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บทนา
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้น
ในกระทรวงการคลังตามหมวด ๖ แห่ งพระราชบัญญัติการร่ว มลงทุน ระหว่างรัฐ 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 การจัดทาร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับ
การคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน พร้อมทั้ง จัดทาแผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ)
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และการเผยแพร่ อบรม
ให้ความรู้ และให้ คาแนะนาที่ เกี่ย วข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่ห น่ว ยงานของรัฐ
มิได้รับ จัดสรรงบประมาณแผ่น ดิน หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ กากับดูแล
การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และมีสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ และเป็นหน่วยงานธุรการของกองทุนฯ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก องทุ น ฯ มี แ นวทางในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ
ในการให้ เงินทุนสนับ สนุ นและกากับ ดูแลความส าเร็จของกิจกรรมในการร่ว มลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน
จึ ง ได้ มี ก ารทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิ บั ติ ก าร พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการบริ ห ารทรั พยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และสภาพแวดล้อมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สาหรับนามาใช้ในการประมาณการรายรับ
รายจ่ายและประมาณการกระแสเงินสดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ ที่ส อดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวต่อไป
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ส่วนที่ ๑
ภารกิจและการดาเนินงาน
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ภารกิจ
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ สคร. ตามมาตรา ๕๑
แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
และมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๖๒ เป็ น ต้ น ไป โดยกองทุ นฯ ได้ ด าเนิ นการในเรื่ องต่ างๆ
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
“มาตรา ๕๑ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในกระทรวงการคลั ง เรี ย กว่ า “กองทุ น
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ เงินของกองทุนให้นาไปใช้จ่ายได้เท่าที่จาเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ ค วามรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริห ารกองทุน
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบี ยบหรื อค าสั่ งเกี่ ยวกับการบริหารกิ จการกองทุ น หลั กเกณฑ์และวิ ธีการ
ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๕) รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนต่อ คณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) จัดทารายงานการเงินประจาปี เพื่อเสนอสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงานการเงินที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว
พร้อมกับรายงานสอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป”
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๒. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ร.บ. ทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๕๘)
“มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกาหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ให้การดาเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามกฎหมายกาหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้
ให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๖ ให้ หน่ วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีส ถานะเป็นนิติบุคคลกาหนด
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 ประมาณการรายรับ
รายจ่ายประจาปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลัง
อย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกากับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียน
และติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถจัดทารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มาตรา ๒๙ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ทาการตรวจสอบรับรอง
บัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี
ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทารายงานการสอบบัญชี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารน าส่ ง รายงานการเงิ น พร้ อ มด้ ว ยรายงานการสอบบั ญ ชี
ของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
มาตรา ๓๐ ให้ หน่ ว ยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีส ถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้ มี
ระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเป็นประจาทุกปี โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้
(๑) การเงิน
(๒) การปฏิบัติการ
(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
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(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจ้าง
(๖) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางรายงานการประเมิ น ผลทุ น หมุ น เวี ย นต่ อ คณะกรรมการภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกฎหมายกาหนดระบบ
การประเมินผลการดาเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานผลการประเมิน
ผลการดาเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
หลักเกณฑ์การจัดทารายงานของทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๓ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางรวบรวมและจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
ในภาพรวมของทุ น หมุ น เวี ย นทั้ ง หมดต่ อ คณะกรรมการ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี สภาผู้ แ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไป”
๓. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห ารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลของทุนหมุนเวียน
“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
ของทุนหมุนเวียนโดยคานึงถึงลักษณะการดาเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล
อย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
การกาหนดโครงสร้ างการบริห ารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน
การกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานลูกจ้าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ชื่อตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ตุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง รวมทั้งการกาหนด
กรอบอัตรากาลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ
การดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
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๔. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น เรื่ อ ง มาตรฐานการเงิ น
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
“ข้ อ ๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นน าเงิ น ของทุ น หมุ น เวี ย นฝาก
กระทรวงการคลังโดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสานักงานคลังจังหวัด
แล้วแต่กรณี ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นาเงินไปใช้จ่ายก่อนส่งเข้า
บัญชีเงินฝาก
ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ น หน่ วยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ งอาจขอเปิ ดบั ญชี เงิ นฝากไว้
ณ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในชื่อบัญชี
เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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 ายประจ าปี 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
การปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ข้อ ๑๐ ให้ ทุน หมุนเวียนมีห น้าที่จัดทาและส่ ง ข้อมูล ทางการเงิน หรือข้อมูล อื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน
การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นอาจจั ด ให้ มี
หน่วยตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวีย น หรือมอบหมายให้ห น่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้
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ข้อ ๑๔ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อย
ต้ อ งประกอบด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ อ านาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ต้องกาหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วินัยการเงินฯ ปี ๒๕๖๑)
“มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย
ต้ อ งประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น และงบแสดงผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น ทั้ ง เงิ น งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลั ง
กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทา
รายงานการเงินประจาปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกาหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นปฏิบัติด้วยก็ได้
ภายในเก้าสิ บวันนั บแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลั ง
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ
และนาส่งกระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ น าส่ ง รายงานการเงิ น ประจ าปี พ ร้ อ มกั บ รายงาน
ผลการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด
เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ ให้นาส่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
รวมทั้ ง เผยแพร่ ผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงาน
ผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑. การอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่ ว มลงทุ น และด าเนิ น โครงการบ าบั ด น้ าเสี ย คลองเตยและโครงการบ าบั ด น้ าเสี ย บึ ง หนองบอน
ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรเงินจากองทุนฯ ให้ ทั้ง ๒ โครงการ
ตามที่ สคร. เสนอ และได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินให้แก่โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนโครงการบาบัดน้าเสียคลองเตย เป็นเงินจานวน ๒๙,๗๖๑,๓๐๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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๒. การจัดทากรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ (กรอบแนวทางฯ)
คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ได้ มี ม ติ เห็ นชอบหลั กเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิ ธี การขอรั บจั ดสรรเงิ นและการน าส่ งเงิ นค่ าธรรมเนี ยมกองทุ นฯ
(หลั กเกณฑ์ฯ) โดยที่ป ระชุมได้มีข้อสั งเกตว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรั ฐ และเอกชนทุกกรณีห รื อไม่ สคร. ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้จัดทา
ร่ า งกรอบแนวทางฯ และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการกองทุ น ฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่
๒๘ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบแนวทางฯ โดยให้ ป รั บ ปรุ ง กรอบแนวทางฯ
ตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการกองทุ น ฯ ทั้ งนี้ สคร. ได้ป รั บปรุ งกรอบแนวทางดั ง กล่ า ว และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ สคร. ในด้าน PPP แล้ว
๓. การดาเนินการด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
กองทุนฯ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุน ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งกองทุนฯ ว่าสามารถสร้างผลผลิ ต
ผลลัพธ์ และผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถติดตามการจัดสรร
เงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลา และสามารถบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ
ให้เพียงพอ และสามารถสนับสนุนทางการเงินตามกาหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในปี ๒๕๖๓ กองทุ น ฯ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขึ้ น
เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปีของกองทุนฯ โดยในปี ๒๕๖๔ กองทุนฯ
ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานชองกองทุ น ฯ ทั้ ง ในปั จ จุ บัน และอนาคต
โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุนฯ โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
สามารถดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ
พันธกิจ (Mission)
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ที่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๒. บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา ๙
แห่ ง พ.ร.บ. การร่ ว มลงทุ น ฯ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้ ง การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ค่านิยม (Value)
PPP ซึ่งประกอบด้วย
- P : Promote (สนับสนุนเงินในการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน)
- P : Professional (สามารถพิจารณาความเหมาะสมของการให้เงินสนับสนุนอย่างมืออาชีพ)
- P : Principle (มีหลักการในการให้เงินสนับสนุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลัง)
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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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. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเสนอการขอรับจัดสรรเงินต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ : การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการและ/หรื อ สคร.
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เป้าประสงค์
๑. กองทุนฯ สามารถสนับสนุนให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
และ/หรือ สคร. ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุน การจัดทาหรือปรับปรุง
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ซึ่งครอบคลุมถึง การเผยแพร่ อบรม
ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๒. โครงการร่วมลงทุนสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน
ผลผลิต
กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. กรณีที่มีข้อจากัด
ด้านงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลลัพธ์
๑. โครงการร่วมลงทุนที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้
๒. สคร. สามารถดาเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทา
โครงการร่ ว มลงทุ น การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การเผยแพร่ อบรม ให้ ค วามรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์
๑. การจั ด สรรเงิ น จากกองทุ น ฯ ให้ มี ค วามสะดวกและรวดเร็ ว รวมทั้ ง มี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียม
กองทุนฯ
๒. เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้า งความเข้าใจและ
กระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
๓. การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต
๑. กองทุนฯ มีการทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และรายงาน
ทางการเงินประจาปี
๒. กองทุนฯ มีการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ
ผลลัพธ์
๑. กองทุน ฯ มี การจั ด ทาแผนงานต่า งๆ เพื่ อให้ การบริ ห ารงานของกองทุนฯ เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
๒. กองทุนฯ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการจัดการกองทุนฯ
๓. ผู้ ป ฎิ บั ติง านของกองทุ น ฯ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ า งครบถ้ ว น
และถูกต้อง
กลยุทธ์
๑. การกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ
๒. จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
๓. การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ๔ ด้าน
กองทุ น ฯ ด าเนิ น การทบทวนและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ มี ผ ล
ต่ อ การด าเนิ น งานของกองทุ น ทั้ ง ๔ ด้ า น คื อ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส
(Opportunites) ภัยคุกคาม (Threats) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
๑)

