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ก

บทนา
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น
ในกระทรวงการคลังตามหมวด ๖ แห่ งพระราชบัญญัติการร่ว มลงทุ นระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
และให้ใช้บั งคับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อจัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน การจัดทาร่างประกาศเชิญชวนเข้าเอกชนเข้าร่วมลงทุน
ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน การว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาแผนพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกัข้องกับ
การร่ วมลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชน และแผนงานดาเนินการเผยแพร่ อบรม ให้ ความรู้ และให้ คาแนะนาที่
เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ โดยมีสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนฯ และเป็นหน่วยงานธุรการของกองทุนฯ
ดังนั้ น

เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์

ในการให้เงินทุนสนับสนุนและกากับดูแลความสาเร็จของกิจกรรมในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
จึงได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
ดิ จิ ทั ล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
และแผนปฏิบั ติการด้านการบริห ารทรั พยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง และสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์ กร สาหรับ
นามาใช้ในการประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ข

ส่วนที่ ๑
ภารกิจและการดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ภารกิจ และการดาเนิ น งานของกองทุ นฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. การร่ว มลงทุน ฯ ปี ๒๕๖๒
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
“มาตรา ๕๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังเรียกว่า “กองทุนส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นาไปใช้จ่ายได้เท่าที่จาเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ ค วามรู้ และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริห ารกองทุน
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบีย บหรือ คาสั ่ง เกี่ย วกับ การบริห ารกิจ การกองทุน หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ในการเก็บ รัก ษาและจ่า ยเงิน ของกองทุน ค่า ใช้จ่า ยในการบริห ารกองทุน และค่า ใช้จ่า ยอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง
กับการดาเนินงานของกองทุน
(๕) รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง”
๒. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๕๘)
“มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไ ม่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลก าหนด
โครงสร้ า งการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทาง
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการ
รายรับรายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ อ ย่ า งน้ อ ยหกสิ บ วั น ก่ อ นวั น เริ่ ม ต้ น ปี บั ญ ชี ข องทุ ก ปี และให้ ส่ ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกากับดูแล การบริหาร
ทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จั ด ท ารายงานการเงิ น แสดงฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไ ม่ มี ส ถานะ
เป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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๓

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานการเงินของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศ
กาหนดเป็นอย่างอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ทาการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี
ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไ ม่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลท ารายงานการสอบบั ญ ชี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการบริหารนาส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
มาตรา ๓๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานต่า ง ๆ ของทุ นหมุน เวียน ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเป็นประจาทุกปี โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้
(๑) การเงิน
(๒) การปฏิบัติการ
(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
(๖) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ให้ กรมบั ญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายกาหนดระบบ
การประเมินผลการดาเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานผลการประเมินผล
การดาเนิ น งานเสนอต่อกรมบั ญชีกลางภายในหกสิ บวันนับ แต่ วันสิ้ นปีบัญชี ห ลั กเกณฑ์การจัดทารายงาน
ของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของทุ น หมุ น เวี ย นทั้ง หมดต่ อ คณะกรรมการ เพื่ อเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี สภาผู้ แ ทนราษฎร และวุ ฒิ สภา
เพื่อทราบต่อไป”

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔

๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ทุนหมุนเวียน
“ข้ อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นก าหนดโครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง ของทุ น
หมุนเวียนโดยคานึงถึงลักษณะการดาเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
การกาหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน
การก าหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของพนั กงานลู กจ้ าง อย่ างน้อ ยต้ องประกอบด้ ว ย
ชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง รวมทั้งการกาหนด
กรอบอัตรากาลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ
การดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
๔. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
“ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนาเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง
โดยให้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากไว้ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง หรื อ ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี
ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นาเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ในกรณีที่มีความจาเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับ
วรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกาหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนาเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ของทุนหมุนเวียนภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ข้ อ ๕ ให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน
ประมาณการรายรั บ ประจ าปี ประมาณการรายจ่ า ยประจาปี และประมาณการกระแสเงิ นสด เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ อ ย่ า งน้ อ ยหกสิ บ วั น ก่ อ นวั น เริ่ ม ต้ น ปี บั ญ ชี ข องทุ ก ปี และส่ ง ให้
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน
การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดาเนินงานประจาปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทา
รายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๕

ข้อ ๑๐ ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดทาและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศ
กาหนดเป็นอย่างอื่นโยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารน าส่ ง รายงานทางการเงิ น พร้ อ มด้ ว ยรายงานการสอบบั ญ ชี ต่ อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
ข้ อ ๑๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นและคณะกรรมการบริ ห ารจั ด ให้ มี ร ะบบ
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายในของทุนหมุนเวียน หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้
ข้อ ๑๔ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ต้องกาหนดให้
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วินัยการเงินฯ ปี ๒๕๖๑)
“มาตรา ๗๐ ให้หน่ว ยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย
ต้ อ งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น และงบแสดงผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น ทั้ ง เงิ น งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จะขอท าความตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง
จัดทารายงานการเงินประจาปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกาหนดเงื่อนไขให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณหรื อ ตามที่ ไ ด้ ต กลงกั บ กระทรวงการคลั ง
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ
และนาส่งกระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ น าส่ ง รายงานการเงิ น ประจ าปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั ง กั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นาส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ และเปิดเผย
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖

ให้ ส าธารณชนทราบ รวมทั้ ง เผยแพร่ ผ่ า นทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๗

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการระยะยาว
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เป็นการกาหนดแผนงานของกองทุนฯ โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
สามารถด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การร่ ว มลงทุน ระหว่ างรัฐ และเอกชนเพื่ อให้ เกิดโครงสร้างพื้ นฐานและบริ การ
สาธารณะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ
พันธกิจ (Mission)
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ที่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
(๑) การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและการดาเนินโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๒) การให้เงินสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการจัดทา
หรื อปรั บปรุ งแผนการจั ดทาโครงการร่ว มลงทุน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๓) การบริหารจัดการกองทุนฯ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
กองทุ นฯ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อการว่ าจ้ างที่ปรึ กษาตามที่ ก าหนดไว้ ใน พ.ร.บ. การร่ วมลงทุ นฯ
ปี ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา ๙
แห่ ง พ.ร.บ. การร่ วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้ง การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม
ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ค่านิยม (Value)
PPP ซึ่งประกอบด้วย
- P : Promote (สนับสนุนเงินในการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน)
- P : Professional (สามารถพิจารณาความเหมาะสมของการให้เงินสนับสนุนอย่างมืออาชีพ)
- P : Principle (มีหลักการในการให้เงินสนับสนุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง)

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๘

เป้าหมายหลัก (Goal)
(๑) กองทุ น ฯ สามารถจั ด สรรเงิ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
(๒) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการกองทุ น ฯ สามารถเสนอการขอรั บ จั ด สรรเงิ น
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและดาเนินโครงการ
เป้าประสงค์
๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนินโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว
๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน
ผลผลิต
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณได้
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลลัพธ์
โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้
กลยุทธ์
๑) การจั ดสรรเงิน จากกองทุนฯ ให้ มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารขอรั บ เงิ น จั ด สรรจากและการน าส่ ง เงิ น
ค่าธรรมเนียมกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๒) เผยแพร่ ให้ ความรู้แก่ห น่ว ยงานของรั ฐ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการร่ว มลงทุน ระหว่า ง
รัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
๓) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น
และกองทุนฯ
๒. ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ : สนั บสนุ น สคร. ในการจั ดท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง แผนการจัด ท าโครงการ
ร่ ว มลงทุ น การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น การเผยแพร่ อบรม ให้ ค วามรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๙

เป้าประสงค์
สคร. สามารถดาเนิ นการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทา
โครงการร่ ว มลงทุ น การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ผลผลิต
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่ สคร. กรณีที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณในการจัดทา
หรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลลัพธ์
สคร. สามารถจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้
กลยุทธ์
๑) สนั บ สนุ น สคร. ในการจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด ท าโครงการร่ ว มลงทุ น
การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน การเผยแพร่ อบรม
ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๒) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น
และกองทุนฯ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
ผลผลิต
จัดให้มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และรายงานทางการเงินประจาปี
ผลลัพธ์
๑) กองทุนฯ สามารถจัดส่งแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุนได้ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
๒) กองทุนฯ สามารถจัดส่งรายงานการเงินประจาปีได้ตามที่กฎหมายกาหนด
กลยุทธ์
๑) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
๒) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
๓) จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๐

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ๔ ด้าน (SWOT)
๑)

๒)

๓)

๔)

๑)

๒)

๓)

จุดแข็ง
เป็นกองทุนหลักในการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน
ที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุนในการว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ครอบคลุมถึงขั้นตอนการจัดทาและ
ดาเนินโครงการ รวมถึงการสนับสนุน สคร. ในการจัดทา
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนและพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
การวิเคราะห์โครงการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินทีส่ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมถึงการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
เงินกองทุนฯ เป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีความยืดหยุ่น
และสามารถเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงานได้ โดยจะทาให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
โอกาส
ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
สานักงบประมาณส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ที่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน มาขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถใช้เงินของ
หน่วยงานได้ ส่งผลให้กองทุนฯ มีโอกาสพิจารณาจัดสรร
เงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

จุดอ่อน
๑) กองทุนฯ จะได้รับเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร
สาหรับการคัดเลือกเอกชนและค่าธรรมเนียมการประเมิน
ข้อเสนอเท่านั้น ซึ่งอาจจะส่งผลทาให้จานวนเงินของ
กองทุนฯ ลดลง
๒) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
การจัดสรรเงินสาหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการวิเคราะห์ความ
จาเป็น ความพร้อม ความสาคัญในการจัดทาและดาเนิน
โครงการ
๓) ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ซึ่งมีภาระงาน
ที่หลากหลายและหากมีโครงการร่วมลงทุนค่อนข้างมาก
อาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ

๑)

๒)

๓)
๔)

ภัยคุกคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเสนอโครงการร่วมลงทุน
ที่ไม่มีความพร้อมในการดาเนินการของโครงการร่วมลงทุน
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทาให้โครงการร่วมลงทุนดังกล่าว
ไม่สามารถเกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎระเบียบทีใ่ ช้ในการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
ถูกออกแบบเพื่อใช้สาหรับทุกทุนหมุนเวียนในภาพรวม
ทาให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
การไม่ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนฯ ของผู้รับบริการ
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนจะมีการปรับเปลี่ยนได้
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการจัดสรร
เงินกองทุนฯ

๑๑

๔)

๕)
๖)
๗)

