มีประสิทธิภาพ  

การเสนองานของ
บุคลากรของกองทุนฯ 
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดการเอกสารของกองทุนฯ ต่างๆ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) อย่างเป็น
หมวดหมูเ่ป็นระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

ปานกลาง 
(๓) 

๖) ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
ระบบการจองยานพาหนะ 
ระบบจองห้องประชุม 
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

บุคลากรของกองทุนฯ 
สามารถปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ระดับความส าเร็จของ
งานกองทุนฯ ใน
ภาพรวม 

ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุนฯ  
ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์

ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

ปานกลาง 
(๓) 

 

ทั้งนี้ ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการจะจัดเรียงล าดับโครงการที่มีความส าคัญมากที่สุด (๑) ไปยังน้อยที่สุด (๕) ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ ในกรณีที่การบริหารจัดการกองทุนฯ มีความซับซ้อนขึ้น จากปริมาณงานในการจัดสรรเงินที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ จนท าให้มีความจ าเป็ นต้องจ้างบุคลากร 

และจัดหาวัสดุส าหรับการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติม และจะได้มีการปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเ ทศ 

ของกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้องานท่ีเปลี่ยนแปลงต่อไป 



๑๐๗ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๖ 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

๑. ความเป็นมา 
๑.๑ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัย

อ านาจมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒) ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
ตามแผนร่วมการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) และการสนับสนุน สคร. ในการจัดท าแผนร่วม
ลงทุนฯ และการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการ
เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่เก่ียวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

๑.๒ การจัดท าแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เป็นการจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสารสนเทศของกองทุนฯ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของกองทุนฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
(บันทึกข้อตกลงฯ)  

๑.๒ คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนฯ 

๑.๓ กองทุนฯ ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ กับกระทรวงการคลัง 
ซึ่งบันทึกข้อตกลงฯ ได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จประจ าป ีบัญชี ๒๕๖๕ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ ส าเร็จร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ ๑ 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ ส าเร็จร้อยละ ๐ 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ ๒ 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ ส าเร็จร้อยละ ๗๕ 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ ๓ 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ ส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ ๔ 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕  
ส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

เทียบเท่าระดับ ๕ 

 

หมายเหตุ : แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพแผนด าเนินงาน ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วยตัวชี้ วัด 
ระบบงาน กระบวนการ ตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลกระทบ 

 

ทั้งนี้  แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียนระยะยาว (๓-๕) ปี อย่างน้อย
ประกอบด้วย ๑) วัถตุประสงค์นโยบาย/เป้าประสงค์ ๒) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Output) ๓) ยุทธศาสตร์ 
๔) รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ๖) แผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  
 

๒. การด าเนินการ 
ปัจจุบันกองทุนฯ อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของกองทุนฯ ตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ และ สคร.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และจัดท าแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๒.๑ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

๑) วัตถุประสงค์ 
๑.๑) เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒) เ พ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผล 

การด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบของกองทุนฯ  

๑.๓) เ พ่ือให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติ งาน 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนฯ และเป็นไปตามกรอบ
หลักเกณฑ์บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

 



๑๐๙ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนฯ  

เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลกองทุนฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓) เป้าหมายหลัก 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือบริหารจัดการกองทุนฯ และการก ากับติดตาม
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ รวมถึงการส ารวจความต้องการขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 

๔) ผลผลิต 
กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

ส าหรับการบริหารจัดการกองทุนฯ และการก ากับติดตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ รวมถึง  
การส ารวจความต้องการขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

๕) ผลลัพธ์ 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) ตัวช้ีวัด  

๖.๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ 
โดยศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกับ สคร. 

๖.๒) ระดับความส าเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗) รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกองทุนฯ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑) เป็นกองทุนหลักในการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน 
ที่เป็นกิจการโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรว่มลงทุนระหว่าง 
รัฐและเอกชน 

๒) ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

๓) กองทุนฯ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. เช่น 
งบประมาณ เป็นต้น 

๔) เจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ ให้ความส าคัญและเห็นประโยชน์
ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่

๑) การรับรู้ข้อมูลและข่าวสารเกีย่วกับกองทุนฯ ของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการและสาธารณชนยังไม่มากพอ 

๒) เนื่องจากกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. เช่น  
งบประมาณในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ  
จึงอาจมีความลา่ช้า 

๓) การจัดท าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศต้องได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 

 



๑๑๐ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

โอกาส ภัยคุกคาม 

๑) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

๒) ภาครัฐสนับสนุนใหม้ีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการบริหารจัดการภาครัฐมากข้ึนตามนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐  

๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้าและทันสมัย ท าให้น ามาใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการกองทุนฯ  

๑) การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
อาจส่งผลให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ไม่สามารถตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
เจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ อาจปรับตวัไม่ทันต่อ 
การเปลีย่นแปลง 

๒) ความเสีย่งในด้านความปลอดภยัของระบบฐานข้อมูล 
เช่น อาจมีผู้ลักลอบโจมตีระบบฐานข้อมูล 

๓) กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น การ
รับ/จ่ายเงิน มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เจ้าหน้าที่ของ
กองทุนฯ อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่นยแปลง 

 

๘) แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
 

แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา  

(ปีบัญช)ี 

การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของกองทุนฯ ๒๕๖๔ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของกองทุนฯ โดยศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ร่วมกับ สคร. 

