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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. ๒๕๖๕  

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และสภาพแวดล้อมที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส าหรับน ามาใช้ในการประมาณการรายรับ

รายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ 
ภารกิจและการด าเนินงาน 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

ภารกิจ 
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สคร. ตามมาตรา ๕๑ 

แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒  
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยกองทุนฯ ได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ  
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
“มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุน

ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามท่ีก 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 
(๖) จัดท ารายงานการเงินประจ าปี เพ่ือเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว 
พร้อมกับรายงานสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป” 
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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 ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้
สามารถจัดท ารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

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 
(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
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(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน  
และลูกจ้าง 

(๖) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายใน 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายก าหนดระบบ 

การประเมินผลการด าเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภาเพ่ือทราบต่อไป” 

๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหาร  
งานบุคคลของทุนหมุนเวียน 

“ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลั ง 
ของทุนหมุนเวียนโดยค านึงถึงลักษณะการด าเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

การก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเ พ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน 

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

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

“ข้ อ  ๓  ให้หน่ วยงานของรั ฐที่ มีทุ นหมุน เ วี ยนน า เ งิ นของทุนหมุน เ วี ยนฝาก
กระทรวงการคลังโดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือส านักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพ่ือฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้น าเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้า
บัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  
ณ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชี
เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนน าเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ของทุนหมุนเวียนภายในสามวันท 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 าปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ ง  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
จัดท 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 าเนินการตามวรรคหนึ่ ง  หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มี 
หน่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้ 
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ข้อ ๑๔ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ทั้งนี้ ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

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 าความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดท า 
รายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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” 
 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๑. การอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและด า เนินโครงการบ าบัดน้ า เสียคลองเตยและโครงการบ าบัดน้ า เสียบึ งหนองบอน  
ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรเงินจากองทุนฯ ให้ทั้ง ๒ โครงการ
ตามที่ สคร. เสนอ และได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินให้แก่โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนโครงการบ าบัดน้ าเสียคลองเตย เป็นเงินจ านวน ๒๙,๗๖๑,๓๐๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
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๒. การจัดท ากรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ (กรอบแนวทางฯ) 
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  

ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 
(หลักเกณฑ์ฯ) โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนทุกกรณีหรือไม่ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้จัดท า 
ร่างกรอบแนวทางฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางฯ โดยให้ปรับปรุงกรอบแนวทางฯ  
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ สคร. ได้ปรับปรุงกรอบแนวทางดังกล่าว และเผยแพร่ 
ในเว็บไซต์ของ สคร. ในด้าน PPP แล้ว 

๓. การด าเนินการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุนฯ ว่าสามารถสร้างผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถติดตามการจัดสรร
เงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลา และสามารถบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ  
ให้เพียงพอ และสามารถสนับสนุนทางการเงินตามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



9 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ

สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
เพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

พันธกิจ (Mission)  
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
๒. บริหารจัดการกองทนุอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  
กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

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

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

เป้าหมายหลัก (Goal) 
๑. กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเสนอการขอรับจัดสรรเงินต่อคณะกรรมการ

กองทุนฯ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

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

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เป้าประสงค์ 
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

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

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

ด้านงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ผลลัพธ์ 
๑. โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้  
๒. สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท า

โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้  
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 
๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ 

๒. เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๓. การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

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

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

และมีประสิทธิภาพ 
๒. กองทุนฯ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการจัดการกองทุนฯ 
๓. ผู้ปฎิบัติงานของกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 

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

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ๔ ด้าน 
กองทุนฯ ด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผล 

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

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

ในการสนับสนุนการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 

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

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

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

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

๔) บุคลากรมีความยึดมั่ น ในความสุจริต  โปร่ ง ใส  
และไม่เรียกรับผลประโยชน์ 

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

๒) กองทุนฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

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

๔) ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ซึ่งมีภาระงาน
ที่หลากหลายและหากมีโครงการร่วมลงทุนค่อนข้างมาก
อาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

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

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนฯ 

๒) ส านักงบประมาณอาจส่งเสรมิให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ที่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณเพ่ือว่าจ้างท่ีปรึกษา
ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน มาขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๓) การจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุนมีความชัดเจน
ภายใตแ้ผนร่วมลงทุนฯ 

๔) ภาครัฐสนับสนุนให้มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ รวมถึงการก ากับติดตามหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินโครงการร่วมลงทุน และการเสนอขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

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

๓) กฎระเบียบที่ ใ ช้ในการด า เนินงานทุนหมุนเวียน  
ถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียนในภาพรวม 
ท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

๔) แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนจะมีการปรับเปลี่ยน
ได้อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการจัดสรร
เงินกองทุนฯ 

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

 
 



๑๔ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางและก าหนดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้อง 
กับแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และเป็นไปตามที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงประเมินผล 
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน (บันทึกข้อตกลงฯ) ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ ในการจัดท าและด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรจากและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 

๑. การพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ  

จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ และกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด  

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
กลยุทธ์ที่ ๒ : เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ  
และกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน 

๒. การจัดสัมมนา/
ประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน  

ด าเนินการสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ* 

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. การประสานงานกับ

ส านักงบประมาณ 
การประสานงานกับส านักงบประมาณ  
เพ่ือขอข้อมูลหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความต้องการขอรับจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ 

หมายเหตุ : *รูปแบบการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ฯ ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 



๑๕ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. การส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๕. การติดตาม 

และควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ 

ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการกองทุนฯ และตามกฎ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ ๑ : การก าหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๖. การจัดท า/ทบทวน

แผนปฏิบัติการ  
ระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และ 
และแผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนปฏิบัติการระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๗. การจัดท า/ทบทวน
ระบบบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖  กรกฎาคม ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 
๘. การจัดท า/ทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖  

กรกฎาคม ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

 
 
 
 
 
 

   



๑๖ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

๙. การจัดท าประมาณการ
รายรับรายจ่าย 
และประมาณการ
กระแสเงินสด 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖) 

ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ป ี๒๕๖๖  กรกฎาคม ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

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

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๖ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

กลยุทธ์ที่ ๒ : จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 
๑๑. การจัดประชุม

คณะกรรมการกองทุนฯ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส 

อย่างน้อย 
ไตรมาสละ  

๑ ครั้ง 

สคร. ด าเนินการ 

๑๒. การจัดท าและ
พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน  

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน 

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ 

๑๓. การรับเงิน 
หรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทุกครั้ง สคร. ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

   



๑๗ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต (Output) ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

๑๔. การจัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
และแผนปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ/ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 

พิจารณา 

๑๕. การรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน  
(หลักเกณฑ์ 
การประเมินผลฯ) 

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง 
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ 

ตามก าหนดการ
ของ

กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  

สคร. เข้าร่วมโครงการ 

๑๖. การอบรมระบบ
รายงานการเงินรวม
ภาครัฐ (CFS) 

การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS ตามก าหนดการ
ของ

กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  

สคร. เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ ๔ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ 
๑๗. การจัดการความรู้

(Knowledge 
Management) 

การจัดท า/ทบวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

กันยายน ๒๕๖๕ สคร. ด าเนินการ 

 

เป้าหมาย  

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามพันธกิจ 
 

 



๑๘ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้มีความสะดวก 
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการขอรับเงินจัดสรร
จากและการน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ทีม่ีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดท าและด าเนินโครงการได้
สะดวกและรวดเร็ว  

๒) สคร. สามารถด าเนินการ 
หรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดท าหรือปรับปรุงแผนการ
จัดท าโครงการร่วมลงทุน  
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ ซึ่งครอบคลุม  
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  การเสนอค าขอรับจัดสรรเงิน  
และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๕  
ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 



๑๙ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒. เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ 
และให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนและตามกฎหมาย
ว่าด้วยการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และกระตุ้นให้เกิดโครงการ
ร่วมลงทุน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 

การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน ให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องผ่านช่องทางต่างๆ  

ระดับความส าเร็จในการจัดสัมมนา 
/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

๓. การสื่อสารและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนฯ 

๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการกองทุนฯ 

 

๑) การประสานงานกับส านัก
งบประมาณเพ่ือขอข้อมูล
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีความต้องการขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ 

จ านวนครั้งในการประสานงานกับ
ส านักงบประมาณ 

อย่างน้อย  
๑ ครั้ง 

สคร. ด าเนินการ 

๒) การส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับความส าเร็จในการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 
/คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
      



๒๐ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔. การติดตามและควบคุม 
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดสรรเงินของกองทุนฯ  
ได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

การรายงานความคืบหน้า รวมถึง
การใช้จ่ายเงินของโครงการ 

รายงานความคืบหน้ารวมถึงการใช้
จ่ายเงินของโครงการ 

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

สคร. ด าเนินการ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การก าหนดแผนงาน 
ที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนฯ  
 

การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน 

ระดับความส าเร็จในการการจัดท า
และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

๒. จัดท าและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 

๑) การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

๔ ครั้ง สคร. ด าเนินการ 

๒) การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผน
ปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 

๓) การจัดท า/ทบทวนระบบ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ พิจารณา 



๒๑ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔) การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๕) การจัดท าประมาณการรายรับ
รายจ่ายและประมาณการ
กระแสเงินสด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ 
ปี ๒๕๖๖) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ  
ปี ๒๕๖๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

 
 

  ๖) การจัดท ารายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
รายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๗) การรับเงินหรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

   
 
 

   



๒๒ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓. การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรของกองทุนฯ 

๑) การจัดท า/ทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
และแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า/
ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ/
คณะกรรมการ

กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) การรับฟังการชี้แจง 
กรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลฯ 

บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟัง 
การชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 
 ๓) การเข้าร่วมการอบรมระบบ 