๒)

๓)

๔)

๔)

๔)

จุดแข็ง (Strengths)
วัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนฯ มีความชัดเจน
ในการสนั บ สนุ น การจั ด ท าและด าเนิ น โครงการ
ร่วมลงทุนที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน
ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความชัดเจน และมีระเบียบ
การ บริ ห าร งานกองทุ น ฯ ร วมถึ ง ห ลั ก เ กณ ฑ์
ในการขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ กาหนด
โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ ได้มีการกาหนด
ไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ
และเอกชน พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการกองทุ น ฯ ในการก ากั บ ดู แ ลบริ ห าร
จัดการงานกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
ในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ การวิเคราะห์
โครงการ รวมถึ ง การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ ส อดคล้ อ ง
กับวั ตถุ ประสงค์ข องกองทุน ฯ รวมถึ งการพิ จารณา
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
เงินกองทุนฯ เป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีความยืดหยุ่น
และสามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในแต่ ล ะงวดงานได้
โดยจะท าให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการด าเนิ น
โครงการได้อย่างต่อเนื่อง
บุ ค ลากรมี ค วามยึ ด มั่ น ในความสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
และไม่เรียกรับผลประโยชน์

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑)

๒)
๓)

๔)

จุดอ่อน (Weakness)
กองทุนฯ จะได้รับเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายเอกสาร
ส าหรั บ การคั ด เลื อ กเอกชนและค่ า ธรรมเนี ย ม
การประเมิ น ข้ อ เสนอเท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลท าให้
จานวนเงินของกองทุนฯ ลดลง
กองทุ น ฯ อยู่ ร ะหว่ า งพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
สาหรับใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ งก องทุ นฯ ขา ด ค ว า ม เ ชี่ ย ว ชา ญ
ในการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด สรรเงิ น ส าหรั บ การว่ า จ้ า ง
ที่ ป รึ ก ษาตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อีกทั้งการวิเคราะห์ความจาเป็น ความพร้อม ความสาคัญ
ในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ซึ่งมีภาระงาน
ที่หลากหลายและหากมีโครงการร่วมลงทุนค่อนข้างมาก
อาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอ
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๑)

๒)

๓)
๔)