๒๕๖๕ 

การทดลองและน าระบบสารสนเทศของกองทุนฯ มาใช้งานจริง โดยก าหนด ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

กองทุนฯ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ 

๒๕๖๖ 

 
 
 



๑๑๑ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมลูผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

๑. จัดท าแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ  
ระยะยาว และแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ ประจ าปี
บัญช ี

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศฯ ประจ าปีบญัช ี

มีแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีองค์ประกอบหลัก 
ที่ดีครบถ้วน 

กองทุนฯ มีกรอบแนวทาง 
ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

กองทุนฯ 

๒. การส ารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีของกองทุน 

รายงานผล
การส ารวจฯ 

  กองทุนฯ มีข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีต้อง
กับความต้องการของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

กองทุนฯ มีแนวทาง 
เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 
ที่ต้องกับความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กองทุนฯ 

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุน
ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน
ร่วมกับ สคร. 

 

 ออกแบบ
ระบบ

ฐานข้อมลู 
สารสนเทศ

ของกองทุนฯ  
แล้วเสร็จ 

ทดลอง 
และน าระบบ
สารสนเทศ

ของกองทุนฯ 
มาใช้งานจริง  

มีระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการกองทุนฯ
โดยก าหนดให้ผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสยีของกองทุนฯ  
สามารถใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศได ้
 

เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ  
และผูบ้ริหารมีข้อมลูใช้
ประกอบการปฏิบัติงาน 
และตดัสินใจในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

กองทุนฯ/สคร. 

 ๔. การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website 

น าเข้า/เผยแพร่ข้อมลูผลการด าเนนิงาน 
และข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในแต่ละ

ระบบฐานข้อมลู Website 
ของกองทุนฯ มีข้อมูลที่เป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียสามารถน าข้อมูลจาก

กองทุนฯ 



๑๑๒ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ปี ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงให้
แสดงผลให้ง่ายต่อการค้นหา และมี 
ความรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมลู 

ปัจจุบันง่ายต่อการค้นหาและ
มีความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล 

ระบบฐานข้อมลูกองทุนไป
ใช้ให้เกิดประโยชน ์

 



๑๑๓ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๙) การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เพ่ือการว่าจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่ วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยในปีบัญชี ๒๕๖๕ นั้น ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต ( Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของทุนหมุนเวียนให้แล้วเสร็จ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ขั้นตอน ผลผลิต ผลลัพท ์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าและ
พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและ 
ไม่ใช่การเงิน 

๑. ทบทวน
แผนพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ  
ระยะยาว  
และจัดท า 
แผน 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ 
ประจ าปีบญัช ี

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ของกองทุนฯ 
เป้าหมาย :  
มีแนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

ด าเนินการ ศึกษา 
วิเคราะห์ทบทวนผล
การด าเนินงาน 
ทีผ่่านมาเพื่อก าหนด
แนวทางการปรบัปรุง
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระยะ ๓ ปี และ
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประจ าปี
บัญชี และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 
กองทุนฯ ให้ 
ความเห็นชอบ 
 

มแีผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศระยะ 
๓ ปี และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประจ าปีบัญชี 
ที่มอีงค์ประกอบ
หลักท่ีดีครบถ้วน 

มีแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีองค์ประกอบหลัก 
ที่ดีครบถ้วน 

กองทุนฯ มีกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ภายใน 
เดือน ก.ค. ของ 
ปี ๖๔ – ๖๖ 

- กองทุนฯ 



๑๑๔ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ขั้นตอน ผลผลิต ผลลัพท ์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 ๒. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
กองทุน 
ทั้งด้านการเงิน
และไม่ใช่
การเงินร่วมกับ 
สคร. 

วัตถปุระสงค ์:  
เพื่อพัฒนา 
ระบบฐาน 
ข้อมูลสารสนเทศ
จัดเก็บรายละเอยีด
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ 

เป้าหมาย :  
ออกแบบระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศ
ของกองทุนฯ  
แล้วเสร็จ 

๑. การส ารวจความ
ต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของ
กองทุนฯ 
๒.การสร้างระบบ
ฐานข้อมูล 
สารสนเทศของ
กองทุนฯ โดยศึกษา
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศร่วมกับ 
สคร. 
๓. การทดลอง 
และน าระบบ
สารสนเทศของ
กองทุนฯ มาใช้งาน
จริง โดยก าหนด ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุนฯ สามารถใช้
งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศได ้
 

มีระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการ
กองทุน 

เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ  
และผูบ้ริหารมีข้อมลู
ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจใน 
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

มีระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศจดัเก็บ
รายละเอียดข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและ 
ไม่ใช่การเงินเพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ 

- ส ารวจ  (ปี ๖๔) 
- มีระบบ (ปี ๖๕) 
- ทดลองใช้งาน 

(ปี ๖๖) 

- กองทุน/ สคร. 