CFS 
บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS ตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/  
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 
๔. การจัดการความรู้ 

(Knowledge 
Management)  

เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ 
ของบุคลากรกองทุนฯ  
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ สคร. ด าเนินการ 

 
 
 
 



๒๓ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนผังยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 



๒๔ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด 
ของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าและด าเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว  

- การเสนอค าขอรับจัดสรรเงิน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๕  
ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

- ระดับความส าเร็จในการจัดสัมมนา /ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

๒) สคร. สามารถด าเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษา 
ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 
ซึ่งรวมถึง การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน 

- การเสนอค าขอรับจัดสรรเงิน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๕ 
ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

๓) โครงการร่วมลงทุนสามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนฯ 

- จ านวนครั้งในการประสานงานกับส านักงบประมาณ 

๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ - ระดับความส าเร็จในการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 

- ระดับความส าเร็จในการการจัดท าและพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

- จ านวนการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
- ระดับความส าเรจ็ในการจดัท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 

ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 



๒๕ 
 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าประมาณการรายรับ

รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๕) เพ่ือจัดสรรเงินของกองทุนฯ ได้อย่างโปร่งใส  

และมีประสิทธิภาพ 
- รายงานความคืบหน้าของโครงการ 

๖) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของ
กองทุนฯ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ 
- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมระบบ CFS 
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

๗) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรกองทุนฯ - ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ 

 
 



๒๖ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
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. การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ  
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ 
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒. การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน 
ระหว่างรัฐและเอกชน ให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้องกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

สคร. จดัเตรียม
ข้อมูลและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับสมัมนา/
ประชาสมัพันธ์ 

            ไม่ม-ี 
 

สคร. 
ด าเนินการ 

 
       

      
 
 

 

           



๒๗ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
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) สคร. ด าเนินการ
จัดสัมมนา/
ประชาสมัพันธ์  
และสรุปผล 
การด าเนินงาน 

            ไม่ม ี สคร. 

๓. การประสานงานกับส านักงบประมาณ การประสานงานกับส านัก
งบประมาณ  

ประสานงานกับ
ส านักงบประมาณ  

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

๔. การส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑) จัดท าร่าง 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

๒) ด าเนินการส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

            

๓) สรปุผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

       
 
 
 

          



๒๘ 

 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(Output) 
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. 

๕. การรายงานความคืบหน้า 
ของโครงการ 

รายงานความคืบหน้า 
และการใช้จ่ายเงินของ
โครงการ 

๑) รายงาน 
ความคืบหน้า 
และการใช้จ่ายเงิน
ของโครงการต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ 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 าและพัฒนาฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อจดัเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน 

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

๑) จัดท าหารือ
แนวทาง 
และประสานงาน
ร่วมกับ ศทส.  
ในการจัดท า
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 



๒๙ 

 
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. 

ด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน 
๒) จัดท าข้อมูล  
และระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน 

            

  ๓) สรุปผล
ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บข้อมลูผล
การด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 
และไม่ใช่การเงิน
และรายงานต่อ
ผู้บริหารกองทุนฯ 

              

 
 
 

                



๓๐ 

 
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. การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ  
เพื่อตดิตามผลการปฏิบัติงาน 
ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 

๓. การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔. การจัดท า/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสีย่ง 

๕. การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และแผนปฏิบัตกิารดจิิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- แผนปฏิบัติการระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
และแผนปฏิบัติการ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- แผนบริหารความเสี่ยง 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- แผนปฏิบัติการดิจิทลั 
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) น าเสนอ 
ร่างแผนงาน 
ต่อผู้บริหารกองทุนฯ 

            

๓) น าเสนอ 
ร่างแผนงาน 
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

            

๖. การจัดท าประมาณการรายรับ
รายจ่ายและประมาณการกระแส
เงินสด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประมาณการ
รายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖) 

- ประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖ 

๔) รวบรวม 
เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

              



๓๑ 

 
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. 

  ๕) จัดส่งรายงาน
แผนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ต่อกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) 

              

๗. การจัดท ารายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

รายงานการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑) ขอให้ธนาคาร
รับรองยอดเงินฝาก
คงเหลือ ดอกเบี้ยรับ 
และใบแสดง
รายละเอียด 
การเคลื่อนไหว 
ของบัญช ี

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) จัดท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

            

 
 
 
 

                



๓๒ 

 
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) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(เบื้องต้น) ภายใน 
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี ต่อ สตง. 

              

๔) น าเสนอรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 

            

๕) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ผ่านการเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แล้ว ต่อ สตง. 

            

๘. การรับเงินหรือจ่ายเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

การรับเงินหรือ
จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 



๓๓ 

 
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. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
และแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลระยะยาว  
.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑) จัดท า/ทบทวน
ร่างแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ/ 

คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
พิจารณา 

๒) น าเสนอรา่งแผน 
การบริหารทรัพยากร

บุคคลระยะยาว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และ

แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๖  
ต่อผู้บริหารกองทุนฯ 

            

 
 
 

                



๓๔ 

 
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 าเสนอ 
ร่างแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ระยะยาว  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 

              

  ๔) รวบรวม 
เพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

              

๕) จัดส่งรายงาน
แผนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  
ต่อกรมบัญชีกลาง 

            



๓๕ 

 
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. 

๑๐. การรับฟังการชี้แจง 
กรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ 

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
เข้ารว่มรับฟังการช้ีแจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ 

            ไม่ม ี กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/ 
สคร. เข้าร่วม

โครงการ 
๑๑. การอบรมระบบ CFS การเข้าร่วมการอบรมระบบ 

CFS 
บุคลากรกองทุนฯ 
เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS 

            ไม่ม ี กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการ/ สคร. 
เข้าร่วมโครงการ 

๑๒. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

            ไม่ม ี สคร. 
ด าเนินการ 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๔ 
แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองทุนส่งเสริมการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
 

หลักการและเหตุผล 
ภารกิจของกองทุนฯ เป็นภารกิจใหม่ของ รัฐในการสนับสนุนการว่าจ้างที่ปรึกษา 

ในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดท า 
ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และการสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้ง
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
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 ๒๕๖๔ ก าหนดให้มี 
การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของกองทุนฯ ตามมาตรฐานของ COSO (Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management) 
สคร. จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความครบถ้วน ครอบคลุม

ในทุกกระบวนงาน รวมทั้งสามารถติดตาม ควบคุม และจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินงานต่างๆ  
ของกองทุนฯ ในทุกขั้นตอน ท าให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนงาน/โครงการ
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เป้าหมาย 
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนทางการเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีความยั่งยืน 
๒. กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเป็นไปตาม

กฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง 
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

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

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

๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๒๐) พิจารณา 
จากการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

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

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

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

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 

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

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

การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อท าการประเมิน
แล้วท า ให้ทราบระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk) ซึ่ งหมายถึ ง สถานะของความเสี่ ยงที่ ได้ 
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ า 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งการจัดการความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก 
และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง 
กระบวนการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุนฯ อาจเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ  
ได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการโดยได้รับการสนับสนุน  
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งกองทุนฯ 

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

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

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น   
นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น 
ทั้งนี้ เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น  
 ๔ ประเภทหลักได้แก่ 

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

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

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

๒.๔ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงจาก 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
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๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา

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

๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ

ของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ  
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจั ดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด 
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีข้ันตอน ดังนี้ 

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

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

๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย 
๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย 

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

๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้ อ่ืน เช่น การจ้างผู้อ่ืนมาด าเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง สามารถใช้การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือก  
โดยเป็นการวิเคราะห์ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแผนบริหารความเสี่ยง และการประมาณ
การมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเมื่อเทียบกับไม่ด าเนินการใดๆ เพ่ือพิจารณาวิธีการจัดการ 
ความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก  

๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ 
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๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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กรอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ จะพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
เนื่องจากจะเน้นให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ก าหนด  

 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากข้อมูลส่วนที่ ๓ 
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ และการบริหาร
เงินของกองทุนฯ ที่จะท าให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จึงเห็นควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของโครงการดังกล่าวส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการบริหารความเสี่ยงของโครงการข้างต้น  
จะด าเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ทั้ง ๗ ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไป  

 

แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนแผนร่วมลงทุนฯ โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้ 

๑.๑ กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 

๑.๒ กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง 

ทั้งนี้ โครงการที่จะด าเนินการจัดท าการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO 
ERM ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ  
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๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ความเสี่ยงหลักของกิจกรรม/โครงการที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ตามภารกิจหลักมีดังนี ้
 

กิจกรรม/โครงการ ประเภทของความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ 

๒.๑ การพิจารณาจัดสรรเงิน 
 จากกองทุนฯ ให้เป็นไป 
 ตามหลักเกณฑ์ฯ) 

 
 

- การเปลีย่นแปลง
นโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด
ที่อาจกระทบต่อ
การจัดสรรเงิน 
จากกองทุนฯ  

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

- หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาได ้
ตามก าหนดเวลา 

- หน่วยงานของรัฐ 
มีปัญหาในการ 
ตรวจรับงานของ 
ที่ปรึกษา 

- หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถน า
ผลงานของที่ปรึกษา
มาใช้ประโยชนไ์ด ้

- กองทุนฯ มีเงิน 
ไม่เพียงพอ 
ในการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐ 

- กองทุนฯ ไม่ไดร้ับ
การจัดสรรเงิน
งบประมาณ 

- กองทุนฯ  
ไม่สามารถจัดสรร
เงินให้หน่วยงาน
ของรัฐได้ตาม
ก าหนดเวลา 
 

- หน่วยงานของรัฐ 
จัดจ้างที่ปรึกษา 
ไม่เป็นไป 
ตามกฎระเบยีบ 

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

๒.๒ การบริหารเงินของกองทุนฯ - การก าหนด
เป้าหมายและ
แผนการบริหาร
จัดการของกองทุนฯ 
ที่อาจมีความไม่ชัดเจน 