จุดแข็ง
กองทุนฯ สนับสนุน สคร. ในการจัดทาแผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุนและแผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน และแผนงานดาเนินการเผยแพร่ อบรม
ให้ความรู้ และให้คาแนะนาที่เกีย่ วข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
ภาครัฐสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุนมีความชัดเจน
ภายใต้แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
หน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม เนื่องจาก กองทุนฯ
มิได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญา
ร่วมลงทุน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

จุดอ่อน

๑๒

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการ
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางและกาหนดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในปี ๒๕๖๔ ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และเป็นไปตามที่กาหนดในร่างบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๓ ในการจัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรจากและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ (หลักเกณฑ์กองทุนฯ)
๑. การพิจารณาจัดสรร จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
เงินจากกองทุนฯ
หลักเกณฑ์กองทุนฯ และกรอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระยะเวลาที่กาหนด
พิจารณา
๒. จัดทากรอบแนวทาง เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรร กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ
ในการพิจารณา
เงินกองทุนฯ
จัดสรรเงินกองทุนฯ
กลยุทธ์ที่ ๒ : เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
๓. การจัดสัมมนา/
ดาเนินการสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความรู้
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ความเข้าใจทีเ่ กี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุน
ผ่านช่องทางต่างๆ
ระหว่างรัฐและเอกชน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๓

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
กลยุทธ์ที่ ๓ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ
๔. การประสานงานกับ การประสานงานกับสานักงบประมาณ กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ
สานักงบประมาณ
โดยการจัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์
และหน่วยงานเจ้าของ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๑ : สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๕. การพิจารณาจัดสรร จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
เงินจากกองทุนฯ
หลักเกณฑ์กองทุนฯ และกรอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระยะเวลาที่กาหนด
พิจารณา
กลยุทธ์ที่ ๒ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ
๖. การประสานงานกับ การประสานงานกับสานักงบประมาณ กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ
สานักงบประมาณ
โดยการจัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ ๑ : จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
๗. การสารวจ
ผลสารวจความต้องการ
กันยายน ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ
ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
และความคาดหวัง
ส่วนเสียของกองทุนฯ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ ๒ : การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
๘. การจัดทา/ทบทวน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
สิงหาคม ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
แผนการบริหาร
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
พิจารณา
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

๙. การรับฟังการชี้แจง การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบ
ตามกาหนดการ
กรมบัญชีกลาง
กรอบหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ
ของ
ดาเนินการ/
การประเมินผล
กรมบัญชีกลาง สคร. เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน
(หลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ)
๑๐. การอบรมระบบ
การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS
ตามกาหนดการ
กรมบัญชีกลาง
รายงานการเงินรวม
ของ
ดาเนินการ/
ภาครัฐ (CFS)
กรมบัญชีกลาง สคร. เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ที่ ๓ : จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
๑๑. การจัดประชุม
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย
สคร. ดาเนินการ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาสละ
กองทุนฯ
ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส
๑ ครั้ง
๑๒. การจัดทา/ทบทวน แผนปฏิบัติการ (ระยะยาว)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
แผนปฏิบัติการ
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการกองทุนฯ
(ระยะยาว) และ
พิจารณา
แผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓. การจัดทา/ทบทวน แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕
สิงหาคม ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
ระบบบริหาร
คณะกรรมการกองทุนฯ
ความเสี่ยง
พิจารณา
๑๔. การจัดทา/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)
สิงหาคม ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการกองทุนฯ
(ระยะยาว) และ
พิจารณา
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๕. การจัดทาประมาณการ ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
สคร. ดาเนินการ/
รายรับรายจ่ายและ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ประมาณการกระแส
พิจารณา
เงินสด ประจาปี
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
(ประมาณการ
รายรับรายจ่ายฯ
ปี ๒๕๖๕)
๑๖. การจัดทารายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗. การรับเงินหรือ
จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ธันวาคม ๒๕๖๕

สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณา

ทุกครั้ง

สคร. ดาเนินการ

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย
๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณที่ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามพันธกิจ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๖

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

๑) การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มี ๑) การพิจารณาจัดสรรเงินจาก
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ข้อจากัดด้านงบประมาณ
กองทุนฯ
รวมทั้งมีความโปร่งใส
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
ในการว่าจ้างที่ปรึกษา
กับหลักเกณฑ์กองทุนฯ
ในการจัดทาและดาเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว
๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
๒) จัดทากรอบแนวทางในการพิจารณา
ดาเนินการได้ตามแผนงาน
จัดสรรเงินกองทุนฯ
๒) เผยแพร่ให้ความรู้แก่
หน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดโครงการร่วม
ลงทุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มี
๓) การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
ข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถ
การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการว่าจ้าง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนิน
ระหว่างรัฐและเอกชน ให้แก่
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว
หน่วยงานของรัฐต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การเสนอคาขอรับจัดสรรเงิน
และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๔
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
กรอบแนวทางในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ระดับความสาเร็จในการจัดสัมมนา
/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ระยะเวลา
ที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ

๑๗

กลยุทธ์
๓) ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนและ
กองทุนฯ

เป้าประสงค์
โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การประสานงานกับสานักงบประมาณ จานวนครั้งในการประสานงานกับ
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ
สานักงบประมาณและหน่วยงาน
เจ้าของโครงการโดยการจัดส่ง
หนังสือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีอื่นๆ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
๑ ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
l

กลยุทธ์
๑) สนับสนุน สคร. ในการจัดทา
หรือปรับปรุงแผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุน การพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่
อบรม ให้ความรู้ และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

สคร. สามารถด าเนิ น การหรื อ ๑) การพิจารณาจัดสรรเงินจาก
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาหรือ
กองทุนฯ
ปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่ว ม
ลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ ค วามรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การเสนอคาขอรับการจัดสรรเงิน
และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ระยะเวลา
ที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

๑๘

กลยุทธ์
๒) การประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนและ
กองทุนฯ

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

สคร. สามารถดาเนินการหรือ
การประสานงานกับสานัก
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาหรือ งบประมาณ
ปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จานวนครั้งในการประสานงานกับ
สานักงบประมาณโดยการจัดส่ง
หนังสือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีอื่นๆ

อย่างน้อย
๑ ครั้ง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จในการสารวจ
ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ
ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
กลยุทธ์
๑) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบ
๒) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ๑) การสารวจความต้องการ
จัดการกองทุนฯ
และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
๑) การจัดทา/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)
และแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ

สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา
๑๙

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒) การรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์ บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟัง
การประเมินผลฯ
การชีแ้ จงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
๓) การเข้าร่วมการอบรมระบบ
บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรม
CFS
ระบบ CFS ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
๓) จัดทาและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามพันธกิจ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ๑) การจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการกองทุนฯ
กองทุนฯ
๒) การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕

จานวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ
ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ทบทวนแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว)
และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) การจัดทา/ทบทวนระบบบริหาร ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ความเสี่ยง
ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง

๓) การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ดิจิทัล (ระยะยาว) และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

เป้าหมาย
ตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ตามระยะเวลาที่
กาหนด

๔ ครั้ง
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการ/
สคร. เข้าร่วม
โครงการ
กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการ/
สคร. เข้าร่วม
โครงการ
สคร. ดาเนินการ
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
๒๐

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
๖) การจัดทาประมาณการรายรับ ระดับความสาเร็จในการจัดทา
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ
ปี ๒๕๖๕

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

เป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

๗) การจัดทารายงานการเงิน
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยละ ๑๐๐

๘) การรับเงินหรือจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองทุนฯ
พิจารณา
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา
สคร. ดาเนินการ

๒๑

แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ “

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและดาเนิน โครงการร่วมลงทุน

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถเข้ าถึง แหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนินโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว
๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน

การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงิน จัดสรร
และการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
 จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ฯ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามก หมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
 การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมู ลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ
 การประสานงานกับสานักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

๑. สคร. สามารถดาเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาหรือปรับปรุง แผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุน ระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
 การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
และกองทุนฯ
 การประสานงานกับสานักงบประมาณ

โครงสร้างการบริหารจัดการและการดาเนินงาน

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

”

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ

จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
การสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
การจัดทา/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
การรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุ นหมุนเวี ยน
การอบรมระบบระบบ CFS
จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้ตามพันธกิจ
การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดทา/ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดทาประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
การจัดทารายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์กลางข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบบริหารความรู้

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

การจัดทาระบบดิจิทัล

๒๒

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด
ของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เป้าประสงค์
๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้าน
งบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
- การเสนอคาขอรับจัดสรรเงิน และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จในการจัดสัมมนา /ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๒) โครงการร่วมลงทุนสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน - ระดับความสาเร็จในการจัดทากรอบแนวทาง
ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ
- จานวนครั้งในการประสานงานกับสานักงบประมาณ
และหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยการจัดส่งหนังสือ
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ
๓) สคร. สามารถดาเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษา
- การเสนอคาขอรับการจัดสรรเงิน และเอกสาร
ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ประกอบการพิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรร
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
เงินจากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนา
- จานวนครั้งในการประสานงานกับสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
โดยการจัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีอื่นๆ
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ) - ระดับความสาเร็จในการสารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมระบบ CFS
ตามทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
- จานวนการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๒๓

เป้าประสงค์

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยง
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระดับความสาเร็จในการจัดทาประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
- ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๒๔

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(Output)

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑. การพิจารณาจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ

๒. จัดทากรอบแนวทาง
ในการพิจารณาจัดสรรเงิน
กองทุนฯ

จัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ และกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

การจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณา ๑) ศึกษาปัจจัยสาเร็จ
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ในการจัดทาและ
ดาเนินโครงการ
ร่วมลงทุน
๒) จัดทาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ
๓) เสนอเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ต่อผู้บริหารกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส ๔
ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

ไม่ม-ี

สคร.
ดาเนินการ

ก.ย.

๒๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(Output)

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๓. การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

๔) เสนอเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ
ดาเนินการสัมมนา/
๑) สคร. ขออนุมัติ
ประชาสัมพันธ์การสร้าง
ดาเนินการจัด
ความรู้ความเข้าใจทีเ่ กี่ยวข้องกับ สัมมนา/
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
ประชาสัมพันธ์
และเอกชน ให้แก่หน่วยงาน
จากผู้อานวยการ
ของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สคร.
ผ่านช่องทางต่างๆ
๒) สคร. จัดเตรียม
ข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับ
สัมมนา/
ประชาสัมพันธ์
๓) สคร. ดาเนินการ
จัดสัมมนา/
ประชาสัมพันธ์
และสรุปผล
การดาเนินงาน

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส ๔
ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.

ก.ย.

๒๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(Output)

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๔. การประสานงานกับสานัก
การประสานงานกับสานัก
งบประมาณและหน่วยงานเจ้าของ งบประมาณและหน่วยงาน
โครงการ
เจ้าของโครงการโดยการ
จัดส่งหนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ประสานงานกับ
สานักงบประมาณ
และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
โดยการจัดส่งหนังสือ
หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีอื่นๆ

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส ๔
ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ

ก.ย.