๑๑๕ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ขั้นตอน ผลผลิต ผลลัพท ์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 ๓. การปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน 
website 

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อปรับปรุง 
การน าเข้า/เผยแพร่
ข้อมูลอยา่งครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน  
เป้าหมาย :  
ข้อมูลของกองทุนฯ  
เป็นปัจจุบัน 

๑. รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ  
๒. เปิดเผยผ่าน 
website 

เว็บไซตม์ีข้อมูล 
ที่ถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถอบสนอง 
ต่อผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสีย
สามารถน าข้อมูล 
จากระบบฐานข้อมลู
กองทุนไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน ์

ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ
กองทุนฯ เพิ่มขึ้น 

ภายในเดือน 
ก.ย. ของ 

ปี ๖๔ – ๖๖ 

- กองทุนฯ 

 



๑๑๖ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

แผนงาน/โครงการ : การทดลองและน าระบบสารสนเทศของกองทุนฯ มาใช้งานจริง โดยก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ 
วัตถุประสงค ์ : เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
เป้าหมาย : ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ  
ตัวช้ีวัด :  
 

 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ : ไม่มี 
ผู้รับผิดชอบ : กองทุนฯ  

ระดับความส าเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กองทุนฯ สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับส่วนงานแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน ติดตามความคืบหน้า และสถานะของ
โครงการ ตามแนวทางการเร่งรัดการด าเนินโครงการของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เทียบเท่าระดับ ๕ 

กองทุนฯ สามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 
ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรของคณะกรรมการกองทุนฯ 

เทียบเท่าระดับ ๓ 

กองทุนฯ สามารถขอความร่วมมือหน่วยงานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ เข้าร่วม
ทดสอบระบบบันทึกข้อมูลการขอรับจัดสรรเงิน 

เทียบเท่าระดับ ๑ 



๑๑๗ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ความ 
ส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

กิจกรรมหลกั ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
การทดลอง 
และน าระบบ
สารสนเทศของ
กองทุนฯ มาใช้งาน
จริง โดยก าหนดให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ 
สามารถใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศได้ 

ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสน 
เทศของ
กองทุนฯ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการใช้
งานระบบ
สารสนเทศ
ของกองทุนฯ 
ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

กองทุนฯ 
สามารถ
จัดเก็บ 
วิเคราะห์ และ
ใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เกี่ยวกับ
โครงการที่
ขอรับจัดสรร
เงินกองทุนฯ 
ประกอบการ
พิจารณา
อนุมัติเงิน
จัดสรรของ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
(ระดับ ๓) 

หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

๑) จัดให้มีการ
ประชาสมัพันธ์ 
การใช้งานระบบ
รองรับการบันทึก
ขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ  
ตามขั้นตอนท่ี
กองทุนฯ ก าหนด
รวมทั้งคู่มือการใช้
งานระบบ 

              

     
 

               



๑๑๘ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ความ 
ส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

กิจกรรมหลกั ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  

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) จัดประชุมช้ีแจง

การทดสอบระบบ
บันทึกข้อมูลการ
ขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ แก่
หน่วยงานท่ีสนใจ
ขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ 

              

     ๓) ทดลองใช้งาน
ระบบข้อมลูการ
ขอรับจดัสรรเงิน
จากกองทุนฯ 

              

     ๔) ตรวจสอบ
ข้อมูลและความ
ครบถ้วนของ
ข้อมูลในระบบ 
รวมทั้งปรับปรุง
ระบบข้อมลูการ
ขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ  
ให้พร้อมใช้งาน 

              

     ๕) เปดิใช้งานระบบ               



๑๑๙ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด
ความ 
ส าเร็จ 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

กิจกรรมหลกั ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖  

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

พึงพอใจของผู้ที่ใช้
งานระบบ 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๗ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการรว่มลงทุนระหวางรัฐและเอกชน

หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุน

ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้าน
บริหารงานทั่วไป ด้านกฎหมาย และด้านวิเคราะห์และก ากับเพ่ือให้สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ระยะยาวของกองทุนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกองทุนฯ  

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน  
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว 
จึงได้ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ขึ้น 

โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก าลังกองทุนฯ 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ แล้ว 



๑๒๑ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

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 หลักเกณฑ์และวิธีการ  

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 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- ปฏิบัติงานสารบรรณของกองทุนฯ 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนและคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
- ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๑๒๒ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๓. ส่วนวิเคราะห์และก ากับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
- 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 

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

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รายงานการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ เป็นต้น 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  



๑๒๓ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 

เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการจัดสรรเงิน 
สนับสนุนและก ากับดูแลความส าเร็จในการจัดสรรเงินกองทุนฯ จึงได้มีการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพ่ือเป็นกรอบหรือทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง และสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยเป็นการทบทวน
การด าเนินงานในอดีต และปรับปรุงให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  
ซ่ึงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
บุคลากรของกองทุนฯ มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน 

การด าเนินการตามภารกิจกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถ  
ร่วมลงทุนกับเอกชนได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

พันธกิจ (Mission)  
ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
๒. เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดท าและพัฒนาการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศได้ 
กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน

ให้กับบุคลากร 
๒. การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดท าและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลยุทธ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 



๑๒๔ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 
บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 
๒. การถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านทรัพยากรบุคคล และสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (SWOT Analysis) 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล กองทุนฯ ได้พิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก

และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังมีข้อจ ากัดที่อาจท าให้ไม่ครอบคลุมความท้าทายทั้งภายในและภายนอกในบางประเด็น 
โดยสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของกองทุนฯ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. กองทุนฯ มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่ งมีความรู้

ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม กระตือรือร้น  
ในการท างานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

๒. คณะกรรมการกองทุนฯ มีองค์ประกอบกรรมการ 
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณามีความครบถ้วนและ
รอบคอบ  

๓. มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ทั้งบุคลากร
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน และทรัพยากรอื่นๆ ท าให้
สามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐได้ 

๑. เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
การจัดสรรเงินส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตามกฏหมาย
และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งการวิ เคราะห์ 
ความจ าเป็น ความพร้อม ความส าคัญในการจัดท า 
และด าเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

๒. เนื่องจากใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับ สคร. ซึ่งบุคลากร 
สคร. มีความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์เป็นหลัก  
จึงอาจขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
เช่น ด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น 

๓. มีการเปลี่ยนผ่านและโอนย้ายบุคลากรของ สคร.  
บ่อยครั้ง ส่งผลให้บุคลากรด้านกองทุนฯ ขาดความรู้
เชิงลึกในงานของกองทุนฯ เช่น กฎมาย ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน เป็นต้น 

๔. บุคลากรของกองทุนฯ ขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานกองทุนฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เนื่ องจากกองทุนฯ ได้ก าหนดกรอบ โครงสร้ า ง 
และอัตราก าลัง โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกับ 
สคร. ท าให้การพัฒนาบุคลากรจะด าเนินการผ่าน 
การอบรมภายในและภายนอกองค์กรตามแผนพัฒนา
บุคลากรของ สคร. ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความรู้ความเช่ียวชาญ
ที่ต้องการในการด าเนินงานด้านกองทุนฯ 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมินผล 

การด าเนินงานได้จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ให้บุคลากร 
ที่ดูแลทุนหมุนเวียน และมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ 
ในการช่วยเหลือการด าเนินงานกองทุนฯ 

๒. สคร. ส่งเสริมการจัดท า KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
ให้บุคลากรอื่นของ สคร. สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
เรียนรู้งานกองทุนฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรของกองทุนฯ มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถท่ีหลากหลายมากข้ึน 

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการด าเนินงาน
กองทุนฯ มีจ านวนมาก ท าให้บุคลากรกองทุนฯ  
ต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ทันสถานการณ์ และน ามา
ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

๒. ระเบียบ ข้อบังคับในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ทุนหมุนเวียนถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียน
ท า ให้ ก ารปฏิบั ติ ง านของกองทุนฯ  ที่ พึ่ ง จั ดตั้ ง 
และจ านวนบุคลากรไม่ เพียงพอมีความล าบาก 
ในการปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับทุนหมุนเวียน 
ที่จัดตั้งมานานและมีความพร้อม 

๓. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท าให้ทักษะของบุคลากรตอบสนองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 

สภาวะปัจจุบัน 
กองทุนฯ ได้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ดังนี้ 
๑. การก าหนดกรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ จ านวน ๑๐ อัตรา ซึ่งปัจจุบันบุคลากรที่ด าเนินงาน

ของกองทุนฯ เป็นการใช้บุคลากรร่วมกับ สคร. รวมถึงสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้วย 
๒. การก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของกองทุนฯ และใช้ในการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน รวมถึงน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง 
๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๖๕) โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนฯ และมีการสื่อสารผ่านหนังสือเวียนให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียน
ที่เก่ียวข้องรับทราบ   

๔. การเปลี่ยนผ่านและโอนย้ายบุคลากรของ สคร. บ่อยครั้ง รวมถึงการขาดบุคลากรที่ด าเนินงาน
ในบางกิจกรรม เช่น การเงินและงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ส าหรับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ 
ของบุคลากรจะด าเนินการผ่านการอบรมภายในและภายนอกองค์กร ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. ซึ่งอาจจะ
ไม่ตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในการด าเนินงานด้านกองทุนฯ 

๕. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ส่งผลให้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดของ
กองทุนฯ ก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work Form Home) แทนการมาปฏิบัติงานยังที่ตั้งของ
หน่วยงานส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบางส่วนไม่สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 



๑๒๗ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แนวโน้มในอนาคต 
๑. แนวโน้มการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) หรือการอบรมในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. กองทุนฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรของกองทุนฯ ให้มีการท างานแบบมืออาชีพ 

กล่าวคือ บุคลากรของกองทุนฯ มีความเข้าใจกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 

  



๑๒๘ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕  
และปัจจัยท่ีท าให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบผลส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

ในการด าเนนิงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมนุเวียน 
๑. การพัฒนาความรู้ความเขา้ใจ

ด้านการวัดและประเมิน 
ผลการด าเนินงานของ 
ทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการวัดและประเมิน 
ผลการด าเนินงานของ 
ทุนหมุนเวียน 