- การจัดท าระบบ 
การบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ และ
การก ากับและ
ติดตามโครงการที่
ได้รับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ มี
ความล่าช้า 

- การบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ โดย
ใช้ทรัพยากรร่วมกับ 
สคร. ซึ่งหาก สคร. 
ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ 
จะกระทบการจัดท า
ระบบบรหิารจดัการ
ของกองทุนฯ 

 

- การบริหารเงินของ
กองทุนฯ ไม่เป็น 
ไปตามระเบียบ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ และ
หลักเกณฑ์ฯ ที่มี
การอ้างอิงกฎหมาย
และระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่อาจมี
การปรับเปลี่ยนไป 
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๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
จากการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หลักข้างต้น ได้จัดล าดับความส าคัญ 

ของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยแบ่งเป็น 
ระดับต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ ผลกระทบ (Impact) 
 

ระดับของผลกระทบ ความหมาย 
สูง (๓ คะแนน) หากเหตุการณ์เกิดขึ้นท าให้โครงการหยุดชะงัก และไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

หรือไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ หากไม่ไดร้ับการแกไ้ข 
ปานกลาง (๒ คะแนน) หากเหตุการณเ์กิดขึ้นท าให้โครงการล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ตามก าหนดเวลา หรือท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ และไมส่ามารถแก้ไขได้หรือใช้
เวลาในการแกไ้ขปัญหา  

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

 

๓.๒ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
 

ระดับของโอกาสการเกดิ ความหมาย 
สูง (๓ คะแนน) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อด าเนินการ หรือเกดิขึ้นได้ถี่

มากกว่าหรือเท่ากับเดือนละ ๑ ครั้ง 
ปานกลาง (๒ คะแนน) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้มากกว่าไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

ต่ า (๑ คะแนน) เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกดิขึ้นได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อครึ่งปี  
หรือไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึน้ 

 

จากการก าหนดจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาส 
ที่จะเกิด (Likelihood) ข้างต้น ได้จัดท าระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของโครงการที่จะจัดท า 
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
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การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ 

 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
ด้านกลยุทธ ์

๑) การเปลีย่นแปลงนโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัดที่อาจกระทบ 
ต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ  

ระดับ ๒ 
การที่ยังไม่มคีวามชัดเจนของข้อสรุป
โครงการที่อยูร่ะหว่างการศึกษาความ
เหมาะสมในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชนจากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ท าให้อาจเกดิข้อจ ากัดในการ

พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนฯ 
ในทางปฏิบัติ 

ระดับ ๒ 
โอกาสเกดิขึ้นได้ปานกลาง เนื่องจาก

อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ในการจัดท าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะของหน่วยงาน

เจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด 

ด้านการด าเนินงาน 
๒) สคร. ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอ

การขอรับการสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ  
ได้ตามก าหนดเวลา 

ระดับ ๒ 
การทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้ตาม

ก าหนดเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

ระดับ ๒ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดป้านกลาง 

โดยในการพิจารณาข้อเสนอการขอรับ
การสนับสนุนในช่วงแรกจะมีโอกาส

เกิดขึ้นสูง แต่จะทยอยปรับลดลงเมื่อมี
การพิจารณาข้อเสนอเพิ่มขึ้น 

๓) หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดจ้าง
ที่ปรึกษาไดต้ามก าหนดเวลา 

ระดับ ๒ 
การทีไ่มส่ามารถด าเนินการ 

ได้ตามก าหนดเวลา ท าให้เกดิ 
ความล่าช้าในการด าเนินโครงการ 

ร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก

หน่วยงานของรัฐที่ท ากิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะมคีวาม

เชี่ยวชาญในการจ้าง 
ที่ปรึกษาอยู่แล้ว  

๔) หน่วยงานของรัฐมีปัญหา 
ในการตรวจรับงานของ 
ที่ปรึกษา 

ระดับ ๓ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการ 

ได้ตามก าหนดเวลา ท าให้เกดิ 
ความล่าช้าในการจดัท าโครงการ 

ร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก 

การตรวจรับงานของที่ปรึกษา 
มีความเช่ียวชาญในการจ้าง 

ที่ปรึกษาอยู่แล้ว แต่จะขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มาขอรับการสนับสนุนด้วย 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
๕) หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ 

น าผลงานของที่ปรึกษามาใช้
ประโยชนไ์ด ้

ระดับ ๓ 
การที่ท่ีปรึกษาไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงาน
ตามทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด ท าให้
เกิดความล่าช้าในการจดัท าโครงการ

ร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก

โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบรกิาร
สาธารณะมคีวามจ าเป็นที่ต้อง

ด าเนินการ ประกอบกับหน่วยงาน 
ของรัฐที่ท ากิจการโครงสร้างพื้นฐาน

และบริการสาธารณะมคีวามเชี่ยวชาญ 
ในการก าหนดขอบเขตของงาน 

นอกจากน้ี พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ และกฎหมายล าดับรอง 
ฉบับต่างๆ ได้ก าหนดรายละเอียด 

และวิธีการที่ชัดเจนในแตล่ะขั้นตอนแล้ว 
ด้านการเงิน 

๖) กองทุนฯ มีเงินไม่เพียงพอ 
ในการสนับสนุน 

ระดับ ๓ 
ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของกองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐที่ต้องการเงิน 

สนับสนุนได ้

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก
ปัจจุบันกองทุนฯ มีเงินอยู่กว่า  

๕๐๐ ล้านบาท และสามารถขอรบั
จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมหาก

เงินกองทุนฯ คงเหลือจ านวน  
๑๐๐ ล้านบาท หรือต่ ากว่า 

 หรือท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 
๗) กองทุนฯ ไม่ไดร้ับจัดสรรเงิน

งบประมาณ 
ระดับ ๓ 

ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐที่ต้องการเงิน 

สนับสนุนได ้

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก

ปัจจุบัน กองทุนฯ มีเงินอยู่ประมาณ  
๕๐๐ ล้านบาท และยังไม่มีความจ าเป็น

ในการขอรับการจดัสรรงบประมาณ 
๘) กองทุนฯ ไม่สามารถจัดสรร 

เงินให้หน่วยงานของรัฐได ้
ตามก าหนดเวลา 

ระดับ ๒ 
การทีไ่มส่ามารถด าเนินการ 

ได้ตามก าหนดเวลา ท าให้เกดิ 
ความล่าช้าในการจดัท าโครงการ 

ร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
อาจเกิดขึ้นทุกครั้งท่ีมีการเบิกเงิน

สนับสนุน แตม่ีโอกาสไมม่าก เนื่องจาก 
มีกองทุนฯ มีบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ 

ที่มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย 
เงินจากกองทุนฯ  
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ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
ด้านกฎระเบียบ 

๙) หน่วยงานของรัฐจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาไมเ่ป็นไป 
ตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ ๒ 
การที่หน่วยงานของรัฐไมส่ามารถ

ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง อาจท าให้เกิด 
ความล่าช้าในการจดัท าโครงการ 

ร่วมลงทุน 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก

หน่วยงานของรัฐที่ท ากิจการโครงสร้าง
พื้นฐานมีความเชี่ยวชาญ 

ในการจ้างท่ีปรึกษาอยู่แล้ว 

๑๐) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้เงิน 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ หรือตามที่
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ เห็นชอบ 

ระดับ ๓ 
การใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์ 

ท าให้การด าเนินการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการสนับสนุน

หน่วยงานของรัฐในการจัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒  

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า เนื่องจาก

หลักเกณฑ์ฯ ก าหนดให้กองทุนฯ เบิก
จ่ายเงินให้หน่วยงานนั้นตามใบแจง้
ช าระหนี้แตล่ะงวดงาน นอกจากน้ี
กองทุนฯ มีการติดตามและควบคมุ 

การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ
รับทราบอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้เงินของกองทุนฯ ตามที่

ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒  

การบริหารเงินของกองทุนฯ 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
ด้านกลยุทธ ์

๑๑) การก าหนดเป้าหมาย 
และแผนการบรหิารจดัการของ
กองทุนฯ ที่อาจมีความไม่ชัดเจน 

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถก าหนดเป้าหมาย

รายละเอียด ลักษณะการบริหารจดัการ
ของกองทุนฯ ส่งผลต่อการบริหาร 

เงินของกองทุนฯ  

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นต่ า เนื่องจาก 

การบริหารจัดการกองทุนฯ มีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

ด้านการด าเนินงาน 
๑๒) การจัดท าระบบการบริหารจัดการ

ของกองทุนฯ และการก ากับ 
และตดิตามโครงการที่ไดร้ับ 
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
มีความลา่ข้า 

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการตาม

แผนการพัฒนาระบบบรหิารจดัการด้าน
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ 

ส่งผลต่อการบริหารเงินของกองทุนฯ 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นต่ า เนื่องจากแผน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ  
ไม่มีความซับซ้อนในการด าเนินการ 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด 
ด้านการเงิน 

๑๓) การบริหารจัดการของกองทุนฯ 
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร.  
ซึ่งหาก สคร. ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณจะกระทบการจัดท า
ระบบบรหิารจดัการของกองทุนฯ  

ระดับ ๒ 
การที่ไมส่ามารถด าเนินการตาม

แผนการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
ด้านการเงินและการบัญชีของกองทุนฯ 
ส่งผลต่อการบริหารเงินของกองทุนฯ 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นต่ า เนื่องจากกองทุนฯ 