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑. การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ และกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

๒. การประสานงานกับสานัก
งบประมาณ

การประสานงานกับสานัก
งบประมาณ โดยการจัดส่ง
หนังสือ หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นๆ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

การจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ ให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
ประสานงานกับ
สานักงบประมาณ
โดยการจัดส่งหนังสือ
หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วิธีอื่นๆ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส ๔
ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ

ก.ย.

๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑. การสารวจความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

ผลสารวจความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๑) จัดทาร่าง
แบบสารวจ
ความต้องการ
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
๒) ดาเนินการ
สารวจ
ความต้องการ
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
๓) สรุปผล
การสารวจ
ความต้องการ
และค
วามคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ

ก.ย.

๒๙

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

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

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

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๑) จัดทา/ทบทวน
ร่างแผน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) นาเสนอร่าง
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
ผู้บริหารกองทุนฯ
๓) นาเสนอร่าง
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

ก.ย.

๓๐

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๓. การรับฟังการชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลฯ

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
๔) รวบรวมเพื่อ
จัดทาแผน
การดาเนินงาน
กองทุนฯ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๕) จัดส่งรายงาน
แผนการดาเนินงาน
กองทุนฯ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
กรมบัญชีกลาง
บุคลากรกองทุนฯ
เข้าร่วมรับฟัง
การชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการ/
สคร. เข้าร่วม
โครงการ

ก.ย.

๓๑

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรกองทุนฯ
เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS

ไม่มี

จัดการประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนฯ

ไม่มี

กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการ/
สคร. เข้าร่วม
โครงการ
สคร.
ดาเนินการ

๑) จัดทา/ทบทวน
๒) นาเสนอร่างต่อ
แผนงานต่อ
ผู้บริหารกองทุนฯ
๓) นาเสนอร่าง
แผนงานต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ

ไม่มี

ไตรมาส ๑
ต.ค.

๔. การอบรมระบบ CFS

การเข้าร่วมการอบรมระบบ
CFS

๕. การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ

ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานทั้ง ๕ ด้าน
เป็นรายไตรมาส
๖. การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบตั ิการ - แผนปฏิบัติการ (ระยะยาว)
(ระยะยาว) และแผนปฏิบตั ิการ
และแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๕
พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. การจัดทา/ทบทวนระบบบริหาร
- แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบตั ิการ - แผนปฏิบัติการดิจิทลั
ดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบตั ิ (ระยะยาว) และ
การดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
๙. การจัดทาประมาณการรายรับ
พ.ศ. ๒๕๖๕
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
- ประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

๓๒

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑๐. การจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๔) รวบรวมเพื่อ
จัดทาแผน
การดาเนินงาน
กองทุนฯ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๕) จัดส่งรายงาน
แผนการดาเนินงาน
กองทุนฯ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
กรมบัญชีกลาง
๑) ขอให้ธนาคาร
รับรองยอดเงิน
ฝากคงเหลือ
ดอกเบี้ยรับ
และใบแสดง
รายละเอียด
การเคลื่อนไหว
ของบัญชี

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

ก.ย.

๓๓

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

งบประมาณ

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒) จัดทารายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(เบื้องต้น)
ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปี
บัญชี ต่อ สตง.
๔) นาเสนอรายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
๕) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๓๔

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๓/๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑๑. การรับเงินหรือจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ที่ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แล้ว
ต่อ สตง.
การรับเงินหรือ
จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ

ก.ย.

๓๕

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
ภารกิจของกองทุนฯ เป็นภารกิจของรัฐในการสนับสนุนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดทาร่างประกาศเชิญชวน
ร่ า งเอกสารส าหรั บ การคั ด เลื อ กเอกชน และร่ า งสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแล
ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิส าหกิจ (สคร.) ในการจั ดทาหรื อปรั บ ปรุงแผนการจัดทาโครงการร่ว มลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น
การบริ ห ารความเสี่ ย งจึ ง มี ค วามจ าเป็ น และมี ค วามส าคั ญ เพื่ อ ให้ ก องทุ น ฯ สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดาเนิน งานของกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ (บันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓) กาหนดให้ มีการประเมินผล
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รของกองทุ น ฯ ตามมาตรฐานของ COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management)
สคร. จึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนฯ นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความครบถ้วน ครอบคลุม
ในทุ ก กระบวนงาน รวมทั้ ง สามารถติ ด ตาม ควบคุ ม และจั ด การความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานต่ า งๆ
ของกองทุน ฯ ในทุกขั้นตอน ทาให้กองทุน ฯ สามารถปฏิบัติงานให้ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าหมาย
๑. กองทุ น ฯ สามารถสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีความยั่งยืน
๒. กองทุ น ฯ สามารถปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน รวมทั้ ง เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓๖

กรอบการวัดระดับความสาเร็จด้านการบริหารความเสี่ยงตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔
๑. การระบุ ความเสี่ ย งระดั บองค์ กร (ร้ อยละ ๒๐) จากการระบุ ความเสี่ ย งระดั บองค์ ก ร
ที่ค รบถ้ว นตามองค์ ค วามเสี่ ย ง ๔ ด้ า น ตามหลั ก เกณฑ์ข อง COSO ERM ที่ แ บ่ง ออกเป็ น Strategic Risk
Operational Risk Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C)
๒. การประเมิ น ระดั บ ความรุ นแรงของความเสี่ ย งระดั บองค์ก ร (ร้ อยละ ๒๐) พิ จารณา
จากการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยง
ระดับองค์กร
๓. การก าหนดแผนงานการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร (ร้ อ ยละ ๒๐) พิ จ ารณา
จากการกาหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit
ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ
๔. การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากการดาเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรลดลงได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
๕. การจั ด ท าคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง (ร้ อ ยละ ๑๐) พิ จ ารณาจากการจั ด ท าคู่ มื อ
การบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จโดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน และเผยแพร่คู่มือ
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ / การกระท าใดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์
ที่ ไ ม่ แ น่ น อนและส่ ง ผลกระทบหรื อ สร้ า งความเสี ย หาย (เป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ) หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ สาคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตามทีร่ ะบุในแผนปฏิบัติการประจาปีของกองทุนฯ
ปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ ห รื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย งที่ อ าจท าให้
ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของกองทุน ฯ โดยต้ อ งระบุ ไ ด้ว่ า เหตุ ก ารณ์นั้ น จะเกิ ด ที่ ไ หน เมื่ อ ใด
และเกิดขึน้ ได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์
และกาหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
การประเมินและจัดลาดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและจัดลาดับ
ความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทาการประเมิน
แล้วทาให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึง่ หมายถึง สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
การบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การให้ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งการจัดการความเสี่ ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก
และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ ง
กระบวนการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ กองทุนฯ อาจเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ ยง
และผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการโดยได้รับการสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทัว่ ทั้งกองทุนฯ
การควบคุ ม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้ น ตอนปฏิบั ติต่างๆ ซึ่ งกระท า
เพือ่ ลดความเสี่ยง และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ การควบคุมเพื่อการชี้แนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข
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กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐาน COSO
COSO ประกาศใช้กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔)
โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๓๗ (๑๙๙๔) และได้เพิ่มแนวคิดหลักการ
และองค์ประกอบสาคัญเพื่อให้ตรงความต้องการเกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ ยงในการบริห ารงานยุคใหม่
ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
องค์กรต้องพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบาย
การบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อทาความเข้าใจ
ต่อ เหตุก ารณ์แ ละสถานการณ์ นั้ น ๆ และเพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถพิจ ารณาก าหนดแนวทางและนโยบาย
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลักได้แก่
๒.๑ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
การกาหนดแผนกลยุ ทธ์ และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ขั้ น ตอนอั น เนื่ อ งมาจากขาดการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ห รื อ ขาดการควบคุ ม ภายในที่ ดี
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน ความสามารถในการทากาไรและการรายงานทางการเงิน
๒.๔ ความเสี่ ย งด้ า นกฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C) หมายถึ ง ความเสี่ ย งจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การวั ด ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง เพื่ อ พิ จ ารณา
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) และเมื่อทาการประเมินแล้ว จะทาให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้แบ่งเป็น
๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
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๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป็นการดาเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ
ของความเสี่ย งแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ
ความรุ น แรงของผลกระทบให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ ด้ ว ยวิ ธี จั ด การความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส ที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้
๔.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ย นแปลงขั้น ตอนบางส่ วนของกิจ กรรม หรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึง
ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี ๒ วิธี คือ
๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย
๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย
๔.๓ การรั บ ความเสี่ ย งเอาไว้ เอง (Take) หมายถึ ง หากท าการวิ เคราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า
ไม่ มี วิธี ก ารจั ดการความเสี่ ย งใดเลยที่ เหมาะสม เนื่อ งจากต้น ทุ นการจั ด การความเสี่ ยงสู งกว่ าประโยชน์
ที่จะได้รับอาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาดาเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย
๕. การวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงระดับกลาง
เป็นการวิเคราะห์ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแผนบริหารความเสี่ยง
และการประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเมื่อเทียบกับไม่ดาเนินการใดๆ
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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กรอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองทุนฯ จะพิจารณาจากโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เนื่ อ งจากจะเน้ น ให้ ก องทุ น ฯ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ตามแผนงานและเป้ า หมาย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กาหนด
ทั้งนี้ จากการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลส่วนที่ ๓
มีโครงการที่เกี่ย วข้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงิน และการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ และการบริหาร
เงินของกองทุนฯ ที่จะทาให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักตามแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ จึงเห็นควรจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการดังกล่าวสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
ข้างต้น จะดาเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ทั้ง ๗ ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ กองทุน ฯ สามารถปฏิบัติงานให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสั ยทัศน์
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนงาน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๗๐ โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้
๑.๑ กองทุ น ฯ สามารถสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีความยั่งยืน
๑.๒ กองทุน ฯ สามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง เป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง
ทั้งนี้ โครงการที่จะดาเนินการจัดทาการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM
ภายใต้แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ แก่ การพิจ ารณาจัด สรรเงิน จากกองทุน ฯ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๑

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ความเสี่ ย งหลั กของกิจ กรรม/โครงการที่จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ
ตามภารกิจหลักมีดังนี้
กิจกรรม/โครงการ

ประเภทของความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
ด้านการดาเนินงาน
ด้านการเงิน
ด้านก ระเบียบ
๒.๑ การพิจารณาจัดสรรเงิน
- การเปลีย่ นแปลง
- สคร. ไม่สามารถ
- กองทุนฯ มีเงิน
- หน่วยงานของรัฐ
จากกองทุนฯ ให้เป็นไป
นโยบายของ
นาเสนอข้อเสนอ
ไม่เพียงพอ
จัดจ้างที่ปรึกษา
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หน่วยงานเจ้าของ
การขอรับการ
ในการสนับสนุน
ไม่เป็นไป
และวิธีการขอรับจัดสรร
โครงการและ
สนับสนุนต่อ
หน่วยงานของรัฐ
ตามกฎระเบียบ
เงินและการนาส่งเงิน
กระทรวงเจ้าสังกัด
คณะกรรมการ
- กองทุนฯ ไม่ได้รับ - หน่วยงานของรัฐ
ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
ที่อาจกระทบต่อ
กองทุนฯ ได้ตาม
การจัดสรรเงิน
ไม่ได้ใช้เงิน
(หลักเกณฑ์จัดสรรเงินฯ)
รายการโครงการ
กาหนดเวลา
งบประมาณ
ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้แผน
- หน่วยงานของรัฐ
- กองทุนฯ ไม่สามารถ
ที่กาหนดใน พ.ร.บ.
การจัดทาโครงการ
ไม่สามารถจัดจ้าง
จัดสรรเงินให้
การร่วมลงทุนฯ
ร่วมลงทุน พ.ศ.
ที่ปรึกษาได้
หน่วยงานของรัฐได้
ปี ๒๕๖๒
๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
ตามกาหนดเวลา
ตามกาหนดเวลา
หรือตามที่
(แผนร่วมลงทุนฯ) - หน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการ
มีปัญหาในการ
กองทุนฯ อนุมัติ
ตรวจรับงาน
ของที่ปรึกษา
- หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถนาผลงาน
ของที่ปรึกษามาใช้
ประโยชน์ได้
๒.๒ การบริหารเงินของกองทุนฯ - การกาหนด
- การจัดทาระบบ
- การบริหารเงินฝาก - การบริหารเงินของ
เป้าหมายและ
การบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ
กองทุนฯ ภายใต้
แผนการบริหาร
ของกองทุนฯ
ระหว่างบัญชีเงินฝาก ระเบียบ
จัดการของกองทุนฯ และการกากับและ
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการ
ติดตามโครงการที่
กับบัญชีเงินฝาก
กองทุนฯ และ
ได้รับการจัดสรรเงิน ธนาคารรัฐวิสาหกิจ
หลักเกณฑ์จัดสรร
จากกองทุนฯ
ภายใต้เงื่อนไขการ
เงินฯ
บริหารเงิน และ
จานวนเงินที่ต้อง
บริหารในขณะนั้น

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๒

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
จากการระบุ ค วามเสี่ ย ง (Risk Identification) หลั ก ข้ า งต้ น ได้ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยแบ่งเป็น
ระดับต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ผลกระทบ (Impact)
ระดับของผลกระทบ
สูง (๓ คะแนน)
ปานกลาง (๒ คะแนน)

ต่า (๑ คะแนน)

ความหมาย
หากเหตุการณ์เกิดขึ้นทาให้โครงการหยุดชะงัก และไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
หรือไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ หากไม่ได้รับการแก้ไข
หากเหตุการณ์เกิดขึ้นทาให้โครงการล่าช้า ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามกาหนดเวลา หรือทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่สามารถแก้ไขได้หรือใช้
เวลาในการแก้ไขปัญหา
หากเหตุการณ์เกิดขึ้นทาให้โครงการล่าช้า ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามกาหนดเวลา หรือทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว

๓.๒ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ระดับของโอกาสการเกิด
สูง (๓ คะแนน)
ปานกลาง (๒ คะแนน)
ต่า (๑ คะแนน)

ความหมาย
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อดาเนินการ หรือเกิดขึ้นได้ถี่
มากกว่าหรือเท่ากับเดือนละ ๑ ครั้ง
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าไตรมาสละ ๑ ครั้ง
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อครึ่งปี
หรือไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึน้

จากการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ โ ดยการประเมิ น ผลกระทบ (Impact) และโอกาส
ที่จ ะเกิด (Likelihood) ข้างต้น ได้จั ดทาระดับของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) ของโครงการที่ จะจัดท า
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด
ด้านกลยุทธ์

๑) การ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายของ
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้า
สังกัดที่อาจ

ระดับ ๒
การที่ยังไม่มคี วามชัดเจนของข้อสรุปโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
ในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทาให้อาจเกิด
ข้อจากัดในการพิจารณาจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ ในทางปฏิบัติ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ระดับ ๒
โอกาสเกิดขึ้นได้ปานกลาง เนื่องจากอาจมี
การเปลีย่ นแปลงนโยบายในการจัดทาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด

๔๓

ความเสี่ยง
กระทบ
ต่อการจัดสรร
เงินของ
กองทุนฯ

ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด

ด้านการดาเนินงาน
๒) สคร. ไม่
ระดับ ๒
ระดับ ๒
สามารถ
การที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง
นาเสนอ
กาหนดเวลา ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดทา โดยในการพิจารณาข้อเสนอการขอรับการสนับสนุน
ข้อเสนอ
โครงการร่วมลงทุน
ในช่วงแรกจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่จะทยอยปรับลดลง
การขอรับ
เมื่อมีการพิจารณาข้อเสนอเพิม่ ขึ้น
การสนับสนุน
ต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
ได้ตาม
กาหนดเวลา
๓) หน่วยงานของ
ระดับ ๒
ระดับ ๑
รัฐไม่สามารถ
เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการ
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่ทา
จัดจ้างที่
ได้ตามกาหนดเวลา ทาให้เกิด
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ปรึกษาได้ตาม ความล่าช้าในการดาเนินโครงการร่วมลงทุน
มีความเชี่ยวชาญในการจ้างที่ปรึกษาอยู่แล้ว
กาหนดเวลา
แต่จะขึ้นกับศักยภาพของหน่วยงานของรัฐที่มาขอรับ
การสนับสนุนด้วย
๔) หน่วยงานของ
ระดับ ๓
ระดับ ๑
รัฐมีปัญหา
การที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากการตรวจรับงาน
ในการตรวจ กาหนดเวลา ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดทา ของที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในการจ้างที่ปรึกษา
รับงานของ
โครงการร่วมลงทุน
อยู่แล้ว แต่จะขึ้นกับศักยภาพของหน่วยงานของรัฐ
ที่ปรึกษา
ที่มาขอรับการสนับสนุนด้วย
๕) หน่วยงานของ
ระดับ ๓
ระดับ ๑
รัฐไม่สามารถ
การที่ที่ปรึกษาไม่สามารถดาเนินการ
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากโครงการโครงสร้าง
นาผลงานของ ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานตามที่
พื้นฐานและบริการสาธารณะมีความจาเป็นที่ต้อง
ที่ปรึกษามาใช้ หน่วยงานของรัฐกาหนด ทาให้เกิดความล่าช้า ดาเนินการ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐที่ทากิจการ
ประโยชน์ได้
ในการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะมีความเชี่ยวชาญ
ในการกาหนดขอบเขตของงาน นอกจากนี้
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
และกฎหมายลาดับรองฉบับต่างๆ ได้กาหนด
รายละเอียดและวิธีการที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนแล้ว

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๔

ความเสี่ยง

ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด
ด้านการเงิน

๖) กองทุนฯ มี
เงินไม่
เพียงพอ
ในการ
สนับสนุน

ระดับ ๓
ระดับ ๑
ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากปัจจุบันกองทุนฯ
กองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ มีเงินอยู่กว่า ๕๐๐ ล้านบาท และสามารถขอรับจัดสรร
ทีต่ ้องการเงินสนับสนุนได้
เงินงบประมาณเพิ่มเติมหากเงินกองทุนฯ คงเหลือ
จานวน ๑๐๐ ล้านบาท หรือต่ากว่า
หรือที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด
๗) กองทุนฯ
ระดับ ๓
ระดับ ๑
ไม่ได้รับ
ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากยังไม่มีความจาเป็น
จัดสรรเงิน กองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ
ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยปัจจุบัน
งบประมาณ
ที่ต้องการเงินสนับสนุนได้
กองทุนฯ มีเงินอยู่กว่า ๕๐๐ ล้านบาท
๘) กองทุนฯ
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ไม่สามารถ
การที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
อาจเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเบิกเงินสนับสนุน แต่มีโอกาส
จัดสรร
กาหนดเวลา ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดทา ไม่มาก เนื่องจาก มีการบริหารสภาพคล่องของกองทุนฯ
เงินให้
โครงการร่วมลงทุน
โดยมีเงินฝากประจา ๓ เดือนด้วยบางส่วนแล้ว
หน่วยงาน
ของรัฐ
ได้ตาม
กาหนดเวลา
ด้านก ระเบียบ
๙) หน่วยงาน
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ของรัฐ
การที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดาเนินการ โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่ทา
จัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาได้ตามกาหนดเวลา อาจทาให้
กิจการโครงสร้างพื้นฐานมีความเชีย่ วชาญ
ที่ปรึกษาไม่ เกิดความล่าช้าในการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
ในการจ้างที่ปรึกษาอยู่แล้ว
เป็นไปตาม
กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๑๐) หน่วยงาน
ระดับ ๓
ระดับ ๑
ของรัฐไม่ได้
การใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ
ใช้เงินตาม
ทาให้การดาเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
รับทราบอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
วัตถุประสง ต้องการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัด ของกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ค์ที่กาหนด จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการอนุมตั ิ
ใน พ.ร.บ.
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
การขอใช้เงินกองทุนติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงิน
การร่วม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒
หรือตามที่
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๕

ความเสี่ยง
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
เห็นชอบ

ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด

การบริหารเงินของกองทุนฯ
ความเสี่ยง

ผลกระทบ
ด้านกลยุทธ์
๑๑) การกาหนดเป้าหมาย
ระดับ ๒
และแผนการบริหารจัดการของ
การที่ไม่สามารถกาหนดเป้าหมาย
กองทุนฯ ที่อาจมีความไม่ชัดเจน รายละเอียด ลักษณะการบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ ส่งผลต่อการบริหาร
เงินของกองทุนฯ
ด้านการดาเนินงาน
๑๒) การจัดทาระบบการบริหารจัดการ
ระดับ ๒
ของกองทุนฯ และการกากับ
การที่ไม่สามารถดาเนินการตาม
และติดตามโครงการที่ได้รับ
แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ
ส่งผลต่อการบริหารเงินของกองทุนฯ
ด้านการเงิน
- ไม่มี ด้านก ระเบียบ
๑๓) การบริหารกองทุนฯ ภายใต้
ระดับ ๒
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
การทีไ่ ม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ทาให้เกิดความล่าช้า
ในการบริหารเงินของกองทุนฯ

โอกาสที่จะเกิด
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นต่า เนื่องจาก
การบริหารจัดการกองทุนฯ มีกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจน

ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นต่า เนื่องจากแผน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ
ไม่มีความซับซ้อนในการดาเนินการ

ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า
เนื่องจากการบริหารกองทุนฯ
ต้องดาเนินการภายใต้ระเบียบที่
คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด

จากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ได้จัดทาระดับความเสี่ ยง (Degree of Risk) โดยหาคะแนนความเสี่ยง
= ผลกระทบ X โอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้น เพื่อจัดกลุ่มเป็น ๓ ระดับ คือ
- สูง :
คะแนนความเสี่ยง ๖ – ๙
- ปานกลาง : คะแนนความเสี่ยง ๔ – ๕
- ต่า :
คะแนนความเสี่ยงต่ากว่า ๓

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๖

Risk Matrix
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓ คะแนน)
กลาง
(๒ คะแนน)
ต่า
(๑ คะแนน)

ต่า
(๑ คะแนน)
๓ คะแนน

ปานกลาง
(๒ คะแนน)
๖ คะแนน

สูง
(๓ คะแนน)
๙ คะแนน

๒ คะแนน

๔ คะแนน
ความเสี่ยงที่ ๑) ๒)
และ ๘)
๒ คะแนน
ความเสี่ยงที่ ๙) ๑๑)
๑๒) และ ๑๓)

๖ คะแนน

๑ คะแนน

๓ คะแนน
ความเสี่ยงที่ ๓) ๔) ๕) ๖)
๗) และ ๑๐)

๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
จากการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ข้างต้น รวมทั้ง
จัดทาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เห็นว่าควรจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงก่อนได้แก่ ความเสี่ยง
ที่ ๑) ๒) และ๘) จึงได้จัดทาการตอบสนองหรือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น ดังนี้
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
(Terminate)

การตอบสนองความเสี่ยง
การควบคุม
การรับความเสี่ยง
ความสูญเสีย (Treat)
เอาไว้เอง (Take)

๑) การเปลีย่ นแปลง - มีการกาหนด
นโยบายของ
เงื่อนไขการจัดสรร
หน่วยงานเจ้าของ
เงินของกองทุนฯ
โครงการและ
ให้กบั โครงการ
กระทรวงเจ้าสังกัด ที่มีความชัดเจน
ที่อาจกระทบต่อ
ในรูปแบบของ
การจัดสรรเงินของ โครงการในระดับ
กองทุนฯ
หนึ่ง

- การติดตามประสานงาน
กับหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและกระทรวง
เจ้าสังกัดเกี่ยวกับ
โครงการ
การร่วมลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม
๒) สคร. ไม่สามารถ - กาหนดกระบวนการ - ต้องมีการจัดลาดับ
นาเสนอข้อเสนอการ
และกาหนดเวลา
ความสาคัญของโครงการ
ขอรับการสนับสนุนต่อ ในทุกกิจกรรม
ที่ขอเสนอรับการ
คณะกรรมการ
ในการพิจารณา
สนับสนุน
กองทุนฯ ได้ตาม
ข้อเสนอของ สคร. ที่ กรณีที่มโี ครงการจานวน
กาหนดเวลา
ชัดเจน
มาก และต้องมีการ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

-

-

การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)
-

- ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ
ถึงความ
ครบถ้วนของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะส่ง

๔๗

ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
(Terminate)

๘) กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดสรรเงิน
ให้หน่วยงานของรัฐ
ได้ตามกาหนดเวลา

- ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและดาร
ใช้จ่ายเงินตามแผน
ให้สานักงานทราบ
ภายในวันที่ ๕ ของ
ทุกเดือน

การตอบสนองความเสี่ยง
การควบคุม
การรับความเสี่ยง
ความสูญเสีย (Treat)
เอาไว้เอง (Take)
ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ
ถึงความครบถ้วน
ของข้อมูลก่อน
จะส่งข้อเสนอ
- จัดให้มีระบบ
การบริหารจัดการเงิน
ของกองทุนฯ และมีการ
กากับและติดตาม
โครงการ เพื่อให้รับทราบ
ว่ากองทุนฯ
มีภาระในการสนับสนุน
เท่าไรและเมื่อใด

-

การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)
ข้อเสนอ

-

๕. การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ
สคร. เห็นว่า ความเสี่ยงที่ ๑) ๒) และ ๘) เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จึงนามาวิเคราะห์ Cost Benefit โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
๑) การเปลีย่ นแปลง
นโยบายของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด
ที่อาจกระทบต่อ
การจัดสรรเงินของ
กองทุนฯ

๒) สคร. ไม่สามารถ
นาเสนอข้อเสนอการ
ขอรับการสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม

-

-

-

-

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
มีการกาหนดเงื่อนไขการจัดสรร
เงินของกองทุนฯ ให้กับโครงการ
ที่มีความชัดเจนในรูปแบบของ
โครงการในระดับหนึ่ง และผ่าน
การพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของโครงการแล้ว
การติดตามประสานงานและกากับ
ติดตามกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และกระทรวงเจ้าสังกัดเกี่ยวกับ
โครงการร่วมลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม
กาหนดกระบวนการและกาหนดเวลา
ในทุกกิจกรรมในการพิจารณาข้อเสนอ
ของ สคร. ที่ชัดเจน
มีการจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการที่ขอเสนอรับการสนับสนุน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

Cost
Benefit
- ไม่มตี ้นทุน เนื่องจาก
- การจัดสรรเงินของ
เจ้าหน้าที่ สคร. จะเป็น
กองทุนฯ ให้แก่
ผู้ศึกษาและพิจารณา
โครงการต่างๆ
กาหนดหลักเกณฑ์
ที่ขอรับการสนับสนุน
ข้างต้น และเป็นผู้ติดตาม
มีความเหมาะสม
ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด

- ไม่มตี ้นทุน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ สคร. จะเป็น
ผู้ดาเนินการกาหนด
กระบวนการและ
กาหนดเวลาที่ชัดเจน

- สคร. มีกรอบในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน
และสามารถเสนอ
ข้อเสนอการขอรับ
การสนับสนุน
๔๘

ประเภทความเสี่ยง
กาหนดเวลา

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่มีโครงการจานวนมาก และ
มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐถึงความครบถ้วนของข้อมูล
ก่อนจะส่งข้อเสนอ

๘) กองทุนฯ
ไม่สามารถจัดสรรเงิน
ให้หน่วยงานของรัฐ
ได้ตามกาหนดเวลา

- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
เงินของกองทุนฯ และมีการกากับ
และติดตามโครงการ เพื่อให้รับทราบ
ว่ากองทุนฯ มีภาระในการสนับสนุน
เท่าไรและเมื่อใด
- บริหารสภาพคล่องของกองทุนฯ
โดยให้มเี งินฝากประจาระยะสั้น
(๓ เดือน) บางส่วน/การนาเงินฝาก
ประจาออกมาก่อนวันครบกาหนด

Cost
ในกิจกรรมต่างๆ และ
การจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ รวมถึง
เป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มตี ้นทุน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ สคร. จะเป็น
ผู้ดาเนินการกากับ
ติดตามการสนับสนุน
ให้แก่โครงการ รวมทั้ง
บริหารจัดการเงิน
ของกองทุนฯ

Benefit
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม
เป้าหมายและ
กาหนดเวลา

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

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
จากการตอบสนองหรือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น กองทุนฯ ยังได้มีการวางแนวทาง
ในการรองรั บและควบคุมความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม โดย ๑) การจัดสั มมนาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขอรับการจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ ทั้งแก่หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ๒) การรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการกองทุน ฯ อย่ างต่อเนื่ องเป็นประจา ทุกไตรมาส ๓) การเริ่มการจัดทาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการกากับติดตามผลการดาเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สามารถติดตามการดาเนินงานของ
กองทุนฯ ได้อย่างเป็นปัจจุบัน และ ๔) การสารวจความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการ (Real Demand)
ของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ได้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการของกองทุนฯ เพื่อนาผลการสารวจ
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของกองทุนฯ ดังนั้น จึงเห็นว่าในปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ
ได้มีการดาเนิ น การรองรั บ และควบคุมความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ทาให้ การดาเนินงานบรรลุ ตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
๗. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
กองทุ น ฯ ได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ทสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิ บั ติ ก าร
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จั ด ท ารายการระบบสารสนเทศที่ มีค วามจ าเป็ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ของกองทุนฯ ในช่วงแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านธุรการส่วนใหญ่
จะใช้ ร่ ว มกั บ ระบบที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ของ สคร. รวมทั้ ง มี ร ะบบการควบคุ ม และรายงานทางการเงิ น
ของกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศสาหรับกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้แก่
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔๙

ระบบบั น ทึ ก และก ากั บ ติด ตามการรั บ /จ่ า ยเงิน ภายในของกองทุ น ฯ ระบบจั ด การเงิ น ฝากของกองทุ น ฯ
และระบบข้อมูลในการกากับติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กาหนดให้กองทุนฯ มีการทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนฯ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ประจาปีบัญชี
๒๕๖๔ ก าหนดให้ ก องทุ น ฯ พั ฒ นาการบริ ห ารกองทุ น ฯ ด้ า นความเสี่ ย งตามระบบ COSO ERM ต่ อ ไป
จึงเห็นว่ากองทุนฯ มีระบบการติดตามอย่างโปร่งใส

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๕๐

คู่มือบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตทั่วไป
วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ
กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององ์กร
๓. เพื่อให้ กองทุน ส่งเสริ มการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมีการกากับดูแลตนเองที่ดี
ตามแนวพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น ส่ ง เสริ ม
การการร่ว มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผ ล สามารถรับมือกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕. เพื่อเป็ น เครื่ องมือช่ว ยในการปลู กฝั งวัฒ นธรรมองค์กรที่มุ่ งเน้น การสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
ความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่า งรัฐและเอกชน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ซึง่ เงินของกองทุนฯ กาหนดให้นาไปใช้จ่ายได้เท่าที่จาเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
๑. การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
๒. การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ
โดยที่ภารกิจหลักของกองทุนฯ เป็นภารกิจของรัฐ ในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดจ้างที่ปรึกษา
ในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดทา
ร่ า งประกาศเชิญ ชวน ร่ า งเอกสารส าหรั บ การคั ด เลื อ กเอกชน และร่ างสั ญ ญาร่ ว มลงทุน และสนั บ สนุ น
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจน
สามารถนาไปใช้ในการพัฒ นาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมี ความจาเป็นและมีความสาคัญ
เพื่อให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
ประกอบกับบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๓ กาหนดให้มีการประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ของกองทุ น ฯ ตามมาตรฐานของ COSO ERM สคร. จึ ง ได้ จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกองทุนฯ นี้ขึ้น
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๕๑