การเข้าร่วมอบรมความรู ้
ด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
จากหน่วยงานที่ก ากับดูแล
ประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 

บรรลตุามเป้าหมาย 
- กองทุนฯ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม 

การประชุมช้ีแจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๒. การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ
การจัดท าและพัฒนา 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถดา้นการจดัท า
และพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

การเข้าร่วมอบรมความรู ้
ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
กับหน่วยงานต่างๆ  

บรรลตุามเป้าหมาย 
- บุคลากรของกองทุนฯ เข้าร่วม 

การอบรมหลักสตูรการยืนยัน 
ตัวตน (Two Factor Authentication) 
เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตราก าลัง 
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

บรรลตุามเป้าหมาย 
- บุคลากรของกองทุนฯ ไดร้ับ 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  
โดยจะด าเนินการประเมินปลีะ  
๒ รอบ ตามปีงบประมาณ เพื่อน า
ผลการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง 
การเลื่อนเงินเดือน การให้ออก 
จากราชการ และการพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการตามประกาศ สคร. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของข้าราชการ 
สคร. 

 
 
 
 



๑๒๙ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ล าดับ 
ที ่

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔. การพัฒนาความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินการของ 
กองทุนฯ 

กองทุนฯ สามารถด าเนินงาน
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และพันธกิจ รวมถึงกฎและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได ้
อย่างถูกต้อง 

มีรายงานผลการปฏิบตัิการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

บรรลตุามเป้าหมาย 
- บุคลากรของกองทุนฯ เข้าร่วม 

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ 
สคร. และการร่วมลงทุนระหว่างรฐั
และเอกชนให้กับหน่วยงานของรัฐ
ต่างๆ เมื่อวันท่ี ๗ - ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และวันที่ ๑๘ – ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๕. การจัดท า KM เพื่อเป็น 
การถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทีจ่ าเป็น และแนวทาง 
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

เพื่อให้บุคลากรในปัจจุบัน
และในอนาคต มรีายละเอียด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ ที่เปน็มาตรฐาน
เดียวกัน 

จัดท า KM ของกองทุนฯ 
จ านวน ๑ ช้ินงาน และจัดส่ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) เพื่อรวบรวมเป็น
ระบบ KM ของ สคร. ภายใน
ก าหนดเวลา 

บรรลตุามเป้าหมาย 
- กองทุนฯ ได้ทบทวนคู่มือ

ปฏิบัติงานของกองทุนฯ และจัดสง่ 
ให ้กพร. เพื่อน าเข้าระบบ  
Insight Out ของ สคร. แล้ว 

 

กองทุนฯ สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แล้วเสร็จ และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน  
๕ แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด จ านวน ๕ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีปัจจัยส าเร็จ  
และปัญหา/อุปสรรค ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สรุปดังนี้ 
 

ปัจจัยส าเร็จ 
๑. สคร. มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน ซึ่งส่งผลประโยชน์ให้กับบุคลากรของกองทุนฯ 
๒. ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

กิจกรรมของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓. บุคลากรของกองทุนฯ ให้ความร่วมมือและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาหาความรู้

ด้านต่างๆ ตามท่ีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนด 
๔. การสื่อสารแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  

และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กองทุนฯ รับทราบ 
 
 
 



๑๓๐ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ปัญหา/อุปสรรค 
๑. กองทุนฯ ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรร่วมกับ สคร. จึงไม่มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของกองทุนฯ โดยตรง 
๒. บุคลากรของกองทุนฯ เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก บางครั้งหลักสูตร 

การอบรมไม่ตรงกับความต้องการของกองทุนฯ โดยตรง 
๓. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ท าให้การด าเนินการตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้เกิดความล่าช้า 
 



แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

 
  



๑๓๒ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หลักของกองทุนฯ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

๑. การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ
ด้านการวัดและประเมินผล 
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้กับบุคลากร 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน 

การรับฟังการช้ีแจงกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลฯ   

การเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดของบุคลากรกองทุนฯ  

การเข้าร่วมรับฟัง 
การชี้แจงกรอบ

หลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ 

ตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด  

สคร. 

๒. การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ
การจัดท าและพัฒนา 
การด าเนินงานด้านข้อมูล
สารสนเทศ 

เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท าและ
พัฒนาการด าเนินงานดา้นข้อมูล 
สารสนเทศได ้

การอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ การเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านข้อมูล 
สารสนเทศ 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมอบรมความรู้

ด้านข้อมูล
สารสนเทศ 

สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารอัตราก าลัง 

๑. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
รายบุคคล 

เพื่อสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
รายบุคคล 

ร้อยละของบุคลากรของกองทุนฯ  
ที่มกีารจัดท าแบบสรุปการประเมนิผล 
การปฏิบัตริาชการประจ าปี รายบคุคล 

ร้อยละ ๑๐๐ 
และน าผลประเมิน 

มาใช้ในการพิจารณา
ผลตอบแทน/เลื่อน
ขั้น/เลื่อนต าแหน่ง 
และการพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 

บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนฯ 

การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การเข้าร่วมการอบรมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมอบรม 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและ
เอกชน 

สคร. 