ได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการของกองทุนฯ ระยะยาว 

พร้อมท้ัง ปรับปรุงแผนดังกล่าว 
ด้านกฎระเบียบ 

๑๔) การบริหารกองทุนฯ  
 ไม่เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฯ  
และหลักเกณฑ์ฯ 

ระดับ ๒ 
เนื่องจากไมส่ามารถด าเนินการ 

ได้ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
และหลักเกณฑ์ฯ ท าให ้

การบริหารเงินของกองทุนฯ ล่าช้า 

ระดับ ๑ 
โอกาสอาจเกดิขึ้นไดต้่ า  

เนื่องจากการบริหารกองทุนฯ  
มรีะเบยีบคณะกรรมการกองทุนฯ  

และหลักเกณฑ์ฯ ที่ชัดเจน พร้อมทั้ง 
มีหน่วยงานตรวจสอบ 

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

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

 
Risk Matrix 

 

ผลกระทบ 
โอกาสที่จะเกิด 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๒ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

๓ คะแนน 
 

๖ คะแนน 
 

๙ คะแนน 
 

กลาง 
(๒ คะแนน) 

๒ คะแนน 
 

๔ คะแนน 
ความเสี่ยงที่ ๑) และ ๒)  

๖ คะแนน 
 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

๑ คะแนน ๒ คะแนน 
ความเสี่ยงที่ ๓) ๘) ๙)  

๑๑) ๑๒) ๑๓) และ ๑๔ 

๓ คะแนน 
ความเสี่ยงที่ ๔) ๕)  
๖) ๗) และ ๑๐) 
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๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
จากการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ข้างต้น รวมทั้ง

จัดท าระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เห็นว่าควรจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงก่อนได้แก่ ความเสี่ยง 
ที่ ๑) และ ๒) จึงได้จัดท าการตอบสนองหรือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น ดังนี้ 

 

ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
การหลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

การควบคุม 
ความสูญเสีย (Treat) 

การรับความเสี่ยง
เอาไว้เอง (Take) 

การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 
(Transfer) 

๑) การเปลีย่นแปลง
นโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่อาจกระทบต่อ
การจัดสรรเงินของ 
กองทุนฯ 

 

- มีการก าหนด
เงื่อนไขการจัดสรร
เงินของกองทุนฯ  
ให้กับโครงการ 
ทีเ่ป็นโครงการ
ภายใต้แผน 
การร่วมลงทุนฯ 

- การติดตาม
ประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด
เกี่ยวกับโครงการ 
การร่วมลงทุน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม 

- - 

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

- ก าหนด
กระบวนการและ
ก าหนดเวลา 
ในทุกกิจกรรม 
ในการพิจารณา
ข้อเสนอของ สคร. 
ที่ชัดเจน 

- ต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคญัของ
โครงการที่ขอเสนอ
รับการสนับสนุน  
กรณีที่มโีครงการ
จ านวนมาก และต้อง
มีการประสานงาน 
กับหน่วยงานของรัฐ 
ถึงความครบถ้วน 
ของข้อมูลก่อนจะส่ง
ข้อเสนอ พร้อมท้ัง
พิจารณาตาม 
กรอบแนวทางฯ ด้วย 

- - ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ 
ถึงความครบถ้วน
ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องก่อนจะส่ง
ข้อเสนอมายัง สคร. 
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การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ 
สคร. เห็นว่า ความเสี่ยงที่ ๑) และ ๒) เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จึงน ามาวิเคราะห์  

Cost - Benefit โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง Cost Benefit 
๑) การเปลีย่นแปลง

นโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้า
สังกัด ที่อาจ
กระทบต่อ 
การจัดสรรเงิน
ของกองทุนฯ  

 

- มีการก าหนดเงื่อนไขการจัดสรร 
เงินของกองทุนฯ ให้กับโครงการ 
ทีเ่ป็นโครงการภายในแผน 
การร่วมลงทุนฯ และผ่านการเห็นชอบ 
จากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว  

- การติดตามประสานงานและ
ก ากับติดตามกับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด
เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม 

- ไม่มตี้นทุน เนื่องจาก  
เจ้าหน้าท่ี สคร. จะเป็น 
ผู้ศึกษาและพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ข้างต้น และเป็น
ผู้ติดตามประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และกระทรวงเจ้าสังกัด 

- การจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ให้แก่
โครงการต่างๆ  
ที่ขอรับการสนับสนุนมี
ความเหมาะสม  

๒) สคร. ไมส่ามารถ
น าเสนอข้อเสนอ
การขอรับการ
สนับสนุนต่อ
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ ได้ตาม
ก าหนดเวลา 

- ก าหนดกระบวนการและ
ก าหนดเวลาในทุกกิจกรรมในการ
พิจารณาข้อเสนอของ สคร.  
ที่ชัดเจน 

- มีการจัดล าดบัความส าคัญของ
โครงการที่ขอเสนอรับการ
สนับสนุน ในกรณีที่มีโครงการ
จ านวนมาก และมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
ถึงความครบถ้วนของข้อมูลก่อน
จะส่งข้อเสนอ พร้อมท้ังพิจารณา
กรอบแนวทางฯ ด้วย 

- ไม่มตี้นทุน เนื่องจาก  
เจ้าหน้าท่ี สคร. จะเป็น 
ผู้ด าเนินการก าหนด
กระบวนการและก าหนดเวลา
ที่ชัดเจนในกิจกรรมต่างๆ 
และการจัดล าดับความส าคญั
ของโครงการ รวมถึง 
เป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- สคร. มีกรอบในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน
และสามารถเสนอ
ข้อเสนอการขอรับการ
สนับสนุน 
ต่อคณะกรรมการ 
กองทุนฯ ได้ตาม
เป้าหมายและ
ก าหนดเวลา 
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๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
จากการตอบสนองหรือการลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น กองทุนฯ ยังได้มี 

การวางแนวทางในการรองรับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม โดยมีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ ให้แก่
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการเริ่มการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือให้สามารถติดตามการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ได้อย่างเป็นปัจจุบัน และการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการ (Real Demand) ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการของกองทุนฯ เพ่ือน าผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของกองทุนฯ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้มีการด าเนินการรองรับ
และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 

๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
กองทุนฯ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติ การดิ จิทั ลระยะยาว  พ.ศ.  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยได้จัดท ารายการระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในช่วงแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านธุรการส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับ
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร. รวมทั้ง มีระบบการควบคุมและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลาง 
ด้วยแล้ว นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ระบบบันทึก
และก ากับติดตามการรับ/จ่ายเงินภายในของกองทุนฯ และระบบข้อมูลในการก ากับติดตามโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 

 

๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
ภายหลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมี 

การรายงานและติดตามผล เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิ ทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  
ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่  
โดยต้องมีการสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ
รับทราบ 
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คู่มือบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ขอบเขตทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ 

กระบวนการ และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 
๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององ์กร 
๓. เพ่ือให้กองทุนฯ มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
๕. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น การสร้างองค์ความรู้ 

ด้านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ 
ความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ก ากับดูแล 
การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้งของกองทุนฯ ซึ่งเงินของกองทุนฯ ก าหนดให้ 
น าไปใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้ 

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

เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ  

โดยที่ภารกิจหลักของกองทุนฯ เป็นการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดท ารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดท า 
ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และสนับสนุน  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึง
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลได้  ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงฯ 
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ปี ๒๕๖๔ ก าหนดให้มีการประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของกองทุนฯ ตามมาตรฐาน 
ของ COSO ERM สคร. จึงได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ นี้ขึ้น 
 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 

ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุ  
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองทุนฯ 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
  เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
โดยสามารถบริหารจัดการกิจกรรมหรือปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อกองทุนฯ เพ่ือควบคุมความเสี่ยง  
และลดผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งเสริมใ ห้
กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
ของกองทุนฯ ดังนี้  
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๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานที่เป็นเรื่องส าคัญของกองทุนฯ และถือเป็น
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
ของกองทุนฯ   

๓. ให้มีการติดตาม และประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นระบบ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๔. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๕. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้
ตระหนักถึงความส าคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ  
 

กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐาน COSO 
COSO ประกาศใช้กรอบ ERM ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุม

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

องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้อง  
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน

และปจัจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดข้ึนแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบาย 
การบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้  
เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทาง
และนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลัก
ได้แก่ 

๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจาก 
การก าหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

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

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

๒.๔ ความเสี่ ยงด้ านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึ ง  ความเสี่ ย ง 
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา

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

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๒ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

สูง 
(๓ คะแนน) 

๓ คะแนน 
 

๖ คะแนน 
 

๙ คะแนน 
 

กลาง 
(๒ คะแนน) 

๒ คะแนน 
 

๔ คะแนน 
ความเสีย่งท่ี ๑) และ ๒) 

๖ คะแนน 
 

ต่ า 
(๑ คะแนน) 

๑ คะแนน ๒ คะแนน 
ความเสีย่งท่ี ๓) ๘) ๙) ๑๑)  

๑๒) และ ๑๓) 

๓ คะแนน 
ความเสีย่งท่ี ๔) ๕) ๖)  

๗) และ ๑๐) 
 

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

สูง ๖ – ๙ ความเสีย่งท่ีต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่งทันที 

ปานกลาง ๔ – ๕ ความเสีย่งท่ีต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะตอ้งบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง 

ต่ า ๑ – ๓ ความเสีย่งท่ีใช้วิธีควบคุมปกติ ไมต่้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

 

แผนภูมิแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ 

ของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ  
ความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด 
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีข้ันตอน ดังนี้ 