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ / การกระท าใดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ส ถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที่จ ะบรรลุ เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สาคัญในแต่ล ะประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทุนฯ
ปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ ห รื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย งที่ อ าจท าให้
ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของกองทุน ฯ โดยต้ อ งระบุ ไ ด้ว่ า เหตุ ก ารณ์นั้ น จะเกิ ด ที่ไ หน เมื่ อ ใด
และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์
และกาหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
การประเมินและจัดลาดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทาการประเมิน
แล้วทาให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งหมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการ
ความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และการโอนย้าย
หรือแบ่งความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุนฯ อาจเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการโดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วม
ในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งกองทุนฯ
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลด
ความเสี่ยง และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ การควบคุมเพื่อการชี้แนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐาน COSO
COSO ประกาศใช้กรอบ ERM ในปี ๒๕๔๗ (๒๐๐๔) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุม
ภายในที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๓๗ (๑๙๙๔) และได้เพิ่มแนวคิดหลักการ และองค์ประกอบสาคัญเพื่อให้ตรง
ความต้องการเกี่ย วกับ การบริ ห ารความเสี่ ยงในการบริห ารงานยุคใหม่ ในการเพิ่มมูล ค่าเพิ่มให้ กับองค์ก ร
โดยให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล
โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
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รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
องค์กรต้องพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบาย
การบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อทาความเข้าใจ
ต่อ เหตุก ารณ์แ ละสถานการณ์ นั้ น ๆ และเพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถพิจ ารณาก าหนดแนวทางและนโยบาย
ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลักได้แก่
๒.๑ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
การกาหนดแผนกลยุ ทธ์ และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่ างนโยบาย เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ โครงสร้ างองค์ กร ภาวการณ์ แข่ งขั น ทรั พยากรและสภาพแวดล้ อ ม
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ขั้ น ตอนอั น เนื่ อ งมาจากขาดการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ห รื อ ขาดการควบคุ ม ภายในที่ ดี
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน ความสามารถในการทากาไรและการรายงานทางการเงิน
๒.๔ ความเสี่ ย งด้ า นกฎระเบี ย บ (Compliance Risk : C) หมายถึ ง ความเสี่ ย ง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
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๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น การวั ด ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง เพื่ อ พิ จ ารณา
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) และเมื่อทาการประเมินแล้ว จะทาให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้แบ่งเป็น
๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า
ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓ คะแนน)
กลาง
(๒ คะแนน)
ต่า
(๑ คะแนน)

ต่า
(๑ คะแนน)
๓ คะแนน

ปานกลาง
(๒ คะแนน)
๖ คะแนน

สูง
(๓ คะแนน)
๙ คะแนน

๒ คะแนน

๔ คะแนน
ความเสีย่ งที่ ๑) ๒)
และ ๘)
๒ คะแนน
ความเสีย่ งที่ ๙) ๑๑) ๑๒)
และ ๑๓)

๖ คะแนน

๑ คะแนน

๓ คะแนน
ความเสีย่ งที่ ๓) ๔) ๕) ๖) ๗)
และ ๑๐)

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน
ความหมาย
สูง
๖–๙
ความเสีย่ งที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งทันที
ปานกลาง
๔–๕
ความเสีย่ งที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
ต่า
๑–๓
ความเสีย่ งที่ใช้วิธีควบคุมปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

แผนภูมิแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป็นการดาเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับ
ของความเสี่ย งแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับ
ความรุ น แรงของผลกระทบให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ ด้ ว ยวิ ธี จั ด การความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยใช้แนวทาง ๔Ts มีขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส ที่จะเกิด
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงได้
๔.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Treat) หมายถึง พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ย นแปลงขั้น ตอนบางส่ วนของกิจ กรรม หรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึง
ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น มี ๒ วิธี คือ
๑) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย
๒) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย
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๔.๓ การรับความเสี่ยงเอาไว้เอง (Take) หมายถึง หากทาการวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มี
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
๔.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการแบ่ งความเสี่ยงให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาดาเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย
๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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ส่วนที่ ๕
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การสารสนเทศเป็ น เรื่ อ งที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของกองทุ น ฯ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
รั บ ทราบและมีความเข้าใจในภารกิจ และการดาเนิน งานของกองทุนฯ ให้ ส ามารถเสนอขอรับจัดสรรเงิ น
จากกองทุนฯ ได้อย่ างถูกต้องครบถ้วน และด้านการบริห ารงานของกองทุนฯ เองในส่ว นของการควบคุม
การรับ/จ่ายเงิน การบัญชี และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศของกองทุ น ฯ มี ทิ ศ ทางและก าหนด
ระยะเวลาที่ ชั ด เจน สามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของกองทุ น ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
และประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกองทุนฯ ได้ง่าย และมีการนาเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย (User-friendly) รวมทั้ง สามารถสอบถามและร้ องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ได้
๒. กองทุ น ฯ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น อย่ า งเป็ น ระบบที่ บุ ค ลากรของกองทุ น ฯ
(คณะกรรมการกองทุนฯ และ สคร.) สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
๓. กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและรายงานการดาเนินงานที่มีความครบถ้วน
และตรวจสอบได้ รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินของกองทุนฯ เพื่อการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๑. ความเป็นมา
ตามกองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี
๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณให้สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนินโครงการ
ร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทา
โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนี ยมกองทุนฯ ที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ กาหนดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กองทุนฯ ในฐานะทุนหมุนเวียนภายใต้การกากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง จะต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนด้วย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะเน้นไปยังระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการสนับ สนุ นให้ กองทุนฯ สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและ
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ของกองทุนฯ และมีร ะบบควบคุมการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้ เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นหลัก
๒. ระบบสารสนเทศที่มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในปัจจุบัน
ใช้บุคลากรของ สคร. และทรัพยากรของ สคร. เป็นรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการใช้
ทรัพยากรบุคคลและเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีความจาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร.
รวมทั้งมีระบบการควบคุมและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลางด้วย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ มีทิศทางที่ชัดเจน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการสาหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ การจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวี ยน และการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัล เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๕๘

ระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์

ผู้ใช้งานหลัก

กาหนดเวลา
การใช้งาน

๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

๑) เพื่อให้ สคร. สามารถติดตามการจัดสรรเงิน

เพื่อการประเมินผลลัพธ์และ

ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ผลกระทบ

กรอบระยะเวลา และสามารถรายงานให้กับ
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อให้ สคร. สามารถบริหารจัดการ

- สคร.

ตามระบบ

- หน่วยงานของรัฐที่

ฐานข้อมูล

ได้รับเงินจัดสรร

สารสนเทศ

จากกองทุนฯ
- หน่วยงานของรัฐที่

เพื่อการ
ประเมิน

เงินของกองทุนฯ ให้เพียงพอ

ต้องการเงิน

ผลลัพธ์และ

และสามารถสนับสนุนทางการเงิน

สนับสนุนจาก

ผลกระทบ

ได้ตามกาหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนฯ
.

ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖

๒) การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ
ผ่าน website

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการ

- หน่วยงานของรัฐที่

ทุกปี

เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าใจถึง

ต้องการเงิน

(ใช้ร่วมกับ

การดาเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงสามารถ
นาเสนอการขอรับการจัดสรรเงินของกองทุนฯ

สนับสนุนจาก
กองทุนฯ

website
ด้าน PPP ของ

- หน่วยงานของรัฐที่

สคร.)

ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด
๒) เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ
ที่ต้องการรับทราบข้อมูล

กากับดูแลกองทุนฯ
- สาธารณะ

และการดาเนินงานของกองทุนฯ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนได้ง่าย
๓) ระบบการสอบถามข้อมูล

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับทราบ

- หน่วยงานของรัฐที่

ดาเนินการ

ของกองทุนฯ และร้องเรียนเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ Online

ข้อมูลของกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงิน

ต้องการเงิน
สนับสนุน

แล้ว
(ใช้ร่วมกับ

(website/e-mail)

ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน

จากกองทุนฯ

website

ในรายละเอียด

- สาธารณะ

๒) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถร้องเรียน/ให้
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ

สคร. และ
website
ในด้าน PPP

เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปรับปรุง

ของ สคร.)

การดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
๔) ระบบการเงินของกองทุนฯ
ประกอบด้วย
- ระบบจัดทางบทดลอง

๑) เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบควบคุมงาน
ด้านการเงินที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปตาม
ทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

- สคร.

ระบบ NBMS

- กรมบัญชีกลาง
- สตง.

ระบบ GFMIS
Web Online
๕๙

ระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์

ผู้ใช้งานหลัก

กาหนดเวลา
การใช้งาน

- ระบบบริหารจัดการเงินนอก
งบประมาณ (NBMS)
- ระบบข้อมูลปฏิบัติงานด้านบัญชี
GFMIS Web Online (Excel
Loader)
- ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ

๒) เพื่อให้ สคร. สามารถจัดการเกี่ยวกับการฝาก

และระบบ CFS

เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปริมาณ

ของ

งาน

กรมบัญชีกลาง

๓) เพื่อให้ สคร. สามารถกากับดูแล
การรับ/จ่ายให้มคี วามรอบคอบ

และระบบ KTB
Coporate Online

และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ของ

(CFS)

ธนาคารกรุงไทย

- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate

จากัด (มหาชน)

Online)
๕) ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

๑) เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้บริหาร

สคร.

ใช้ระบบ
ร่วมกับ สคร.

และบุคลากรสามารถติดตาม
การรับ-ส่งหนังสือราชการ การเสนอเรื่อง การ
สั่งการ และการค้นหาหนังสือ
ของกองทุนฯ

๒) เพื่อให้ สคร. มีระบบในการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สามารถลดเอกสาร
ข้อมูลที่ไม่จาเป็นในระบบแทนกระดาษ และ
สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้หรือ
๖) ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สคร.

ใช้ระบบ
ร่วมกับ สคร.

การจองยานพาหนะ ระบบจองห้อง
ประชุม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น

๓. งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จาเป็นของกองทุนฯ
ใช้ร่วมกับ สคร.