โอกาส (Opportunities)
ภาครั ฐ มี น โยบายสนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมากขึ้น ส่งผลให้
กองทุนฯ มีโอกาสสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนฯ
สานักงบประมาณอาจส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ที่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน มาขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
การจัดทาและดาเนินโครงการร่วมลงทุนมีความชัดเจน
ภายใต้แผนร่วมลงทุนฯ
ภาครัฐสนับสนุนให้มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ รวมถึงการกากับติดตามหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ภัยคุกคาม (Threats)
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในกฎหมาย ระเบี ย บ และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการดาเนินโครงการร่วมลงทุน และการเสนอขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการที่ ข าดแคลนงบประมาณ
มี แ นวโน้ ม ต้ อ งการการสนั บ สนุ น เงิ น เพื่ อ การว่ า จ้ า ง
ที่ปรึก ษาในการจัดท าและดาเนิน โครงการร่วมลงทุ น
จากกองทุนฯ มากขึ้น ทาให้กองทุนฯ ต้องบริหารสภาพ
คล่องไว้รองรับความต้องการดังกล่าว
กฎระเบี ย บที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ถูกออกแบบเพื่อใช้สาหรับทุกทุนหมุนเวียนในภาพรวม
ทาให้ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุนจะมีการปรับเปลี่ยน
ได้อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการจัดสรร
เงินกองทุนฯ
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙
(Covid-๑๙) ส่งผลให้การจัดทาและดาเนินโครงการร่วม
ลงทุนล่าช้าออกไป
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ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางและกาหนดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในปี ๒๕๖๕ ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และเป็นไปตามที่กาหนดในบันทึกข้อตกลงประเมินผล
การดาเนิ น งานทุน หมุน เวียน (บั น ทึกข้อตกลงฯ) ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔ ในการจัดทาและดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๕ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับเงินจัดสรรจากและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
๑. การพิจารณาจัดสรร จัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม กันยายน ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ/
เงินจากกองทุนฯ
หลักเกณฑ์กองทุนฯ และกรอบระยะเวลา
คณะกรรมการกองทุนฯ
ที่กาหนด
พิจารณา
กลยุทธ์ที่ ๒ : เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนและตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และกระตุ้นให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
๒. การจัดสัมมนา/
ดาเนินการสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
กันยายน ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความรู้
กับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ความเข้าใจทีเ่ กี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมลงทุน
ผ่านช่องทางต่างๆ*
ระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ ๓ : การสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. การประสานงานกับ การประสานงานกับสานักงบประมาณ กันยายน ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ
สานักงบประมาณ
เพื่อขอข้อมูลหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความต้องการขอรับจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ
หมายเหตุ : *รูปแบบการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ฯ ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ กันยายน ๒๕๖๕
ส่วนเสียของกองทุนฯ

ผู้รับผิดชอบ

๔. การสารวจ
สคร. ดาเนินการ
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ ๔ : การติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕. การติดตาม
ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ กันยายน ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ
และควบคุมการใช้
เป็นไปตามนโยบายของ
จ่ายเงินให้เป็นไป
คณะกรรมการกองทุนฯ และตามกฎ
ตามวัตถุประสงค์
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๑ : การกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ
๖. การจัดทา/ทบทวน แผนปฏิบัติการระยะยาว
กรกฎาคม ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ/
แผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระยะยาว
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖
พิจารณา
พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖ และ
และแผนปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. การจัดทา/ทบทวน แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ/
ระบบบริหาร
คณะกรรมการกองทุนฯ
ความเสี่ยง
พิจารณา
๘. การจัดทา/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว
กรกฎาคม ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ/
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระยะยาว
การดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖
พิจารณา
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๕

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
๙. การจัดทาประมาณการ ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ/
รายรับรายจ่าย
คณะกรรมการกองทุนฯ
และประมาณการ
พิจารณา
กระแสเงินสด
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖)
๑๐. การจัดทารายงาน รายงานการเงินประจาปีงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
สคร. ดาเนินการ/
การเงิน ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการกองทุนฯ
งบประมาณ
พิจารณา
พ.ศ. ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๒ : จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
๑๑. การจัดประชุม
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย
สคร. ดาเนินการ
คณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาสละ
ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส
๑ ครั้ง
๑๒. การจัดทาและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
กันยายน ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงิน
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บ และไม่ใช่การเงิน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
๑๓. การรับเงิน
การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
ทุกครั้ง
สคร. ดาเนินการ
หรือจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ
กลยุทธ์ที่ ๓ : การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

๑๔. การจัดทา/ทบทวน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรกฎาคม ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ/
แผนการบริหาร
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
คณะกรรมการกองทุนฯ
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล
พิจารณา
ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๕. การรับฟังการชี้แจง การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
ตามกาหนดการ
กรมบัญชีกลาง
กรอบหลักเกณฑ์
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ
ของ
ดาเนินการ/
การประเมินผล
กรมบัญชีกลาง สคร. เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน
(หลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ)
๑๖. การอบรมระบบ
การเข้าร่วมการอบรมระบบ CFS
ตามกาหนดการ
กรมบัญชีกลาง
รายงานการเงินรวม
ของ
ดาเนินการ/
ภาครัฐ (CFS)
กรมบัญชีกลาง สคร. เข้าร่วมโครงการ
กลยุทธ์ ๔ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ
๑๗. การจัดการความรู้ การจัดทา/ทบวนคู่มือการปฏิบัติงาน กันยายน ๒๕๖๕
สคร. ดาเนินการ
(Knowledge
ของกองทุนฯ
Management)
เป้าหมาย
๑. ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการกองทุ นฯ สามารถจั ดสรรเงิ นให้ แก่หน่วยงานของรัฐที่ มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณที่ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้ตามพันธกิจ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑๗

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการ
การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ให้มีความสะดวก
ทีม่ ีข้อจากัดด้านงบประมาณ
และรวดเร็ว รวมทั้งมีความ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
และสอดคล้องกับ
จัดทาและดาเนินโครงการได้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
สะดวกและรวดเร็ว
และวิธีการขอรับเงินจัดสรร ๒) สคร. สามารถดาเนินการ
จากและการนาส่งเงิน
หรือว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
จัดทาหรือปรับปรุงแผนการ
จัดทาโครงการร่วมลงทุน
การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ ซึ่งครอบคลุม
การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การเสนอคาขอรับจัดสรรเงิน
และเอกสารประกอบการพิจารณา
ของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๕
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลา
ที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

๑๘

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

๒. เผยแพร่ อบรม ให้ความรู้
และให้คาแนะนาแก่
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนและตามกฎหมาย
ว่าด้วยการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และกระตุ้นให้เกิดโครงการ
ร่วมลงทุน
๓. การสื่อสารและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว

๑) โครงการร่วมลงทุนสามารถ
ดาเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนฯ
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ

การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ

ระดับความสาเร็จในการจัดสัมมนา
/ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน

ร้อยละ ๑๐๐

๑) การประสานงานกับสานัก
งบประมาณเพื่อขอข้อมูล
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความต้องการขอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ
๒) การสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จานวนครั้งในการประสานงานกับ
สานักงบประมาณ

อย่างน้อย
๑ ครั้ง

สคร. ดาเนินการ

ระดับความสาเร็จในการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ
/คณะกรรมการ
กองทุนฯ