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

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

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

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

๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
 การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง หลังจาก
ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว เ พ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการ 
กับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามประเมินผล เป็นการด าเนินการภายหลังจากได้จัดการความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงแล้ว โดยองค์กรจะต้องมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน  
ว่ามาตรการหรือวิธีการในการจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามว่าความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม ่พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบภายในเวลาที่ก าหนด 
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กระบวนการในการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ในปี ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้ก าหนดให้มีติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหาร

ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระยะเวลา 
ในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 



๖๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ความเสี่ยง กิจกรรมจัดการ

ความเสี่ยง 
ผลการด าเนินการ
กิจกรรมจัดการ 

ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(ประเมนิใหม)่ 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ แนวทางเพ่ิมเติม 
โครงการ ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

๑. ๑.๑       
 ๑.๒       
 ๑.๓       

 

 



๖๑ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๕ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  

และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการสารสนเทศเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ

รับทราบและมีความเข้าใจในภารกิจและการด าเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงส่งเสริมและสนันสนุนให้

หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมานสามารถเสนอขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐาน

และบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุน สคร. ในการจัดท าหรือปรับปรุง

แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานของกองทุนฯ ในส่วนของการควบคุมการรับ/จ่ายเงิน การบัญชี  

และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน  

ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ  

ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และจัดท า

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนฯ มีทิศทางและก าหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย 

๑. หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกองทุนฯ ได้ง่าย และมีการน าเสนอข้อมูล

อย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย (User-friendly) รวมทั้ง สามารถสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของกองทุนฯ ได้ 

 

 



๖๒ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๒. กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกองทุนฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกองทุนฯ และ สคร. สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ 

๓. กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและรายงานการด าเนินงานที่มีความครบถ้วน 

และตรวจสอบได้ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินของกองทุนฯ เพ่ือสนับสนุน 

การตัดสินใจของผู้บริหาร และเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๓ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
 

๑. ความเป็นมา 

กองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  

ปี ๒๕๖๒ มีผลเป็นการจัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติตาม  

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 

ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากร รวมถึงบุคลากรร่วมกับ สคร. เนื่องจากเป็นการประหยัด

งบประมาณของรัฐ ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้าน 

การบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะศึกษา พัฒนา และใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร. รวมทั้งมีระบบ

การควบคุมและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลางด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติดิจิทัลระยะยาว  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การให้ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการส าหรับ  ผู้ ใช้บริการ การจัดให้มี 

ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน รวมถึงการติดตามและควบคุม

การใช้จ่ายเงินและการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และการจัดให้มีระบบสารสนเทศ

และ/หรือระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 



๖๔ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ระบบสารสนเทศ เป้าประสงค ์ ผู้ใช้งานหลัก ก าหนดเวลา
การใช้งาน 

๑) ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อจดัเก็บ
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน 
- จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศฯ ระยะยาว  
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
ประจ าปีบญัช ี

- พัฒนาระบบฐานข้อมลูกองทุนฯ 
ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน
ร่วมกับ สคร. 

- การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุฯ 
ผ่าน website 

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

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถบริหารจัดการ 
เงินของกองทุนฯ ให้เพียงพอ 
และสามารถสนับสนุนทางการเงิน 
ไดต้ามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อให้บุคคลากรกองทุนฯ มรีะบบฐานข้อมูล
สารสนเทศจดัเก็บรายละเอียดข้อมูลผล 
การด าเนินงานด้านการเงินและไมใ่ช่การเงิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ 

- สคร. 
- หน่วยงานของรัฐ 

ที่ได้รับเงินจัดสรร 
จากกองทุนฯ 

- หน่วยงานของรัฐ 
ที่ต้องการเงิน
สนับสนุน 
จากกองทุนฯ 

. 

ปี ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖  
ตาม

แผนพัฒนา
ระบบ

ฐานข้อมูล
สารสนเทศ

เพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์ 

และผลกระทบ 
ระยะยาว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  

 
๒) ระบบการสอบถามข้อมลู 

ของกองทุนฯ และร้องเรียนเกี่ยวกบั
การด าเนินงานของกองทุนฯ Online 
(website/e-mail) 

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรบัทราบ
ข้อมูลของกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการขอรบัจัดสรรเงินและการน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน 
ในรายละเอียด 

๒) เพื่อใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถร้องเรียน/ 
ให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
เพื่อให้กองทนุฯ สามารถปรับปรุงการด าเนนิงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

- หน่วยงานของรัฐที่
ต้องการเงิน
สนับสนุน 
จากกองทุนฯ 

- สาธารณะ 

ปี ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  

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

๓) ระบบการเงินของกองทุนฯ 
ประกอบด้วย  
- ระบบจัดเก็บงบทดลอง 
- ระบบบรหิารจดัการเงินนอก

งบประมาณ (NBMS) 
- ระบบข้อมลูปฏิบัติงานด้านบัญชี 

GFMIS Web Online (Excel Loader) 
- ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ 

(CFS) 
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate 
Online) 

๑) เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบควบคุมการด าเนินงาน 
ด้านการเงินที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปตาม 
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถจดัการเกี่ยวกับการฝาก
เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปริมาณงาน 

๓) เพื่อให้ สคร. สามารถก ากับดูแล 
การรับ/จ่ายให้มคีวามรอบคอบ  
และตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 

- สคร. 
- กรมบัญชีกลาง 
- สตง. 

ปี ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  

(ระบบ NBMS 
GFMIS Web 

Online  
และ CFS ของ
กรมบัญชีกลาง 

และ KTB 
Coporate Online  

ของ ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ) 
 
 

   



๖๕ 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 
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้หรือ 

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. งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จ าเป็นของกองทุนฯ 

ใช้ร่วมกับ สคร. 

 



๖๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑  การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อจดัเก็บข้อมูลผล
การด าเนินงานด้านการเงินและ 
ไม่ใช่การเงิน 

ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศจดัเก็บ
รายละเอียดข้อมูลผล 
การด าเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบ 

 

ระดับความส าเร็จของ
การส ารวจความ
ต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีของกองทุน 

๑) จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศฯ ระยะยาว และแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ ประจ าปีบญัช ี

๒) พัฒนาระบบฐานข้อมลูกองทุนทั้งด้าน
การเงินและมิใช่การเงินร่วมกับ สคร. 

๓) ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ผ่าน 
website 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

๒  การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website 

ข้อมูลของกองทุนฯ  
เป็นปัจจุบัน 

มีการเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสยีครบถ้วน ๑๐ 
ประเด็น 

๑) รวบรวมข้อมลูข่าวสารของกองทุนฯ  

๒) เปิดเผยผา่น website 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

๓  ระบบการสอบถามข้อมลู 
ของกองทุนฯ และร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ Online 
(website/e-mail) 

กองทุนฯ สามารถ
ปรับปรุงการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ 
 

ระดับความส าเร็จ 
ของการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอ 

๑) รับข้อสอบถามและข้อร้องเรยีนเกีย่วกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ  

๒) ตอบข้อสอบถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

๓) สรุปผลการด าเนินการรายงานผู้บริหาร
กองทุนฯ และจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-filing) 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

        



๖๗ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

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. ๖๔ - ก.ย. ๖๕  ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

๕  ระบบสารบรรณและจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ผู้บริหารและบุคลากรของ
กองทุนฯ มีระบบในการ
จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 
ที่มีประสิทธิภาพ  

การเสนองานของ
บุคคลกรของกองทุนฯ 
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดการเอกสารของกองทุนฯ ต่างๆ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) อย่างแบบระเบียบ
เสมอ 

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

๖  ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจอง
ยานพาหนะ ระบบจองห้อง
ประชุม แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

บุคลากรของกองทุนฯ 
สามารถปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ระดับความส าเร็จของ
งานกองทุนฯ ใน
ภาพรวม 

ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุนฯ ผ่าน
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์

ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ ใช้งบประมาณ 
ร่วมกับ สคร. 

กสร. 
ร่วมกับ 
สคร. 

 

 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีการบริหารจัดการกองทุนฯ มีความซับซ้อนขึ้น จากปริมาณงานในการจัดสรรเงินที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญ จนท าให้มีความจ าเป็นต้องจ้างบุคลากรและจัดหา
วัสดุส าหรับการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติม และจะได้มีการปรับปรุงแผนแม่บท สารสนเทศของกองทุนฯ 
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้องานท่ีเปลี่ยนแปลงต่อไป 



๖๘ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

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

เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ สคร. ตามมาตรา ๕๑  

แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนในกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามแผนร่วมลงทุนฯ และการสนับสนุน สคร. ในการจัดท า
แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน และการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ  
และเอกชน  

ดังนั้น การจัดท าแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สารสนเทศกองทุนฯ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ส าหรับใช้ใน  
การประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนฯ ซึ่งสอดคล้อง 
กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน  
ส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
การจัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 

ของกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๒.๑ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน

ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนฯ  
๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ  
ของกองทุนฯ  

๒.๓ เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
กับแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนฯ และเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ 
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
 



๖๙ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเพ่ืดประเมินผลลัพฑ์และผลกระทบของกองทุนฯ  

และเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

๔. เป้าหมายหลัก 
กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ โดยพัฒนาร่วมกับ สคร.  
 