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๐

แผนปฏิบัตการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔
ลาดับ
ความสาคัญ

แผนงาน/โครงการ

๑

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบ

๒

การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website

๓

ระบบการเงินของกองทุนฯ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การสารวจความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุนฯ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระดับความสาเร็จของ ๑) จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความ
การสารวจความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มสี ่วน
ต้องการและความ
ได้ส่วนเสียของกองทุนฯ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ ๒) สารวจความต้องการและความคาดหวัง
ส่วนเสียของกองทุน
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ
๓) สรุปผลการสารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ
ข้อมูลของกองทุนฯ
มีการเปิดเผยข้อมูล
๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ
เป็นปัจจุบัน
ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ ๒) เปิดเผยผ่าน website
ส่วนเสียครบถ้วน ๑๐
ประเด็น
บันทึกข้อมูลทางการเงิน การนาส่งข้อมูลใน
บันทึกข้อมูลทางการเงินตามที่
ตามที่กรมบัญชีกลางและ ระบบให้ครบถ้วน
กรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ภายในระยะเวลาที่
(มหาชน) กาหนด
(มหาชน) กาหนด
กาหนด

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

ทั้งนี้ ในกรณีที่การบริหารจัดการกองทุนฯ มีความซับซ้อนขึ้น จากปริมาณงานในการจัดสรรเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสาคัญ จนทาให้มีความจาเป็ นต้องจ้างบุคลากรและจัดหา
วัสดุสาหรับการดาเนินงานของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม และจะได้มีก ารปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศของกองทุนฯ
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๑

ส่วนที่ ๖
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนฯ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านบริหารงานทั่วไป ด้านกฎหมาย และด้านวิเคราะห์และกากับ
เพื่อให้สนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานระยะยาวของกองทุนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกองทุนฯ
ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จึ ง ได้ จั ด ท าแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้น
โครงสร้างการบริหารงาน

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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คณะกรรมการกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เป็ น กรรมการกองทุน ฯ และผู้ อานวยการ สคร. เป็ น กรรมการและเลขานุก าร และข้า ราชการใน สคร.
ที่ผู้อานวยการ สคร. แต่งตั้งหนึ่ งคนเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ การใช้ เงิ นจากกองทุ นฯ ตามที่ ก าหนดไว้ ใน พ.ร.บ. การร่ วมลงทุ นฯ
ปี ๒๕๖๒
(๔) ออกระเบียบหรือคาสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุนฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุนฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ
(๕) รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๖) จั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าปี เพื่ อ เสนอส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.)
ตรวจสอบภายในเก้าสิบ วัน นับ แต่วันสิ้ นปีบัญชี และส่ งรายงานการเงินที่ สตง. ตรวจสอบแล้ วพร้อมกับ
รายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
การแบ่งส่วนของกองทุนฯ
การแบ่งส่วนของกองทุนฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกองทุนฯ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
- จัดทาแผนปฏิบัติงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจาปี แผนและคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ส่วนวิเคราะห์และกากับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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- กากับ และติดตามการดาเนินโครงการที่ ได้รับจัด สรรเงิ นจากกองทุนฯ ให้ เป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
- กากับ และติดตามการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมการขายเอกสารสาหรับการคัดเลือก
เอกชน รวมถึงค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- ให้ข้อมูล คาปรึกษา และคาแนะนาเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ส่วนพัฒนาระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล
- จั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่ และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
- จัดทาแผนดิจิทัล และปฏิบัติงานด้านดิจิทัลและสารสนเทศ
- จั ดทารายงานผลการดาเนินงานของกองทุนฯ เช่น รายงานข้อร้องเรียน รายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รายงานการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการจัดสรรเงิน
สนับสนุนและกากับดูแลความสาเร็จในการจัดสรรเงินกองทุนฯ จึงได้มีการจัดทาแผนด้านการบริหารทรัพยากร
บุ คคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิ บั ติ การด้ านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง และสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
แผนการบริ หารทรั พยากรบุ คคลระยะยาวดั งกล่ าว มี ระยะเวลา ๓ ปี โดยเป็ นการทบทวน
การด าเนิ น งานของปี ๒๕๖๓ และปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ. การร่ ว มลงทุ น ฯ
ปี ๒๕๖๒ ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สรุปสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกองทุนฯ มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน
การด าเนิ น การตามภารกิ จ กองทุ น ฯ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นงบประมาณสามารถ
ร่วมลงทุนกับเอกชนได้รวดเร็วและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
พันธกิจ (Mission) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของทุกส่วน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรของกองทุนฯ มีทักษะด้านการวิเคราะห์
โครงการ กฏหมาย และการบริหาร ทาให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานกองทุนฯ
2. กองทุนฯ มีบุคลากรรุ่นใหม่จานวนมาก ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ มีคุณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ เ หมาะสม
กระตือรือร้นในการทางานและพร้ อ มรั บ การเปลี่ยนแปลง
ทาให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว
๓. คณะกรรมการกองทุนฯ มีองค์ประกอบกรรมการ
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งส่งผลให้การพิจารณามีความครบถ้วนและรอบคอบ
๔. มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ทั้งบุคลากร
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน และทรัพยากรอื่นๆ ทาให้
สามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐได้
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จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. เนื่องจากใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับ สคร. ซึ่งบุคลากร
สคร. มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เป็นหลัก จึงอาจ
ขาดบุคลากรที่ดาเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การจัดทา
บัญชี และงบประมาณ เป็นต้น
๒. มีการเปลีย่ นผ่านและโอนย้ายบุคลากรของ สคร.
บ่อยครั้ง ส่งผลให้บุคลากรด้านกองทุนฯ มีประสบการณ์
ในการดาเนินงานน้อย

๖๕

โอกาส (Opportunities)
๑. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมินผล
การดาเนินงานได้จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ให้บุคลากรที่ดูแล
ทุนหมุนเวียน และมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
การดาเนินงานกองทุนฯ
๒. สคร. ส่งเสริมการจัดทา KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่จาเป็น และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบตั ิงาน ทาให้บุคลากร
ของกองทุนฯ มีโอกาสได้รบั ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
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ภัยคุกคาม (Threats)
๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการดาเนินงาน
กองทุนฯ มีจานวนมาก ทาให้บุคลากรกองทุนฯ ต้องศึกษา
ทาความเข้าใจให้ทันสถานการณ์ และนามาถือปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒. ระเบียบ ข้อบังคับในการกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ทุนหมุนเวียนถูกออกแบบเพื่อใช้สาหรับทุกทุนหมุนเวียน
ทาให้การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่เพิ่งจัดตั้งและจานวน
บุคลากรไม่เพียงพอมีความลาบากในการปฏิบัติงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งมานาน
และมีความพร้อม
๓. กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมินการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ประจาปี
อาจมีการปรับหลักเกณฑ์หรือเพิ่มเติมตัวชี้วัดระหว่าง
ปีบัญชีอยู่เป็นประจา ส่งผลให้ผู้ถกู ประเมินประสบปัญหา
ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

๖๖

แผนที่แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วิสัยทัศน์ “

พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
สนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและดาเนิน โครงการร่วมลงทุน

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถเข้ าถึง แหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนินโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว
๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน

การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงิน จัดสรร
และการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
 การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
 จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ฯ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐตามก หมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
 การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมู ลเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและกองทุนฯ
 การประสานงานกับสานักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

๑. สคร. สามารถดาเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาหรือปรับปรุง แผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุน ระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน

สนับสนุน สคร. ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
 การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
และกองทุนฯ
 การประสานงานกับสานักงบประมาณ

โครงสร้างการบริหารจัดการและการดาเนินงาน

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ

จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
การสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
การจัดทา/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
การรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุ นหมุนเวี ยน
การอบรมระบบระบบ CFS
จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้ตามพันธกิจ
การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดทา/ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดทาประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๕
การจัดทารายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์กลางข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงาน

การพัฒนาระบบบริหารความรู้

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

การจัดทาระบบดิจิทัล

๖๗

แผนที่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามพันธกิจ
กลยุทธ์กองทุนฯ
๔) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
๕) การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
๖) จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตรากาลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กาหนดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ

การดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน

การดาเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร

ของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร
การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล

การจัดทาและพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
๑.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้กับบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
การพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
ทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร
เป้าประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุนหมุนเวียน
เป้าหมาย
บุ ค ลากรกองทุน ฯ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจด้ านการวัด และประเมิน ผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัด
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนจากหน่วยงาน
ที่กากับดูแลประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
๑.๒ การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม
การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนาการดาเนินงานด้านข้อมูล
สารสนเทศ
เป้าประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองทุนฯ สามารถจัดทาและพัฒนาการดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศได้
เป้าหมาย
บุ คลากรกองทุน ฯ มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดท าและพัฒ นาการด าเนินงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตรากาลัง
โครงการ/กิจกรรม
กาหนดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์
เพื่อมีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ
๖๙

เป้าหมาย
กองทุนฯ มีทรั พยากรบุ คคลมีความเหมาะสมกับภารกิจของกองทุนฯ และสอดคล้ องกับ
โครงสร้างการบริหารงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามเป้าหมายการทางาน
ตัวชี้วัด
มีปั จ จัย พื้น ฐานในการบริ ห ารทรัพยากรบุคคลครบถ้ว น ได้แก่ โครงสร้างการบริห ารงาน
ค าบรรยายลั ก ษณะงาน ประกอบด้ ว ย ๑. ชื่ อ ต าแหน่ ง ๒. จุ ด ประสงค์ ข องต าแหน่ ง งานหรื อ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบหลัก ๓. เป้าหมายของงาน ๔. สายการบังคับบัญชา ๕. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ๖. วันที่จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน ๗.การเซ็นต์รับทราบของเจ้าของตาแหน่งงาน
และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ ๘. การจั ด ท าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คลโดยก าหนดเป้ า หมาย
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๓.1 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร
เป้าประสงค์
เพื่อให้บุคคลากรกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เป้าหมาย
กองทุน ฯ สามารถดาเนินงานได้ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจ รวมถึงกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด
มีรายงานผลการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
เป้าประสงค์
เพื่อสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฯ
เป้าหมาย
ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
งบประมาณ
สคร.
ผู้รับผิดชอบ
สคร.

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๗๐

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
แผนการดาเนินงาน
โครงการ/แผนงาน

ผลผลิต (Output) /
เป้าประสงค์

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑. กาหนดให้มปี ัจจัยพื้นฐาน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินการของกองทุนฯ
ต่อบุคลากร

๓. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน
การวัดและประเมินผลการ
ดาเนินงานของทุนหมุนเวียนให้กับ
บุคลากร

การจัดทาปัจจัยพื้นฐานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ครบถ้วน
การจัดทาข้อมูลให้แก่
บุคลากร เพื่อให้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ
การเข้าร่วมอบรมความรู้
ด้านการประเมินผลการ
ดาเนินงานของทุนหมุนเวียน

จัดทาปัจจัยพื้นฐาน
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
บุคลากรเข้าร่วม
การสัมมนาหรือ
อบรมเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
และกองทุนฯ
บุคลากรเข้าร่วม
อบรบความรู้
ด้านการประเมินผล
การดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียนจาก
หน่วยงานที่กากับ
ดูแลประเมินผล
การดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สคร.

สคร.

สคร.

สคร.

สคร./บก.

สคร./บก.

ก.ย.

๗๑

แผนการดาเนินงาน
โครงการ/แผนงาน

ผลผลิต (Output) /
เป้าประสงค์

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาส ๑
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส ๒
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส ๓
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส ๔
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.