๑๙

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

๔. การติดตามและควบคุม
เพื่อจัดสรรเงินของกองทุนฯ
การรายงานความคืบหน้า รวมถึง
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม ได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินของโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

รายงานความคืบหน้ารวมถึงการใช้
จ่ายเงินของโครงการ

ระยะเวลา
ที่กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์
๑. การกาหนดแผนงาน
ที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
๑) การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ
๒) การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับความสาเร็จในการการจัดทา
และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
จานวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ
ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผน
ปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง

ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ

๔ ครั้ง

สคร. ดาเนินการ

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณา

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณา

๒. จัดทาและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ

๓) การจัดทา/ทบทวนระบบ
บริหารความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๒๐

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

๔) การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.
๒๕๖๖
๕) การจัดทาประมาณการรายรับ
รายจ่ายและประมาณการ
กระแสเงินสด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ
ปี ๒๕๖๖)
๖) การจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ประมาณการรายรับรายจ่ายฯ
ปี ๒๕๖๖

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
รายงานการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยละ ๑๐๐

๗) การรับเงินหรือจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ ๑๐๐

สคร. ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา
สคร. ดาเนินการ

๒๑

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

๓. การสร้างความรู้เพื่อพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ๑) การจัดทา/ทบทวนแผนการ
ศักยภาพบุคลากรของ
ของบุคลากรของกองทุนฯ
บริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖
๒) การรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ
๓) การเข้าร่วมการอบรมระบบ
CFS

๔. การจัดการความรู้
(Knowledge
Management)

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ของบุคลากรกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จในการจัดทา/
ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๖
บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟัง
การชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด

ร้อยละ ๑๐๐

ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ

ตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ตามระยะเวลา
ที่กาหนด

ร้อยละ ๑๐๐

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

๒๒

แผนผังยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๒๓

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด
ของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เป้าประสงค์
๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีข้อจากัดด้าน
งบประมาณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและดาเนิน
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว

๒) สคร. สามารถดาเนินการหรือว่าจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดทาหรือปรับปรุงแผนการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ซึ่งรวมถึง การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน
๓) โครงการร่วมลงทุนสามารถดาเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนฯ
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด
- การเสนอคาขอรับจัดสรรเงิน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๕
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จในการจัดสัมมนา /ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
- การเสนอคาขอรับจัดสรรเงิน และเอกสารประกอบการ
พิจารณาของโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๕
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

- จานวนครั้งในการประสานงานกับสานักงบประมาณ
- ระดับความสาเร็จในการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ
- ระดับความสาเร็จในการการจัดทาและพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ
ดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
- จานวนการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนระบบบริหาร
ความเสี่ยง
- ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๔

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการจัดทาประมาณการรายรับ
รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖
- ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ร้อยละการรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- รายงานความคืบหน้าของโครงการ

๕) เพื่อจัดสรรเงินของกองทุนฯ ได้อย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ
๖) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรของ - ระดับความสาเร็จในการจัดทา/ทบทวนแผนการ
กองทุนฯ
บริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖
- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- บุคลากรกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมระบบ CFS
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรกองทุนฯ
- ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๒๕

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การให้เงินสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ สคร. ในการดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(Output)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑. การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กองทุนฯ กรอบระยะเวลาที่
กาหนด

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

๒. การจัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์
การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ

ไม่ม-ี

สคร.
ดาเนินการ

ต.ค.

การจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ
ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กองทุนฯ
และเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
ดาเนินการสัมมนา/
สคร. จัดเตรียม
ประชาสัมพันธ์การสร้าง
ข้อมูลและเอกสาร
ความรู้ความเข้าใจทีเ่ กี่ยวข้องกับ ที่เกี่ยวข้องกับสัมมนา/
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
ประชาสัมพันธ์
และเอกชน ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส ๔
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(Output)

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๓. การประสานงานกับสานักงบประมาณ
๔. การสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประสานงานกับสานัก
งบประมาณ
ผลสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓) สคร. ดาเนินการ
จัดสัมมนา/
ประชาสัมพันธ์
และสรุปผล
การดาเนินงาน
ประสานงานกับ
สานักงบประมาณ
๑) จัดทาร่าง
แบบสารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๒) ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๓) สรุปผลการสารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕
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.

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ
สคร.
ดาเนินการ

ก.ย.

ไม่มี

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ

๒๗

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(Output)

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๕. การรายงานความคืบหน้า
ของโครงการ

รายงานความคืบหน้า
และการใช้จ่ายเงินของ
โครงการ

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕
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.

๑) รายงาน
ความคืบหน้า
และการใช้จ่ายเงิน
ของโครงการต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑. การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน

ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๑) จัดทาหารือ
แนวทาง
และประสานงาน
ร่วมกับ ศทส.
ในการจัดทา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน

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.

๒๘

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
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.

ด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
๒) จัดทาข้อมูล
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
ด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
๓) สรุปผล
ดาเนินการจัดทา
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลผล
การดาเนินงาน
ด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
และรายงานต่อ
ผู้บริหารกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๒๙

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

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.

๒. การจัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ

จัดประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนฯ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ

๓.

๑) จัดทา/ทบทวน
๒) นาเสนอ
ร่างแผนงาน
ต่อผู้บริหารกองทุนฯ
๓) นาเสนอ
ร่างแผนงาน
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ

ไม่มี

สคร.
ดาเนินการ/
คณะกรรมการ
กองทุนฯ
พิจารณา

๔.
๕.

๖.

ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการระยะยาว
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
การจัดทา/ทบทวนระบบบริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๖
ความเสีย่ ง
- แผนบริหารความเสี่ยง
การจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบตั ิการ
พ.ศ. ๒๕๖๖
ดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ –
- แผนปฏิบัติการดิจิทลั
๒๕๖๖ และแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ –
พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖
การจัดทาประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายรับ
รายจ่ายและประมาณการกระแส รายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖
เงินสด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประมาณการ
รายรับรายจ่ายฯ ปี ๒๕๖๖)

พ.ย.

ไตรมาส ๒

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๔) รวบรวม
เพื่อจัดทาแผนการ
ดาเนินงานกองทุนฯ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

๓๐

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๗. การจัดทารายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

รายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๕) จัดส่งรายงาน
แผนการดาเนินงาน
กองทุนฯ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
ต่อกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง)
๑) ขอให้ธนาคาร
รับรองยอดเงินฝาก
คงเหลือ ดอกเบี้ยรับ
และใบแสดง
รายละเอียด
การเคลื่อนไหว
ของบัญชี
๒) จัดทารายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

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.