๕. ผลผลิต 
กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบส าหรับ 

การบริหารจัดการกองทุนฯ และการก ากับติดตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
 

๖. ผลลัพธ์ 
กองทุนฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 

๗. รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑) ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลัมาใช้ในการบริหารจดัการกองทุนฯ 

๒) กองทุนฯ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. เช่น 
งบประมาณ เป็นต้น 

๓) เจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ ให้ความส าคัญและเห็นประโยชน์
ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่

๑)  กองทุนฯ ยังไม่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 

๒) การจัดท าระบบฐานข้อมลูต้องได้รบัความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก 

 

โอกาส ภัยคุกคาม 

๑)  รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมากข้ึนตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

๒) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้าและทันสมัย ท าให้น ามาใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการกองทุน 

๑) การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ให้สามารถรองรับการเปลีย่นแปลง 

๒) เจ้าหน้าท่ีของกองทุนฯ ปรับตัวไมท่ันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

๘. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยผลการส ารวจความความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ พบว่า ระบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ
ให้ปรับปรุงหรือพัฒนามากที่สุด คือ ระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯ ให้มีการแสดงผลให้ง่ายต่อการค้นหา  
และน าเข้า/เผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วน อาทิ ข้อมูลโครงการร่วมลงทุน  เป็นต้น ส าหรับข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ได้แก่ ระบบสื่อสารระหว่างกองทุนฯ และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ระบบการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน   
และระบบการน าส่งข้อมูลเอกสารประกอบการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ตามล าดับ 

 
 

 



๗๑ 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 ี

แผนแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลู 
สารสนเทศฯ ประจ าปีบญัช ี

มีแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีองค์ประกอบหลัก 
ที่ดีครบถ้วน 

กองทุนฯ มีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

กองทุนฯ 

๒. การส ารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีของกองทุน 

รายงานผล
การส ารวจฯ 

  กองทุนฯ มีข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีต้อง
กับความต้องการของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

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. 

 
 
 

       



๗๒ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 ๔. การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website 

น าเข้า/เผยแพร่ข้อมลูผลการด าเนนิงาน 
และข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในแต่ละ
ปี ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงให้
แสดงผลให้ง่ายต่อการค้นหา และมีความ
รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล 

ระบบฐานข้อมลู Website 
ของกองทุนฯ มีข้อมูลที่ 
เป็นปัจจุบันง่ายต่อ 
การค้นหาและมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูล 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียสามารถน าข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมลูกองทุนไป
ใช้ให้เกิดประโยชน ์

กองทุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ 
 

แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ขั้นตอน ผลผลติ ผลลัพท์ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าและ
พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บข้อมลูผล
การด าเนินงาน 
ด้านการเงินและ 
ไม่ใช่การเงิน 

๑. จัดท า
แผนพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ  
ระยะยาว 
และ
แผนพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศฯ 
ประจ าปีบญัช ี

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ของกองทุนฯ 
เป้าหมาย :  
มีแนวทางการ
พัฒนาฐานข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

ด าเนินการ ศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์
ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 
ที่ผ่านมาเพื่อ
ก าหนดแนว
ทางการปรับปรุง
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศระยะ 
 ๓ ปี และแผนพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล
ประจ าปีบญัช ี 
 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

มีแผน
แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศระยะ 
 ๓ ปี และ
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประจ าปี
บัญชีที่มี
องค์ประกอบหลักที่
ดีครบถ้วน 

มีแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ที่มีองค์ประกอบ
หลักท่ีดีครบถ้วน 

กองทุนฯ มีกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ก.ค. ๖๕ - กองทุนฯ 

 
 
 
 

         



๗๔ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงาน/
โครงการ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ขั้นตอน ผลผลติ ผลลัพท์ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 ๒. การปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน 
website 

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อปรับปรุง 
การน าเข้า/
เผยแพร่ข้อมลู
อย่างครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  
เป้าหมาย :  
ข้อมูลของกองทุนฯ  
เป็นปัจจุบัน 

๑. รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ  
๒. เปิดเผยผ่าน 
website 

เว็บไซตม์ีข้อมูล 
ที่ถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถ
ตอบสนอง ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย
สามารถน าข้อมูล
จากระบบ
ฐานข้อมูลกองทุน
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ
กองทุนฯ เพิ่มขึ้น 

ก.ย. ๖๕ - กองทุนฯ 

 ๓. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
กองทุนทั้ง
ด้านการเงิน
และมิใช่
การเงิน
ร่วมกับ สคร. 

วัตถุประสงค์ :  
เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของ
กองทุนทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่
การเงิน 
เป้าหมาย :  
มีระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศของ
กองทุนฯ  
ในการรวบรวม
ข้อมูลด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน 

ด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ 
ออกแบบเพื่อ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกองทุน 
ที่ครบถ้วนท้ังด้าน
การเงินและไม่ใช่ 
การเงิน 

มีระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน 
การบริหาร
จัดการกองทุน 

เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ  
และผูบ้ริหารมี
ข้อมูลใช้
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 
และตดัสินใจในการ
บริหารจัดการ
กองทุนฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

มีระบบฐานข้อมลู
กองทุนที่ครบถ้วน 
ด้านมิใช่การเงิน 

ก.ย. ๖๕ - กองทุน/สคร. 

  



๗๕ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ส่วนที่ ๗ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุน

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

ดังนั้น เพ่ือให้กองทุนฯ มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว 
จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ขึ้น 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ แล้ว 



๗๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

คณะกรรมการกองทุนฯ 
คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
เป็นกรรมการกองทุนฯ และผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการใน สคร.  
ที่ผู้อ านวยการ สคร. แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้ าที่และอ 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 ต่อคณะกรรมการ นโยบายฯ 

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 
- ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนและคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
- ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๗๗ 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 

  



๗๘ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 

เพ่ือให้กองทุนฯ มีแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการจัดสรรเงิน 
สนับสนุนและก ากับดูแลความส าเร็จในการจัดสรรเงินกองทุนฯ จึงได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบหรือทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง และสามารถรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยเป็น
การทบทวนการด าเนินงานในอดีต และปรับปรุงให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 
ซ่ึงแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
บุคลากรของกองทุนฯ มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน  

การด าเนินการตามภารกิจกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสามารถ 
ร่วมลงทุนกับเอกชนได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

พันธกิจ (Mission)  
ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ 
 

สภาพแวดล้อมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ  
เนื่องจากกองทุนฯ มีภารกิจในการด าเนินการที่หลากหลาย ทั้งด้านนโยบายกองทุนฯ  

ด้านการก ากับและติดตามการด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน การให้ข้อมูล ค าปรึกษา ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณ และสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรบุคลคลากรของกองทุนฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน
ในแต่ละด้าน  และมีกระบวนการถ่ ายทอดและจัดการองค์ความรู้  ( Knowledge Management)  
การประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรกองทุนฯ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ  
ในการด าเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในที่ท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ืออ านวย
ต่อการท างาน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของกองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรที่ด าเนินงานของกองทุนฯ 
เป็นการใช้บุคลากรร่วมกับ สคร. รวมถึงการใช้สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้วย ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปลี่ยนผ่านและโอนย้าย
บุคลากรของ สคร. บ่อยครั้ง รวมถึงการขาดบุคลากรที่ด าเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การเงินและงบประมาณ 
เป็นต้น ส าหรับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ของบุคลากรจะด าเนินการผ่านการอบรมภายในและภายนอกองค์กร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในการด าเนินงาน  
ด้านกองทุนฯ ส าหรับแนวทางการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกองค์กร ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
จากกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมิน ในการพัฒนาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในด้านทุนหมุนเวียนซึ่งจากการพัฒนา



๗๙ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

อบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในระยะสั้นๆ ประกอบกับระเบียบ ข้อบังคับในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ทุนหมุนเวียน มีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงอาจท าให้การพัฒนาในด้านดังกล่าวเป็นไปอย่างจ ากัด ดังนั้น  
จากสภาวะการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  
จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงและก าหนดยุทธศาสตร์ 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตได้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (SWOT Analysis)  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. กองทุนฯ มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่ งมีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม กระตือรือร้น  
ในการท างานและพร ้อม ร ับก ารเปลี่ยนแปลง ท าให้ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 
๒. คณะกรรมการกองทุนฯ มีองค์ประกอบกรรมการ 
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งส่งผลให้การพิจารณามีความครบถ้วนและรอบคอบ  
๓. มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ท้ังบุคลากร
สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน และทรัพยากรอื่นๆ ท าให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้  

๑. เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ ขาดความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์
การจัดสรรเงินส าหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตามกฏหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการวิเคราะห์ความ
จ าเป็น ความพร้อม ความส าคัญในการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 
๒. เนื่องจากใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับ สคร. ซึ่งบุคลากร 
สคร. มีความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์เป็นหลัก จึงอาจ
ขาดบุคลากรที่ด าเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การจัดท า
บัญชีและงบประมาณ เป็นต้น 
๓. มีการเปลี่ยนผ่ านและโอนย้ายบุคลากรของ สคร.  
บ่อยครั้ง ส่งผลให้บุคลากรด้านกองทุนฯ ขาดความต่อเนื่อง 
ในการด าเนินงานและมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
ค่อนข้างน้อย 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมินผล 
การด าเนินงานได้จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ให้บุคลากรที่ดูแล 
ทุนหมุนเวียน และมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
การด าเนินงานกองทุนฯ 
๒. สคร. ส่งเสริมการจัดท า KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรอื่นของ สคร. สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้งาน
กองทุนฯ ได้นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้
บุ คลากรของกองทุ นฯ  มี โ อก าส ไ ด้ พัฒนา ความ รู้ 
ความสามารถท่ีหลากหลายมากข้ึน 

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการด าเนินงานกองทุนฯ  
มีจ านวนมาก ท าให้บุคลากรกองทุนฯ ต้องศึกษาท าความ
เข้าใจให้ทันสถานการณ์ และน ามาถือปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. ระเบียบ ข้อบั งคับในการก าหนดแนวทางปฏิบั ติ 
ทุนหมุนเวียนถูกออกแบบเพื่อใช้ส าหรับทุกทุนหมุนเวียนท า
ให้การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่ เพิ่งจัดตั้งและจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอมีความล าบากในการปฏิบัติงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งมานานและมีความพร้อม 
 