๔. การสร้างบุคลากรกองทุนฯ
เพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนา
ด้านข้อมูลสารสนเทศ

การเข้าร่วมอบรมความรู้
ด้านข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรเข้าร่วม
อบรมความรู้
ด้านดิจิทัลกับ
หน่วยงานต่างๆ

สคร.

สคร. /
หน่วยงาน
อื่นๆ

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล

ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานรายบุคคล

การประเมินผล
รายบุคคล

สคร.

สคร.

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๗๒

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด
๑. กาหนดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วดั
การจัดให้มีปจั จัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ยังไม่ครบถ้วน

๒
๓

การจัดให้มีปจั จัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน

๔

-

๕

การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล

๒. พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วดั
การเข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ

๒
๓

๔
๕

เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกีย่ วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ
หรือ การจัดทาข้อมูลให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ
เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกีย่ วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ
และการจัดทาข้อมูลให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ

๓. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วดั
การเข้าร่วมอบรมความรูด้ ้านการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๕๐

๒
๓

การเข้าร่วมอบรมความรูด้ ้านการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๗๕

๔
๕

การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๑๐๐

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๗๓

๔. การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วดั
การเข้าร่วมอบรมความรูด้ ้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๕๐

๒
๓

การเข้าร่วมอบรมความรูด้ ้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๗๕

๔
๕

การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๑๐๐

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วดั
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

๒
๓

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และนาผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลมาใช้
ในการประเมินผลงาน

๔
๕

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และนาผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลมาใช้
ในการประเมินผลงาน และนาผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากร

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๗๔

ส่วนที่ ๗
ประมาณการรายรับรายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๗๕

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
แบบสรุปคาขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กระทรวง

การคลัง

หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทุนหมุนเวียน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)
หน่วย : บาท
ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2564 เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

จานวนเงิน

ร้อยละ

247,625.00

186,100.00

-61,525.00

-24.85

วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทีม่ ีข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถดาเนินการเกีย่ วกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนเพือ่ ให้เกิดโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะเพิม่ มากขึน้ และครอบคลุมทัว่ ประเทศ

ภารกิจ
1. การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทาและการดาเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
2. การให้เงินสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
3. การบริหารจัดการกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของงาน
กองทุนฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษาตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
(พ.ร.บ. การ่วมลงทุนฯ ปี 2562) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนทีอ่ อกตามความในมาตรา 9
แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 รวมทัง้ การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย
หน่วย : บาท
ประมาณการรายจ่าย
จานวนเงิน

จานวนหน่วยนับ
ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ
รวมทัง้ สิ้น

กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ

จานวน

กิจกรรม

1

งบบุคลากร

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

งบดาเนินงาน

งบรายจ่าย
ส่วนกลาง

งบลงทุน

รวม

-

186,100.00

-

-

186,100.00

0.00

186,100.00

0.00

-

186,100.00

ต้นทุนผลผลิตต่อ
หน่วย

186,100.00

ตารางที่ 3 กรอบเป้าหมายผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จาแนกตามผลผลิต

ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ
งบลงทุนโครงการ

ประมาณการรายจ่าย

คาขอประมาณการรายจ่าย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ

กิจกรรม

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ.2567

เป้าหมาย

จานวนเงิน

เป้าหมาย

จานวนเงิน

เป้าหมาย

จานวนเงิน

เป้าหมาย

จานวนเงิน

เป้าหมาย

จานวนเงิน

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

1

247,625.00

1

186,100.00

1

336,100.00

1

336,100.00

1

336,100.00

-

-

-

-

-

247,625.00

186,100.00

336,100.00

336,100.00

336,100.00

ไม่มี
รวมทัง้ สิ้น

ตารางที่ 4 กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จาแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : บาท
ประเภทรายจ่าย

ประมาณการรายจ่าย

คาขอประมาณการ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

2563

รายจ่าย พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ.2567

(ก่อนปีที่ขอ)

(ปีที่ขอ)

(1 ปีหลังปีที่ขอ)

(2 ปีหลังปีที่ขอ)

(3 ปีหลังปีที่ขอ)

1. งบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1 ค่าจ้างประจา

-

-

-

-

-

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

-

-

-

-

-

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน

-

-

-

-

-

1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

-

-

-

-

-

2. งบดาเนินงาน

63,144,047.40

186,100.00

336,100.00

336,100.00

336,100.00

2.1 ค่าใช้จา่ ยในการประชุม

247,625.00
30,000,000.00

186,100.00
-

186,100.00
-

186,100.00
-

186,100.00
-

2.2 จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562
2.3 จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษา
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

32,896,422.40

-

-

-

-

2.4 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ (ระบุ)
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

-

-

3. งบลงทุน

-

-

-

-

-

3.1 ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

4. งบรายจ่ายส่วนกลาง

-

-

-

-

-

4.1 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

-

-

-

-

-

150,000.00

150,000.00

150,000.00

4.2 ...................
รวมทั้งสิ้น

63,144,047.40

186,100.00

336,100.00

336,100.00

หมายเหตุ 1. งบลงทุนต้องเป็นประมาณการรายจ่ายเฉพาะค่าใช้จา่ ยต่อเนื่องของการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ที่เกิดขึน้ ใหม่ในปีงบประมาณที่ขอเท่านั้น ไม่ใช่ประมาณการรายจ่ายของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างในอีก 3 ปีถดั ไป
2. งบรายจ่ายส่วนกลาง ต้องเป็นประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึน้ ในปีที่ขออนุมัติเท่านั้น

336,100.00

ตารางที่ 5 กรอบประมาณการรายรับ และประมาณการรายรับล่วงหน้า
หน่วย : บาท
ประเภทรายรับ

รายรับจริงปี
พ.ศ. 2562
(2 ปีกอ่ นปีที่ขอ)

1. รายรับจากทุนหมุนเวียน
ผลผลิตที่ 1
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน และพิจารณาอนุมตั ิ
การใช้เงินกองทุน (รายได้จากดอกเบีย้
เงินฝาก)

80,821.31
80,821.31

ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2563
แผน
รับจริง
คาดว่าจะรับ
ต.ค. 62 - พ.ค. 63 มิ.ย. - ก.ย. 63
337,816.41
72,260.04 70,265,556.37
337,816.41

72,260.04

70,337,816.41

ประมาณการ
รายรับ พ.ศ. 2564
(ปีที่ขอ)
15,338,766.81

265,556.37

337,816.41

338,766.81

70,000,000.00

70,000,000.00

15,000,000.00

รวมรายรับ

ประมาณการรายรับล่วงหน้า
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
(1 ปีหลังปีที่ขอ)

(2 ปีหลังปีที่ขอ)

พ.ศ.2567
(3 ปีหลังปีที่ขอ)

338,770.38

338,770.39

338,770.39

338,770.38

338,770.39

338,770.39

ผลผลิตที่ 2
2. ค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

-

2. รายรับจากเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)

-

80,821.31

91,000,000.00
-

337,816.41

-

-

72,260.04 70,265,556.37

-

70,337,816.41

-

15,338,766.81

-

-

-

-

-

-

338,770.38

338,770.39

338,770.39

ตารางที่ 6 กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)
หน่วย : บาท
512,960,027.95
153,081.35

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 62
บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63
- รับจากดอกเบีย้ เงินฝาก
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

153,081.35 1
0.00

(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 63
บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63
- รับจากดอกเบีย้ เงินฝาก
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

20,653,314.00 2

(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
บวก ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รับจากดอกเบีย้ เงินฝาก
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

54,826,891.80 3

(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

186,100.00 4

265,556.37
70,000,000.00

1

ดอกเบีย้ เงินฝากของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 62
ดอกเบีย้ เงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62

153,081.35
80,821.31
72,260.04
2

รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ
จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษาาตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 งวดที่ 4 - 5

20,653,314.00
93,050.00
20,560,264.00

3

ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ
จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษาาตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 งวดที่ 6 - 7

54,826,891.80
154,575.00
54,672,316.80

4

ประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารฯ
จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษาตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

15,438,664.57
507,898,459.87
15,338,766.81

338,766.81
15,000,000.00

หมายเหตุ
รับจากดอกเบีย้ เงินฝาก

(20,500,232.65)
492,459,795.30
70,265,556.37

186,100.00
186,100.00

-

15,524,866.81
523,423,326.68

ตารางที่ 7 คาชี้แจงประกอบคาของบบุคลากร
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 8 คาชี้แจงประกอบคาของบดาเนินงาน
หน่วย : บาท
ลา
ดับ

ประเภท - รายการ

ที่

ประมาณการ

คาขอประมาณการ

รายจ่าย

รายจ่าย

สรุปคาชี้แจง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

(เหตุผล)

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

247,625.00

186,100.00

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ)

230,000.00

184,000.00

230,000.00

184,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมครั้งละ 46,000 บาท (ประมาณ 4 ครั้งต่อปี)

- ค่าทาการนอกเวลา
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าบารุงห้องประชุม
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ)

17,625.00
2,625.00

2,100.00
2,100.00 ประมาณ 525 บาทต่อครั้ง (ประมาณ 4 ครั้งต่อปี)

15,000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

3 ค่าใช้จา่ ยอื่น
- จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี 2562

54,672,316.80
30,000,000.00

0.00

- จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
ปี 2556

24,672,316.80

รวมงบดาเนินงาน

54,919,941.80

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
2 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าประปา
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าไปรษณียแ์ ละโทรเลข

186,100.00

ตารางที่ 9 คาชี้แจงประกอบคาของบลงทุน
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 10 คาชี้แจงประกอบคาของบรายจ่ายส่วนกลาง
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ สคร . ไปพลางก่อน เพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการดาเนินงาน รวมทุกผลผลิต / โครงการ

ชื่อผลผลิต / โครงการ

หน่วยนับ

กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ กิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้เงินกองทุนฯ

รายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างประจา
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน
1.4 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
2.2 จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษา
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562
2.3 การจัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างทีป่ รึกษา
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมาย
ผลผลิตจริง
คาดว่าจะผลิตได้
(ปริมาณ)
ณ 31 พ.ค. 63
มิ.ย.- ก.ย.63
1
0
1

ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ่ายจริง
คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน
แผน
ณ 31 พ.ค. 63
มิ.ย.- ก.ย. 63
-

เป้าหมายผลผลิต
(ปริมาณ) ประจาปี
พ.ศ. 2564
1

รวม
1

หน่วย : บาท
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

63,144,047.40
247,625.00
30,000,000.00

20,653,314.00
93,050.00
-

54,826,891.80
154,575.00
30,000,000.00

75,480,205.80
247,625.00
30,000,000.00

32,896,422.40

20,560,264.00

24,672,316.80

45,232,580.80

2.4 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ระบุ)

3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
4. งบรายจ่ายส่วนกลาง
4.1 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
4.2 ...................
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

63,144,047.40

20,653,314.00

54,826,891.80

-

75,480,205.80

-

186,100.00
186,100.00
-

-

186,100.00