๒. การถ่ายทอดองค์ความรู ้
ผ่าน KM 

การจัดท า/ทบทวนคู่มือการปฏิบัตงิาน
ของกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวน 
คู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

กองทุนฯ ได้จัดท า/
ทบทวนคู่มือ 

การปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ  

และเผยแพร่ใน 
ระบบ KM ของ สคร. 

สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

๑. การรับฟังการช้ีแจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ   

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการวัดและประเมินผล 
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม 
รับฟังการชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 

ก.ค. ๖๖ – 
ส.ค. ๖๖ 

ระดับ ๓ การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ตามที่ 
กรมบัญชีกลางก าหนดของบุคลากร
กองทุนฯ 
ระดับ ๑ : การเข้าร่วมการช้ีแจงกรอบ

หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

ระดับ ๓ : การเข้าร่วมการช้ีแจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ระดับ ๕ : การเข้าร่วมการช้ีแจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ไม่ม ี สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การอบรมความรู้ด้านข้อมูล
สารสนเทศ 

เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท าและ
พัฒนาการด าเนินงานดา้นข้อมูล 
สารสนเทศได ้

บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม 
การอบรมความรูด้้านข้อมูล
สารสนเทศ 

ต.ค. ๖๕ – 
ก.ย. ๖๖ 

ระดับ ๓ การเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านข้อมูล
สารสนเทศ 
ระดับ ๑ : จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรมความรูด้้านข้อมูล
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 
๖๐ 

ระดับ ๓ :จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรมความรูด้้านข้อมูล
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 

ระดับ ๕ : จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรมความรูด้้านข้อมูล
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่ม ี สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารอัตราก าลัง 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
รายบุคคล 

เพื่อสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

(๑) จัดท าแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี รายบุคคล  
ส่งให้ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ 
สคร. 

ต.ค. ๖๕ และ 
เม.ย. ๖๖ 

ระดับ ๓ การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
รายบุคคล 
ระดับ ๑ : จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 

ที่ได้จัดท าแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
รายบคุคล คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

ไม่ม ี สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  (๒) ด าเนินการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของบุคลากร
กองทุนฯ 

มี.ค. ๖๖, 
ก.ย.. ๖๖ 

 ระดับ ๒ : จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 
ที่ได้จัดท าแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ระดับ ๓ : จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 
ที่ได้จัดท าแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

ระดับ ๔ : จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 
ที่ได้จัดท าแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ระดับ ๕ : จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 
ที่ได้จัดท าแบบสรุปการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ
รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และน าผลประเมินมาใช้ใน
การพิจารณาผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง 
หรือการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

 สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๑. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วม 
การอบรม/สมัมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 

มี.ค. ๖๖ – 
ส.ค. ๖๖ 

ระดับ ๓ การเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 
ระดับ ๑ : จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม/สมัมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การรว่มลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน ร้อยละ ๖๐ 

ระดับ ๓ : จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรม/สมัมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การรว่มลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน ร้อยละ ๘๐ 

ระดับ ๕ : จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรม/สมัมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 
การรว่มลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน ร้อยละ ๑๐๐ 

ไม่ม ี สคร. 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. การจัดท า/ทบทวนคู่มือ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนดและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

(๑) จัดท า/ทบทวนคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

ม.ค. ๖๖ - 
ก.ค. ๖๖ 

ระดับ ๓ ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ  
ระดับ ๑ :  - 
ระดับ ๓ : กองทุนฯ ได้จัดท า/ทบทวน

คู่มือการปฏิบตัิงานของ
กองทุนฯ จ านวน ๑ ช้ินงาน 

ระดับ ๕ : กองทุนฯ ได้จัดท า/ทบทวน
คู่มือการปฏิบตัิงานของ
กองทุนฯ จ านวน ๑ ช้ินงาน 
และน าเข้าระบบ KM ของ 
สคร. ภายในก าหนดเวลา 

ไม่ม ี สคร. 

(๒) น าเข้าระบบ KM  
ของ สคร. 

ม.ค. ๖๖ - 
ก.ค. ๖๖ 

สคร. 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๘ 

ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 



ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป

กระทรวง

หน่วยงาน ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.)

ทนุหมนุเวียน

หนว่ย : บาท

 พ.ศ. 2566 (ปทีี่ขอ) จ านวนเงิน ร้อยละ

336,100.00 0.00 0.00

วิสยัทศัน์

ภารกิจ

1. เปน็แหล่งเงินในการสนบัสนนุการด าเนนิการเกี่ยวกบัการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน

2. บริหารกองทนุอย่างเปน็ระบบและมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

                   กองทนุฯ มวีัตถุประสงค์เพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ่วมลงทนุฯ ป ี2562 และประกาศคณะกรรมการนโยบาย

การร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา 9 แหง่ พ.ร.บ. การร่วมลงทนุฯ ป ี2562 รวมทั้งการพฒันาฐานข้อมลูและองค์ความรู้