๓๑

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๘. การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบ การรับเงินหรือจ่ายเงินผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
(เบื้องต้น) ภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีบัญชี ต่อ สตง.
๔) นาเสนอรายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ
๕) จัดส่งรายงาน
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
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.

๓๒

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
ไตรมาส ๑
ต.ค.

๙. การจัดทา/ทบทวนแผน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว

ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ .ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖

และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) จัดทา/ทบทวน
ร่างแผนการบริหาร
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.

ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๖
๒) นาเสนอร่างแผน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว

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

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓๓

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖
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.

๓) นาเสนอ
ร่างแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖ และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ
๔) รวบรวม
เพื่อจัดทาแผนการ
ดาเนินงานกองทุนฯ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
๕) จัดส่งรายงาน
แผนการดาเนินงาน
กองทุนฯ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
ต่อกรมบัญชีกลาง
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓๔

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
(Out put)

กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๖

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรกองทุนฯ
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ
บุคลากรกองทุนฯ
เข้าร่วมการอบรม
ระบบ CFS

ไม่มี

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ

ไม่มี

กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการ/
สคร. เข้าร่วม
โครงการ
กรมบัญชีกลาง
ดาเนินการ/ สคร.
เข้าร่วมโครงการ
สคร.
ดาเนินการ

ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑๐. การรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ

การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ

๑๑. การอบรมระบบ CFS

การเข้าร่วมการอบรมระบบ
CFS

๑๒. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ

ของกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

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.

ไม่มี

๓๕

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการ่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
หลักการและเหตุผล
ภารกิ จ ของกองทุ น ฯ เป็ น ภารกิ จ ใหม่ ข องรั ฐ ในการสนั บ สนุ น การว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และการจัดทา
ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสาหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน และการสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลตามมาตรา ๔๔ แห่ ง พ.ร.บ. การร่ ว มลงทุ น ฯ
ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนสนั บ สนุ น สคร. ในการจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง แผนร่ ว มลงทุ น ฯ ตามมาตรา ๑๒ แห่ ง
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่
อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง
จึงมีความจาเป็นและมีความสาคัญ เพื่อให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การร่ ว มลงทุ น ฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกั บ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฯ ประจ าปี ๒๕๖๔ ก าหนดให้ มี
การประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของกองทุนฯ ตามมาตรฐานของ COSO (Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management)
สคร. จึงได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความครบถ้วน ครอบคลุม
ในทุ ก กระบวนงาน รวมทั้ ง สามารถติ ด ตาม ควบคุ ม และจั ด การความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานต่ า งๆ
ของกองทุนฯ ในทุกขั้นตอน ทาให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕
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/โครงการ รวมทั้ ง เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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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 ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความเสี่ยง
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 และเผยแพร่คู่มื อ
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/โครงการที่สาคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกองทุนฯ
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
แล้ ว ท าให้ ท ราบระดั บ ของความเสี่ ย ง ( Degree of Risk) ซึ่ ง หมายถึ ง สถานะของความเสี่ ย งที่ ไ ด้
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า
การบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การให้ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งการจัดการความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก
และการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กองทุนฯ อาจเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการโดยได้รับการสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งกองทุนฯ
การควบคุ ม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้น ตอนปฏิบั ติต่างๆ ซึ่งกระท า
เพื่อลดความเสี่ยง 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
และปั จ จั ย ภายนอกองค์ ก รและเมื่อ เกิด ขึ้ นแล้ ว ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รไม่ บรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ห รือ เป้า หมาย เช่ น
นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อทาความเข้าใจต่อ เหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้ บริห ารสามารถพิจารณากาหนด
แนวทางและนโยบายในการจั ดการกับ ความเสี่ ยงที่อ าจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่ างดี โดยสามารถแบ่ งได้เป็ น
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 เป้ าหมายกลยุ ทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้ อม
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
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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
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ
(Impact) และเมื่อทาการประเมินแล้ว จะทาให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยให้แบ่งเป็น
๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
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 และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กับผู้ อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาดาเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย
ทั้งนี้ ในการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง สามารถใช้ การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือก
โดยเป็นการวิเคราะห์ประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแผนบริหารความเสี่ยง และการประมาณ
การมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อพิจารณาวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงในแต่ละทางเลือก
๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
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๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
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กรอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ จะพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
เนื่องจากจะเน้นให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและเป้าหมายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ได้กาหนด
ทั้งนี้ จากการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากข้อมูลส่วนที่ ๓
มีโครงการที่เกี่ย วข้องกับภารกิจหลักของกองทุนฯ ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ และการบริหาร
เงินของกองทุนฯ ที่จะทาให้กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จึงเห็นควรจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ของโครงการดั ง กล่ า วส าหรั บปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการบริ หารความเสี่ ยงของโครงการข้ างต้ น
จะดาเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM ทั้ง ๗ ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไป

แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนแผนร่วมลงทุนฯ โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้
๑.๑ กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
๑.๒ กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้ง เป็นไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินและการคลัง
ทั้งนี้ โครงการที่จะดาเนินการจัดทาการบริห ารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO
ERM ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ความเสี่ยงหลักของกิจกรรม/โครงการที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ
ตามภารกิจหลักมีดังนี้
กิจกรรม/โครงการ

ประเภทของความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
ด้านการดาเนินงาน
ด้านการเงิน
ด้านกฎระเบียบ
๒.๑ การพิจารณาจัดสรรเงิน
- การเปลีย่ นแปลง
- สคร. ไม่สามารถ
- กองทุนฯ มีเงิน
- หน่วยงานของรัฐ
จากกองทุนฯ ให้เป็นไป
นโยบายของ
นาเสนอข้อเสนอ
ไม่เพียงพอ
จัดจ้างที่ปรึกษา
ตามหลักเกณฑ์ฯ)
หน่วยงานเจ้าของ
การขอรับการ
ในการสนับสนุน
ไม่เป็นไป
โครงการและ
สนับสนุนต่อ
หน่วยงานของรัฐ
ตามกฎระเบียบ
กระทรวงเจ้าสังกัด
คณะกรรมการ
- กองทุนฯ ไม่ได้รับ - หน่วยงานของรัฐ
ที่อาจกระทบต่อ
กองทุนฯ ได้ตาม
การจัดสรรเงิน
ไม่ได้ใช้เงิน
การจัดสรรเงิน
กาหนดเวลา
งบประมาณ
ตามวัตถุประสงค์
จากกองทุนฯ
- หน่วยงานของรัฐ
- กองทุนฯ
ที่กาหนดใน พ.ร.บ.
ไม่สามารถจัดจ้าง
ไม่สามารถจัดสรร
การร่วมลงทุนฯ
ที่ปรึกษาได้
เงินให้หน่วยงาน
ปี ๒๕๖๒
ตามกาหนดเวลา
ของรัฐได้ตาม
หรือตามที่
- หน่วยงานของรัฐ
กาหนดเวลา
คณะกรรมการ
มีปัญหาในการ
กองทุนฯ อนุมัติ
ตรวจรับงานของ
ที่ปรึกษา
- หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถนา
ผลงานของที่ปรึกษา
มาใช้ประโยชน์ได้
๒.๒ การบริหารเงินของกองทุนฯ - การกาหนด
- การจัดทาระบบ
- การบริหารจัดการ - การบริหารเงินของ
เป้าหมายและ
การบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ โดย
กองทุนฯ ไม่เป็น
แผนการบริหาร
ของกองทุนฯ และ
ใช้ทรัพยากรร่วมกับ
ไปตามระเบียบ
จัดการของกองทุนฯ การกากับและ
สคร. ซึ่งหาก สคร.
คณะกรรมการ
ที่อาจมีความไม่ชัดเจน ติดตามโครงการที่
ไม่ได้รับจัดสรร
กองทุนฯ และ
ได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณ
หลักเกณฑ์ฯ ที่มี
จากกองทุนฯ มี
จะกระทบการจัดทา การอ้างอิงกฎหมาย
ความล่าช้า
ระบบบริหารจัดการ และระเบียบที่
ของกองทุนฯ
เกี่ยวข้องที่อาจมี
การปรับเปลี่ยนไป

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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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

จากการกาหนดจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาส
ที่จ ะเกิด (Likelihood) ข้างต้น ได้จั ดทาระดับของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) ของโครงการที่ จะจัดท า
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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การพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
ความเสี่ยง
๑) การเปลีย่ นแปลงนโยบายของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัดที่อาจกระทบ
ต่อการจัดสรรเงินของกองทุนฯ

๒) สคร. ไม่สามารถนาเสนอข้อเสนอ
การขอรับการสนับสนุนต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ
ได้ตามกาหนดเวลา

ผลกระทบ
ด้านกลยุทธ์
ระดับ ๒
การที่ยังไม่มคี วามชัดเจนของข้อสรุป
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาความ
เหมาะสมในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนจากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ทาให้อาจเกิดข้อจากัดในการ
พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนฯ
ในทางปฏิบัติ
ด้านการดาเนินงาน
ระดับ ๒
การทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ตาม
กาหนดเวลา ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การจัดทาโครงการร่วมลงทุน

๓) หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดจ้าง
ที่ปรึกษาได้ตามกาหนดเวลา

ระดับ ๒
การทีไ่ ม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามกาหนดเวลา ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการดาเนินโครงการ
ร่วมลงทุน

๔) หน่วยงานของรัฐมีปัญหา
ในการตรวจรับงานของ
ที่ปรึกษา

ระดับ ๓
การที่ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามกาหนดเวลา ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

โอกาสที่จะเกิด
ระดับ ๒
โอกาสเกิดขึ้นได้ปานกลาง เนื่องจาก
อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ในการจัดทาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด

ระดับ ๒
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง
โดยในการพิจารณาข้อเสนอการขอรับ
การสนับสนุนในช่วงแรกจะมีโอกาส
เกิดขึ้นสูง แต่จะทยอยปรับลดลงเมื่อมี
การพิจารณาข้อเสนอเพิ่มขึ้น
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐที่ทากิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะมีความ
เชี่ยวชาญในการจ้าง
ที่ปรึกษาอยู่แล้ว
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
การตรวจรับงานของที่ปรึกษา
มีความเชี่ยวชาญในการจ้าง
ที่ปรึกษาอยู่แล้ว แต่จะขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของหน่วยงานของรัฐ
ที่มาขอรับการสนับสนุนด้วย
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ความเสี่ยง
๕) หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
นาผลงานของที่ปรึกษามาใช้
ประโยชน์ได้

๖) กองทุนฯ มีเงินไม่เพียงพอ
ในการสนับสนุน

๗) กองทุนฯ ไม่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ

๘) กองทุนฯ ไม่สามารถจัดสรร
เงินให้หน่วยงานของรัฐได้
ตามกาหนดเวลา

ผลกระทบ
ระดับ ๓
การที่ที่ปรึกษาไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงาน
ตามทีห่ น่วยงานของรัฐกาหนด ทาให้
เกิดความล่าช้าในการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน

ด้านการเงิน
ระดับ ๓
ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐที่ต้องการเงิน
สนับสนุนได้

ระดับ ๓
ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ที่ต้องการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐที่ต้องการเงิน
สนับสนุนได้
ระดับ ๒
การทีไ่ ม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามกาหนดเวลา ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

โอกาสที่จะเกิด
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะมีความจาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการ ประกอบกับหน่วยงาน
ของรัฐที่ทากิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะมีความเชี่ยวชาญ
ในการกาหนดขอบเขตของงาน
นอกจากนี้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒ และกฎหมายลาดับรอง
ฉบับต่างๆ ได้กาหนดรายละเอียด
และวิธีการที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนแล้ว
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
ปัจจุบันกองทุนฯ มีเงินอยู่กว่า
๕๐๐ ล้านบาท และสามารถขอรับ
จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมหาก
เงินกองทุนฯ คงเหลือจานวน
๑๐๐ ล้านบาท หรือต่ากว่า
หรือที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
ปัจจุบัน กองทุนฯ มีเงินอยู่ประมาณ
๕๐๐ ล้านบาท และยังไม่มีความจาเป็น
ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ระดับ ๑
อาจเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเบิกเงิน
สนับสนุน แต่มีโอกาสไม่มาก เนื่องจาก
มีกองทุนฯ มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ที่มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
เงินจากกองทุนฯ
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ความเสี่ยง
๙) หน่วยงานของรัฐจัดจ้าง
ที่ปรึกษาไม่เป็นไป
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

ผลกระทบ
ด้านกฎระเบียบ
ระดับ ๒
การที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง อาจทาให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทาโครงการ
ร่วมลงทุน
ระดับ ๓
การใช้เงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ทาให้การดาเนินการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐในการจัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