 
 
 



๘๐ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
๑. กองทุนฯ การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่ง (Development Roadmap) 

เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ด าเนินการก าหนดโครงสร้าง และจัดท า
ปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการก าหนดต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน มีการอบรม
พัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ และมีการวัดผลโดยผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย 
ให้บุคลากรเกดิความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร  

๒. มีการจัดท าและถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรหรือข้าราชการใน สคร.  
เพ่ือศึกษาและเรียนรู้งานกองทุน เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้และลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน ในกรณี  
มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในองค์กร และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan – IDP) เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายบุคคล 

 



 

๘๑ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนที่แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  
 

 
  



๘๒ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนที่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์กองทุนฯ  

๑. การก าหนดแผนงานท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

๒. จัดท าและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ 

๓. การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  
 

 

 

 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอตัราก าลัง  ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรพัยากรบคุคล  ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผล 

การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  

การประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล  

 

การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 

การด าเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ 

ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร 

การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับ 

การจัดท าและพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศ 

การจัดท า KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น และแนวทางปฏิบัติงาน 



 

๘๓ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
๑.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน

ให้กับบุคลากร 
โครงการ/กิจกรรม  
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน

ให้กับบุคลากร  
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 

ของทุนหมุนเวียน  
เป้าหมาย 
บุคลากรมี ความรู้ ค ว าม เข้ า ใจด้ านการวั ดและประ เมินผลการด า เนิ น งาน 

ของทุนหมุนเวียน  
ตัวชี้วัด 
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนจากหน่วยงาน

ที่ก ากับดูแลประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
๑.๒ การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดท าและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม  
การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดท าและพัฒนาการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดท าและพัฒนาการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศได้ 
เป้าหมาย 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดท าและพัฒนาการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด 
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ  

 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตราก าลัง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป้าหมาย 
ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



๘๔ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ยุทธ์ศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๓.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนฯ 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนฯ 
เป้าหมาย 
กองทุนฯ สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจ รวมถึงกฎ 

ระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัด 
มีรายงานผลการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๒ การจัดท า KM เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็น และแนวทางปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือเกิดการสังเคราะห์สรุปรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  

และท าให้บุคลากรอ่ืนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงานของกองทุนฯ ได ้
เป้าหมาย 
เพ่ือให้บุคลากรในปัจจุบันและในอนาคต มีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

ของกองทุนฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ตัวชี้วัด 
จัดท า KM ของกองทุนฯ จ านวน ๑ ชิ้นงาน และจัดส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เพ่ือรวบรวมเป็นระบบ KM ของ สคร. ภายในก าหนดเวลา 
 

งบประมาณ 
สคร.  

 

ผู้รับผิดชอบ 
 สคร.  



 

๘๕ 

 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ 

โครงการ/แผนงาน 
ผลผลิต (Output) /

เป้าประสงค์ 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
ด้ า น ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การด าเนินงานของทุนหมุนเวี ยน 
ให้กับบุคลากร 
 

เพื่ อ ให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจด้านการวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหมุนเวียน  
 

การเข้ าร่วมอบรบ
ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น จ า ก
หน่ วยงานที่ ก ากับ
ดูแลประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง า น ทุ น
หมุนเวียน  
 

            สคร./บก. สคร./บก. 

๒. การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ 
การจั ดท าและพัฒนาด้ านข้ อมู ล
สารสนเทศ 
 

เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท า
และพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศได้ 

การเข้ าร่วมอบรบ
ความรู้ ด้ านข้อมู ล
ส า ร ส น เ ท ศ กั บ
หน่วยงานต่างๆ  
 

            สคร. สคร. 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

เ พื่ อ ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองทุนฯ 
 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

            สคร. สคร. 



๘๖ กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ/แผนงาน 
ผลผลิต (Output) /

เป้าประสงค์ 
กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนฯ  

เพื่อให้บุคคลากรกองทุนฯ  
มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานกองทุนฯ 
 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติการด้านการ
บริ ห ารทรั พยากร
บุคคล 
 

            สคร. สคร. 

๕. การจัดท า KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ที่ จ าเป็น และแนวทาง
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

 

เพื่อเกิดการสังเคราะห์สรุป
รายละเอียดขั้นตอนและ
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
กองทุนฯ และท าให้บุคลากร
อื่นสามารถเรียนรู้ขั้นตอน
การด าเนินงานของกองทุนฯ 
ได้ 
 

จั ด ท า  KM ข อ ง
กองทุนฯ  

            สคร. สคร. 
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ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัด 
๑. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร 
 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 

๑ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๕๐ 

๒ - 

๓ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๗๕ 

๔ - 

๕ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๑๐๐  

 

๒. การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดท าและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ 
 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 

๑ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๕๐ 

๒ - 

๓ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๗๕ 

๔ - 

๕ การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๑๐๐  

 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 

๑ มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล 

๒ - 

๓ มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล และน าผลการประเมนิการปฏิบัตงิานรายบุคคลมาใช้

ในการประเมินผลงาน 

๔ - 

๕ มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานรายบุคคล และน าผลการประเมนิการปฏิบัตงิานรายบุคคลมาใช้
ในการประเมินผลงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากร 
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๔. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนฯ 
 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 

๑ การเข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนและกองทุนฯ 

๒ - 

๓ เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน 
และกองทุนฯ หรือ การจัดท าขอ้มูลให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ 

๔ - 

๕ เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน 
และกองทุนฯ และการจัดท าข้อมูลให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ 

 

๕. การจัดท า KM เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็น และแนวทางปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
 

ระดับ ค่าเกณฑ์วัด 

๑ - 

๒ - 

๓ จัดท า KM จ านวน ๑ ชิ้นงาน 

๔ - 

๕ จัดท า KM จ านวน ๑ ขิ้นงาน และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในก าหนดเวลา 
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ตารางที ่1  ข้อมูลทัว่ไป

กระทรวง

หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.)

ทนุหมุนเวยีน

หน่วย : บาท

 พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน ร้อยละ

336,100.00 150,000.00 80.60

วสิัยทศัน์

ภารกิจ

1. เปน็แหล่งเงินในการสนับสนุนการด าเนินการเกีย่วกบัการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

2. บริหารกองทุนอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ

วตัถุประสงค์

                   กองทุนฯ มีวัตถปุระสงค์เพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษาตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ่วมลงทนุฯ ป ี2562 และประกาศคณะกรรมการนโยบาย

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนท่ีออกตามความในมาตรา 9 แหง่ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ป ี2562 รวมท้ังการพฒันาฐานขอ้มูลและองค์ความรู้

ซ่ึงครอบคลุมถงึการเผยแพร่ อบรม ใหค้วามรู้ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชน

186,100.00

การคลัง

                   กองทุนฯ มีภารกจิในการใหเ้งินสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนท่ีต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การ่วมลงทนุฯ ป ี2562) ดังต่อไปนี้

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

แบบสรุปค าขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมนุเวยีน  

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ 

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2565 เพิม่ขึ้น (ลดลง)

0

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

                   เปน็กองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานของรัฐท่ีมีขอ้จ ากดัด้านงบประมาณสามารถด าเนินการเกีย่วกบัการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชนเพือ่ใหเ้กดิโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะเพิม่มากขึ้นและครอบคลุมท่ัวประเทศ
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ตารางที ่2  ประมาณการรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ กิจกรรมหลกั และงบรายจา่ย

หน่วย : บาท

หน่วยนับ จ านวน งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ
งบรายจ่าย

ส่วนกลาง
รวม

ผลผลิต

การตรวจสอบรายงานการเงิน

โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กจิกรรม 1 ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานด้านการ

ตรวจสอบรายงานการเงิน

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

ก ากบัดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ใหเ้ปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ของกองทุนฯ 

และพจิารณาอนุมัติการใชเ้งินกองทุนฯ

 กจิกรรม 1 การประชมุคณะกรรมการกองทนุฯ -              186,100.00 -               -             186,100.00      186,100.00

รวมทัง้สิ้น -              336,100.00 -               -             336,100.00

ผลผลิต / โครงการ
จ านวนเงิน ต้นทุนผลผลิตต่อ

หน่วย

ประมาณการรายจ่าย
จ านวนหน่วยนับ

กจิกรรมหลัก
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ตารางที ่3  กรอบเป้าหมายผลผลติ 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.)