ซ่ึงครอบคลุมถึงการเผยแพร่ อบรม ใหค้วามรู้ และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน

336,100.00

การคลัง

                   กองทนุฯ มภีารกจิในการใหเ้งินสนบัสนนุและส่งเสริมการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชนที่ต้องด าเนนิการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การ่วมลงทนุฯ ป ี2562) ดังต่อไปนี้

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แบบสรปุค าขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน  

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ 

กองทนุส่งเสริมการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน (กองทนุฯ)

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2566  (ปทีี่ขอ) เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เปรียบเทยีบกบั พ.ศ. 2565 (1 ปกีอ่นปทีี่ขอ)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 (1 ปกีอ่นปทีี่ขอ)

                   เปน็กองทนุหลักในการส่งเสริมและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานของรัฐที่มขี้อจ ากดัด้านงบประมาณสามารถด าเนนิการเกี่ยวกบัการร่วมลงทนุ

ระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อใหเ้กดิโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ



ตารางที่ 2  ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน
งบรายจ่าย

ส่วนกลาง
รวม

ผลผลิต

การตรวจสอบรายงานการเงิน

โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กิจกรรม 1 ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบรายงานการเงิน

-               150,000.00       -                -              150,000.00       150,000.00          

ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ

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

รวมทัง้สิ้น -               336,100.00 -                -              336,100.00

0

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

การตรวจสอบรายงานการเงิน

โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กิจกรรม 1                         150,000.00           1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00

ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ใหเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และพจิารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ

 กิจกรรม 1                         186,100.00 1 186,100.00 1 186,100.00 1 186,100.00 1 186,100.00

งบลงทุนโครงการ - - - - -

 ไม่มี

รวมทัง้สิ้น 336,100.00 0 336,100.00 336,100.00 336,100.00 336,100.00

หน่วยนับผลผลิต / โครงการ

 

 พ.ศ. 2565 (1 ปกี่อนหน่ปทีี่ขอ)

ประมาณการรายจ่าย ค าขอประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ.2569 (3 ปหีลังปทีี่ขอ)พ.ศ. 2568 (2 ปหีลังปทีี่ขอ)พ.ศ. 2567 (1 ปหีลังปทีี่ขอ)พ.ศ. 2566 (ปทีี่ขอ)



ตารางที ่4  กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามงบรายจ่าย

ประมาณการรายจา่ย ค าขอประมาณการ

2565 รายจา่ย พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ.2569

(1 ปีกอ่นปีที่ขอ) (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 336,100.00 336,100.00          336,100.00       336,100.00      336,100.00      

2.1 ค่าใช้จา่ยในการประชุม 186,100.00          186,100.00           186,100.00       186,100.00       186,100.00       

2.3 ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ (ระบ)ุ

- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

150,000.00          150,000.00           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 336,100.00 336,100.00 336,100.00 336,100.00 336,100.00

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. 2564 แผน รับจริง คาดว่าจะรับ รวมรายรับ รายรับ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ.2569

(2 ปกีอ่นปทีี่ขอ) ต.ค. 64 - พ.ค. 65 มิ.ย. - ก.ย. 65 (ปีที่ขอ) (1 ปหีลังปทีี่ขอ) (2 ปหีลังปทีี่ขอ) (3 ปหีลังปทีี่ขอ)

1. รายรับจากทุนหมุนเวียน 112,704.66       15,225,000.00  58,834,003.14  1,118,998.77   59,953,001.91  14,250,000.00                        250,000.00        250,000.00           250,000.00      

ผลผลิตที่ 1

ก ากบัดูแลการบริหารจดัการกองทนุให้

เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของกองทนุ และพจิารณาอนมุติั

การใชเ้งินกองทนุ (รายได้จากดอกเบีย้

เงินฝาก)

112,704.66         225,000.00        122,947.14         168,998.77        291,945.91         250,000.00                                 250,000.00          250,000.00              250,000.00         

ผลผลิตที ่2

ค่าธรรมเนยีมจากหนว่ยงาน

เจา้ของโครงการ

-                   -                   -                   -                   -                   -                                           -                     -                        -                   

- กรมทางหลวง -                   -                   58,661,056.00     -                   58,661,056.00     -                                           -                     -                        -                   

- กรมการขนส่งทางบก -                   15,000,000.00    50,000.00          950,000.00        1,000,000.00      14,000,000.00                             -                     -                        -                   

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

รวมทั้งสิ้น (1 + 2) 112,704.66       15,225,000.00  58,834,003.14  1,118,998.77   59,953,001.91  14,250,000.00                        250,000.00        250,000.00           250,000.00      

ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2565 (1 ปีก่อนปีที่ขอ) ประมาณการรายรับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



ตารางที่ 6  กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

หนว่ย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่ 1  ต.ค. 64 480,061,342.91    

บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 58,834,003.14

- รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 122,947.14 1

- รับค่าธรรมเนยีมจากหนว่ยงานเจ้าของโครงการ 58,711,056.00

(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 12,428,683.40 2 46,405,319.74

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที ่1 ม.ิย. 65 526,466,662.65   

บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 65 1,118,998.77

- รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 168,998.77

- รับค่าธรรมเนยีมจากหนว่ยงานเจ้าของโครงการ 950,000.00

(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 65 6,025,575.00 3 (4,906,576.23)

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที ่30 ก.ย. 65 521,560,086.42   

บวก ประมาณการรายรับ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 14,250,000.00

- รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 250,000.00

- รับค่าธรรมเนยีมจากหนว่ยงานเจ้าของโครงการ 14,000,000.00

(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 36,179,500.00 4 (21,929,500.00)

ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที ่30 ก.ย. 2566 499,630,586.42   

หมายเหตุ

1

รับจากดอกเบีย้เงินฝาก 122,947.14                 

  ดอกเบีย้เงินฝากของกองทนุฯ ระหว่างเดือน มิ .ย. - ก.ย. 64 34,675.01                    

  ดอกเบีย้เงินฝากของกองทนุฯ ระหว่างเดือน ต .ค. - ธ.ค. 64 88,272.13                    

2

รายจ่ายจริงระหว่างเดอืน ต.ค. 64 - พ.ค. 65 12,428,683.40            

  รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทนุฯ 92,525.00                    

  จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างทีป่รึกษาตาม พ .ร.บ. ร่วมลงทนุฯ 

  ป ี2556 (ส าหรับงานงวดที ่7 ของกรมทางหลวง)

12,336,158.40              

3

ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดอืน มิ.ย. - ก.ย. 65 6,025,575.00              

  รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทนุฯ 93,575.00                    

  จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างทีป่รึกษา

  ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทนุฯ ป ี2562 

 (ส าหรับงานงวดที ่1 ของกรุงเทพมหานคร)

5,932,000.00                

4

ประมาณการรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 36,179,500.00            

  รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทนุฯ 336,100.00                  

  จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างทีป่รึกษา

  ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทนุฯ ป ี2562 

- (ส าหรับงานงวดที ่2 - 5 ของกรุงเทพมหานคร) 23,728,000.00              

- สนง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 12,115,400.00              



ตารางที ่7 ค าชี้แจงประกอบค าขอ งบบุคลากร

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็วา่ ควรใหใ้ช้ทรัพยากรด้านบคุลากรและวสัดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเปน็การ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน



ล า

ดับ สรุปค าชี้แจง (เหตุผล)

ที่

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 186,100.00 186,100.00

1.1  ค่าตอบแทน (ระบ)ุ 184,000.00 184,000.00

 -  ค่าท าการนอกเวลา

 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน

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

1.2  ค่าใช้สอย (ระบ)ุ 2,100.00 2,100.00

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

 -  ค่าบ ารุงห้องประชมุ

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 150,000.0 150,000.00

150,000.00 150,000.00

รวมงบด าเนินงาน 336,100.00 336,100.00

ประเภท - รายการ

ตารางที่ 8 ค าชี้แจงประกอบค าขอ งบด าเนินงาน
หน่วย : บาท

- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ประมาณการ

รายจา่ย

พ.ศ. 2565

(1 ปีกอ่นปีทีข่อ)

ค าขอประมาณการ

รายจา่ย

พ.ศ. 2566

(ปีทีข่อ)



ตารางที ่9 ค าชี้แจงประกอบค าขอ งบลงทุน

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็วา่ ควรใหใ้ช้ทรัพยากรด้านบคุลากรและวสัดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเปน็การ

ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม 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. 65 ม.ิย.- ก.ย.65 พ.ศ. 2566

การตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กจิกรรม 1 1 0 1 1

ก ากบัดูแลการบริหารจดัการกองทนุฯ ให้

เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ของกองทนุฯ 

และพจิารณาอนมุติัการใชเ้งินกองทนุฯ

กจิกรรม 1 0 1 1 1

หนว่ย : บาท

 ประมาณการรายจา่ย

รายจา่ย จา่ยจริง คาดว่าจะจา่ย+ผูกพนั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ 31 พ.ค. 65 ม.ิย.- ก.ย. 65

1. งบบคุลากร -                 -                     -                 -                                

1.1 ค่าจา้งประจ า -                  

1.2 ค่าจา้งชั่วคราว -                  

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานทนุหมนุเวียน -                  

1.4 เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว -                  

2. งบด าเนินงาน 92,525.00        93,575.00            186,100.00      336,100.00                     

2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 92,525.00         93,575.00              186,100.00        186,100.00                       

2.2 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ระบุ)

- ค่าธรรมเนียมการปฏบิัติงาน

ด้านการตรวจสอบรายงานการเงิน

โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

-                  -                       -                  150,000.00                       

3. งบลงทนุ

3.1 ค่าครุภณัฑ์ -                  

3.2 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง -                  

4. งบรายจา่ยสว่นกลาง -                 -                     -                 -                                

4.1 เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า -                  -                       -                  

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

รวมทั้งสิ้น 92,525.00        93,575.00            186,100.00      336,100.00                     

ประมาณการรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม

แผน รวม

หนว่ยนบั

ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการด าเนินงาน รวมทกุผลผลติ / โครงการ

ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อผลผลิต / โครงการ

336,100.00                   

186,100.00                    

150,000.00                    

-                             

336,100.00                   

-                             

-                               
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