โอกาสที่จะเกิด
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐที่ทากิจการโครงสร้าง
พื้นฐานมีความเชี่ยวชาญ
ในการจ้างที่ปรึกษาอยู่แล้ว
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า เนื่องจาก
หลักเกณฑ์ฯ กาหนดให้กองทุนฯ เบิก
จ่ายเงินให้หน่วยงานนั้นตามใบแจ้ง
ชาระหนี้แต่ละงวดงาน นอกจากนี้
กองทุนฯ มีการติดตามและควบคุม
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ
รับทราบอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้เงินของกองทุนฯ ตามที่
กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ
ปี ๒๕๖๒

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
มีความล่าข้า
ส่งผลต่อการบริหารเงินของกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

โอกาสที่จะเกิด
ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นต่า เนื่องจาก
การบริหารจัดการกองทุนฯ มีกรอบ
ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจน

ระดับ ๑
โอกาสอาจเกิดขึ้นต่า เนื่องจากแผน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของกองทุนฯ
ไม่มีความซับซ้อนในการดาเนินการ
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ความเสี่ยง
๑๓) การบริหารจัดการของกองทุนฯ
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร.
ซึ่งหาก สคร. ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจะกระทบการจัดทา
ระบบบริหารจัดการของกองทุนฯ
๑๔) การบริหารกองทุนฯ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ
และหลักเกณฑ์ฯ

ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิด
ด้านการเงิน
ระดับ ๒
ระดับ ๑
การที่ไม่สามารถดาเนินการตาม
โอกาสอาจเกิดขึ้นต่า เนื่องจากกองทุนฯ
แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ได้มีการจัดทาแผนการพัฒนาระบบ
ด้านการเงินและการบัญชีของกองทุนฯ บริหารจัดการของกองทุนฯ ระยะยาว
ส่งผลต่อการบริหารเงินของกองทุนฯ
พร้อมทั้ง ปรับปรุงแผนดังกล่าว
ด้านกฎระเบียบ
ระดับ ๒
ระดับ ๑
เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการ
โอกาสอาจเกิดขึ้นได้ต่า
ได้ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
เนื่องจากการบริหารกองทุนฯ
และหลักเกณฑ์ฯ ทาให้
มีระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
การบริหารเงินของกองทุนฯ ล่าช้า
และหลักเกณฑ์ฯ ที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
มีหน่วยงานตรวจสอบ

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
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) และ ๒)
๒ คะแนน
ความเสี่ยงที่ ๓) ๘) ๙)
๑๑) ๑๒) ๑๓) และ ๑๔

๖ คะแนน

๑ คะแนน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๓ คะแนน
ความเสี่ยงที่ ๔) ๕)
๖) ๗) และ ๑๐)
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๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
จากการประเมินผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ข้างต้น รวมทั้ง
จัดทาระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เห็นว่าควรจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงก่อนได้แก่ ความเสี่ยง
ที่ ๑) และ ๒) จึงได้จัดทาการตอบสนองหรือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น ดังนี้
ความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง
(Terminate)
๑) การเปลีย่ นแปลง - มีการกาหนด
นโยบายของ
เงื่อนไขการจัดสรร
หน่วยงานเจ้าของ
เงินของกองทุนฯ
โครงการและ
ให้กบั โครงการ
กระทรวงเจ้าสังกัด ทีเ่ ป็นโครงการ
ที่อาจกระทบต่อ
ภายใต้แผน
การจัดสรรเงินของ การร่วมลงทุนฯ
กองทุนฯ

๒) สคร. ไม่สามารถ
นาเสนอข้อเสนอ
การขอรับการ
สนับสนุนต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ได้ตาม
กาหนดเวลา

- กาหนด
กระบวนการและ
กาหนดเวลา
ในทุกกิจกรรม
ในการพิจารณา
ข้อเสนอของ สคร.
ที่ชัดเจน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

การตอบสนองความเสี่ยง
การควบคุม
การรับความเสี่ยง
ความสูญเสีย (Treat) เอาไว้เอง (Take)
- การติดตาม
ประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและ
กระทรวงเจ้าสังกัด
เกี่ยวกับโครงการ
การร่วมลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถจัดสรร
เงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม
- ต้องมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของ
โครงการที่ขอเสนอ
รับการสนับสนุน
กรณีที่มโี ครงการ
จานวนมาก และต้อง
มีการประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐ
ถึงความครบถ้วน
ของข้อมูลก่อนจะส่ง
ข้อเสนอ พร้อมทั้ง
พิจารณาตาม
กรอบแนวทางฯ ด้วย

-

-

การถ่ายโอน
ความเสี่ยง
(Transfer)
-

- ประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐ
ถึงความครบถ้วน
ของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องก่อนจะส่ง
ข้อเสนอมายัง สคร.
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การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ
สคร. เห็ น ว่ า ความเสี่ ย งที่ ๑) และ ๒) เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง จึ ง น ามาวิ เ คราะห์
Cost - Benefit โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
Cost
Benefit
๑) การเปลีย่ นแปลง - มีการกาหนดเงื่อนไขการจัดสรร - ไม่มตี ้นทุน เนื่องจาก
- การจัดสรรเงินของ
นโยบายของ
เงินของกองทุนฯ ให้กับโครงการ
เจ้าหน้าที่ สคร. จะเป็น
กองทุนฯ ให้แก่
หน่วยงานเจ้าของ ทีเ่ ป็นโครงการภายในแผน
ผู้ศกึ ษาและพิจารณากาหนด
โครงการต่างๆ
โครงการและ
การร่วมลงทุนฯ และผ่านการเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ข้างต้น และเป็น
ที่ขอรับการสนับสนุนมี
กระทรวงเจ้า
จากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแล้ว ผู้ติดตามประสานงานกับ
ความเหมาะสม
สังกัด ที่อาจ
- การติดตามประสานงานและ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กระทบต่อ
กากับติดตามกับหน่วยงานเจ้าของ และกระทรวงเจ้าสังกัด
การจัดสรรเงิน
โครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด
ของกองทุนฯ
เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ได้อย่าง
เหมาะสม
๒) สคร. ไม่สามารถ - กาหนดกระบวนการและ
- ไม่มตี น้ ทุน เนื่องจาก
- สคร. มีกรอบในการ
นาเสนอข้อเสนอ
กาหนดเวลาในทุกกิจกรรมในการ
เจ้าหน้าที่ สคร. จะเป็น
ดาเนินงานที่ชัดเจน
การขอรับการ
พิจารณาข้อเสนอของ สคร.
ผู้ดาเนินการกาหนด
และสามารถเสนอ
สนับสนุนต่อ
ที่ชัดเจน
กระบวนการและกาหนดเวลา
ข้อเสนอการขอรับการ
คณะกรรมการ
- มีการจัดลาดับความสาคัญของ
ที่ชัดเจนในกิจกรรมต่างๆ
สนับสนุน
กองทุนฯ ได้ตาม
โครงการที่ขอเสนอรับการ
และการจัดลาดับความสาคัญ
ต่อคณะกรรมการ
กาหนดเวลา
สนับสนุน ในกรณีที่มีโครงการ
ของโครงการ รวมถึง
กองทุนฯ ได้ตาม
จานวนมาก และมีการ
เป็นผู้ประสานงานกับ
เป้าหมายและ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐในส่วนที่
กาหนดเวลา
ถึงความครบถ้วนของข้อมูลก่อน
เกี่ยวข้อง
จะส่งข้อเสนอ พร้อมทั้งพิจารณา
กรอบแนวทางฯ ด้วย