กจิกรรม -                    1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00 1 150,000.00

ก ากบัดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ใหเ้ปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ของกองทุนฯ 

และพจิารณาอนุมัติการใชเ้งินกองทุนฯ

 กจิกรรม 1                       186,100.00 1 186,100.00 1 186,100.00 1 186,100.00 1 186,100.00

งบลงทุนโครงการ - - - - -

 ไม่มี

รวมทัง้สิ้น 186,100.00 0 336,100.00 336,100.00 336,100.00 336,100.00

หน่วยนับผลผลิต / โครงการ

 

 พ.ศ. 2564

ประมาณการรายจ่าย ค าขอประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ.2568พ.ศ. 2567พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
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ตารางที ่4  กรอบประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า จ าแนกตามงบรายจา่ย

ประมาณการรายจ่าย ค าขอประมาณการ

2564 รายจ่าย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568

(กอ่นปท่ีีขอ) (ปท่ีีขอ) (1 ปหีลังปท่ีีขอ) (2 ปหีลังปท่ีีขอ) (3 ปหีลังปท่ีีขอ)

1. งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 ค่าจ้างประจ า -                   -                     -                 -                 -                 

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว -                   -                     -                 -                 -                 

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน -                   -                     -                 -                 -                 

1.4 เงินเพิม่การครองชพีชั่วคราว -                   -                     -                 -                 -                 

2. งบด าเนินงาน 12,522,258.40 27,121,273.60     3,312,230.40   336,100.00      336,100.00      

2.1 ค่าใชจ้่ายในการประชมุ 186,100.00        186,100.00          186,100.00      186,100.00      186,100.00      

2.2 จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษา

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ป ี2562

-                   26,785,173.60     2,976,130.40   -                 -                 

2.3 จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษา

ตามพระราชบญัญัติการใหเ้อกชน

ร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2556 

(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ป ี2556)

12,336,158.40    -                     -                 -                 -                 

2.4 ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ (ระบ)ุ

- ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังาน

ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

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

3. งบลงทนุ -                   -                     -                 -                 -                 

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -                   -                     -                 -                 -                 

3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง -                   -                     -                 -                 -                 

4. งบรายจ่ายส่วนกลาง -                   -                     -                 -                 -                 

4.1 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า -                   -                     -                 -                 -                 

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

รวมทัง้สิ้น 12,522,258.40 27,121,273.60 3,312,230.40 336,100.00 336,100.00

หมายเหตุ  1. งบลงทุนต้องเปน็ประมาณการรายจ่ายเฉพาะค่าใชจ้่ายต่อเนื่องของการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือส่ิงกอ่สร้าง

                 ท่ีเกดิขึ้นใหม่ในปงีบประมาณท่ีขอเท่านั้น ไม่ใชป่ระมาณการรายจ่ายของการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือ

                 ส่ิงกอ่สร้างในอกี 3 ปถีดัไป

             2. งบรายจ่ายส่วนกลาง ต้องเปน็ประมาณการรายจ่ายท่ีเกดิขึ้นในปท่ีีขออนุมัติเท่านั้น

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท
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ตารางที ่5 กรอบประมาณการรายรับ และประมาณการรายรับลว่งหน้า

รายรับจริงป ี ประมาณการ

พ.ศ. 2562 แผน รับจริง คาดว่าจะรับ รวมรายรับ รายรับ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ.2568

(2 ปกี่อนปท่ีีขอ) ต.ค. 63 - พ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ย. 64 (ปทีี่ขอ) (1 ปหีลังปทีีข่อ) (2 ปหีลังปทีีข่อ) (3 ปหีลังปทีีข่อ)

1. รายรบัจากทนุหมุนเวยีน -                 70,225,000.00 57,306.24        70,168,750.00 70,226,056.24  15,225,000.00                        225,000.00       225,000.00          225,000.00      

ผลผลิตท่ี 1

ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน และพจิารณาอนุมติั

การใช้เงินกองทุน (รายได้จากดอกเบี้ย

เงินฝาก)

-                 225,000.00      57,306.24        168,750.00      226,056.24      225,000.00                            225,000.00       225,000.00          225,000.00      

ผลผลิตที่ 2

2. ค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน

เจ้าของโครงการ

-                 -                 -                 -                 -                 -                                       -                  -                     -                 

2.1 กรมทางหลวง -                 70,000,000.00 -                 70,000,000.00 70,000,000.00  -                                       

2.2 กรมการขนส่งทางบก -                 -                 -                 -                 -                 15,000,000.00                        

2. รายรบัจากเงินงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 -                                       -                  -                     -                 

รวมทัง้สิ้น (1 + 2) -                 70,225,000.00 57,306.24        70,168,750.00 70,226,056.24  15,225,000.00                        225,000.00       225,000.00          225,000.00      

ประมาณการรายรับป ีพ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับล่วงหน้า

หน่วย : บาท

ประเภทรายรับ
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ตารางที ่6  กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันท่ี  1  ต.ค. 63 480,134,738.25  

บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 57,306.24

- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก 57,306.24 1

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 0.00

(หกั) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 93,225.00 2 (35,918.76)

ยอดเงินคงเหลือ ณ วนัที ่1 มิ.ย. 64 480,098,819.49 

บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน ม.ิย. - ก.ย. 64 70,168,750.00

- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก 168,750.00

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 70,000,000.00 -                   

(หกั) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน ม.ิย. - ก.ย. 63 12,429,033.40 3 57,739,716.60

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วนัที ่30 ก.ย. 64 537,838,536.09 

บวก ประมาณการรายรับ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 15,225,000.00

- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก 225,000.00

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 15,000,000.00

(หกั) ประมาณการรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 27,121,273.60 4 (11,896,273.60)

ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วนัที ่30 ก.ย. 2565 525,942,262.49  

หมายเหตุ

1

รบัจากดอกเบ้ียเงินฝาก 57,306.24                  

  ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ม.ิย. - ก.ย. 63 29,217.36                  

  ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 63 28,088.88                  
2

รายจ่ายจรงิระหวา่งเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64 93,225.00                  

  รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ 93,225.00                  

3

ประมาณการรายจ่ายระหวา่งเดือน ม.ิย. - ก.ย. 64 12,429,033.40            

  รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ 92,875.00                  

  จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

  ป ี2556 (งบผูกพนัจากปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับ

  งานงวดท่ี 7 ของกรมทางหลวง)

12,336,158.40            

4

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27,121,273.60            

   รายจ่ายจากแผนงานการบริหารฯ 336,100.00                

   จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษา

   ตามพ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ป ี2562 (กรุงเทพมหานคร)

26,785,173.60            
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ตารางที ่7 ค าช้ีแจงประกอบค าของบบุคลากร

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็ว่า ควรใหใ้ชท้รัพยากรด้านบคุลากรและวัสดุอปุกรณ์ร่วมกบั สคร. ไปพลางกอ่น เพือ่เปน็

การลดภาระค่าใชจ้่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน
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ล า ประมาณการ ค าขอประมาณการ

ดับ รายจ่าย รายจ่าย สรุปค าชี้แจง

ท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 (เหตุผล)

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 186,100.00 186,100.00

1.1  ค่าตอบแทน (ระบุ) 184,000.00 184,000.00

 -  ค่าท าการนอกเวลา

 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน

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

1.2  ค่าใช้สอย (ระบุ) 2,100.00 2,100.00

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

 -  ค่าบ ารุงหอ้งประชมุ

1.3  ค่าวสัดุ (ระบุ) 0.00 0.00

 -  ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน

 -  ค่าวัสดุส้ินเปลือง

2 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ) 0.00 0.00

 -  ค่าไฟฟ้า

 -  ค่าโทรศัพท์

 -  ค่าน้ าประปา

 -  ค่าอินเตอร์เนต็

 -  ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 12,336,158.40 26,935,173.60

150,000.00

26,785,173.60

12,336,158.40

รวมงบด าเนินงาน 12,522,258.40 27,121,273.60

ประเภท - รายการ

ตารางที ่8 ค าช้ีแจงประกอบค าของบด าเนินงาน
หน่วย : บาท

 - จดัสรรเงินเพื่อการว่าจา้งท่ีปรึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

ป ี2562

- จดัสรรเงินเพื่อการว่าจา้งท่ีปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

ป ี2556

- ค่าธรรมเนยีมการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
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ตารางที ่9 ค าช้ีแจงประกอบค าของบลงทนุ

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็ว่า ควรใหใ้ชท้รัพยากรด้านบคุลากรและวัสดุอปุกรณ์ร่วมกบั สคร. ไปพลางกอ่น เพือ่เปน็การ

ลดภาระค่าใชจ้่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน



98 กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ตารางที ่10  ค าช้ีแจงประกอบค าของบรายจา่ยสว่นกลาง

คณะกรรมการกองทนุฯ เหน็ว่า ควรใหใ้ชท้รัพยากรด้านบคุลากรและวัสดุอปุกรณ์ร่วมกบั สคร. ไปพลางกอ่น เพือ่เปน็

การลดภาระค่าใชจ้่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานของกองทนุฯ ยังไม่มีความซับซ้อน
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เป้าหมายผลผลิต

เป้าหมาย ผลผลิตจริง คาดว่าจะผลิตได้ (ปริมาณ) ประจ าปี

(ปริมาณ) ณ 31 พ.ค. 64 ม.ิย.- ก.ย.63 พ.ศ. 2565

การตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

กจิกรรม - - - - 1

ก ากบัดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และพจิารณาอนุมติัการใช้เงินกองทุนฯ

กจิกรรม 1 1 0 1 1

หน่วย : บาท

 ประมาณการรายจ่าย

รายจ่าย จ่ายจริง คาดว่าจะจ่าย+ผูกพนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ 31 พ.ค. 64 ม.ิย.- ก.ย. 64

1. งบบุคลากร -               -                   -               -                             

1.1 ค่าจ้างประจ า -               

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว -               

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมนุเวียน -               

1.4 เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว -               

2. งบด าเนินงาน 93,225.00       12,429,033.40     12,522,258.40 27,121,273.60              

2.1 ค่าใชจ้่ายในการประชมุ 93,225.00       92,875.00           186,100.00      186,100.00                   

2.2 จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษา 

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ป ี2562
-               -                   -               26,785,173.60               

2.3 จัดสรรเงินเพือ่การว่าจ้างท่ีปรึกษา

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ป ี2556

-               12,336,158.40      12,336,158.40  -                             

 2.4 ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ (ระบ)ุ

- ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังาน

ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

-               150,000.00                   

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -               

3.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง -               

4. งบรายจา่ยสว่นกลาง -               -                   -               -                             

4.1 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า -               -                   -               

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

รวมทัง้สิน้ 93,225.00       12,429,033.40     12,522,258.40 27,121,273.60              

ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

แผน รวม

หน่วยนับ

ตารางที ่11 รายละเอียดผลการด าเนินงาน รวมทกุผลผลติ / โครงการ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อผลผลิต / โครงการ

12,522,258.40            

186,100.00                 

-                          

12,522,258.40            

-                          

-                          

-                          

12,336,158.40             