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
จากการตอบสนองหรือการลดโอกาสการเกิด ความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้น กองทุนฯ ยังได้มี
การวางแนวทางในการรองรับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม โดยมีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการร่ ว มลงทุน ระหว่างรั ฐและเอกชน รวมถึง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กเกณฑ์ฯ ให้ แก่
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค การรายงานผลการดาเนินงานต่ อคณะกรรมการกองทุนฯ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ า ทุ ก ไตรมาส นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเริ่ ม การจั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการกากับ ติดตามผลการดาเนิ น งานของกองทุนฯ เพื่อให้ ส ามารถติดตามการดาเนินงานของกองทุน ฯ
ได้อย่างเป็นปัจจุบัน และการสารวจความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการ (Real Demand) ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการของกองทุนฯ เพื่อนาผลการสารวจดังกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของกองทุนฯ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้มีการดาเนินการรองรับ
และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทาให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
กองทุ น ฯ ได้ ท บทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
และแผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ จัด ทารายการระบบสารสนเทศที่ มี ความจาเป็ นส าหรั บ
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในช่วงแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้านธุรการส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับ
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุ บันของ สคร. รวมทั้ง มีระบบการควบคุมและรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลาง
ด้วยแล้ว นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ระบบบันทึก
และกากับติดตามการรับ/จ่ายเงินภายในของกองทุนฯ และระบบข้อมูลในการกากับติดตามโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
ภายหลังจากจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมี
การรายงานและติด ตามผล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่า ได้ มีก ารดาเนิ นงานอย่ า งถูก ต้ อ งเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การไปแล้ ว ว่ า บรรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ ไม่
ระดับ ของความเสี่ ย งภายหลั งจากการดาเนินการจัด การความเสี่ ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่
โดยต้องมีการสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ
รับทราบ
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คู่มือบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอบเขตทั่วไป
วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการ
กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององ์กร
๓. เพื่อให้กองทุนฯ มีการกากับดูแลตนเองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕. เพื่อเป็ น เครื่ องมือช่ว ยในการปลู กฝั งวัฒ นธรรมองค์กรที่มุ่ งเน้น การสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริหารความเสี่ยงไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
ความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ กากับดูแล
การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดตั้งของกองทุนฯ ซึ่งเงินของกองทุนฯ กาหนดให้
นาไปใช้จ่ายได้เท่าที่จาเป็นในกรณี ดังต่อไปนี้
๑. การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
๒. การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ
โดยที่ภารกิจหลักของกองทุนฯ เป็นการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์ โครงการตามมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ. การร่ว มลงทุนฯ 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 ๓๖ ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ รวมถึง
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการร่วมลงทุน ให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
หรื อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ห น้ าที่ ของคณะกรรมการกากับดูแ ลได้ ตลอดจนสามารถนาไปใช้ใ นการพัฒ นา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความจาเป็นและมีความสาคัญ เพื่อให้กองทุนฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับบันทึกข้อตกลงฯ
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ปี ๒๕๖๔ กาหนดให้มี การประเมินผลด้านการบริห ารความเสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กรของกองทุนฯ ตามมาตรฐาน
ของ COSO ERM สคร. จึงได้จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองทุนฯ นี้ขึ้น
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
ในแผนปฏิบัติการประจาปีของกองทุนฯ
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
อย่ างมี ระบบ โดยค านึ งถึ งการบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของส่ ว นราชการโดยได้ รั บการสนั บสนุ น
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งกองทุนฯ
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลด
ความเสี่ยง และทาให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ การควบคุมเพื่อการป้องกัน
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ การควบคุมเพื่อการชี้แนะ และการควบคุมเพื่อการแก้ไข
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

โดยคณะกรรมการกองทุน ฯ ซึ่งประกอบด้ว ยผู้ แ ทนหน่ว ยงานของรั ฐ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง ได้แก่ ส านักงาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งบประมาณ กรมบั ญ ชี ก ลาง และ สคร. โดยมี ป ลั ด
กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุ น ฯ จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ล
การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ฯ โดยจะต้ อ งมี ก ารรายงานผล
การด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกองทุ น ฯ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายฯ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง
โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายใน สคร. ทาหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
เพื่ อ ให้ ก องทุ น ฯ มี แ นวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยสามารถบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมหรื อ ปั จ จั ย ที่ อาจเกิด ความเสี่ ย งต่อ กองทุน ฯ เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง
และลดผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งเสริมใ ห้
กองทุนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่อให้กองทุนฯ สามารถดาเนินการได้ตามภารกิจ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนฯ ดังนี้
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๑. การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็นการดาเนินงานที่เป็นเรื่องส าคัญของกองทุนฯ และถือเป็น
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้บริ หารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนฯ
๓. ให้ มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลของการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นระบบ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ
๕. ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้
ตระหนักถึงความสาคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ
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
การบริ ห ารงาน บุ คลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบและข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อทาความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากาหนดแนวทาง
และนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลัก
ได้แก่
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 เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน 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 ง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 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
๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า
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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) และ ๒)
๒ คะแนน
ความเสีย่ งที่ ๓) ๘) ๙) ๑๑)
๑๒) และ ๑๓)

๖ คะแนน

๑ คะแนน

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

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน
สูง
๖–๙

ความหมาย
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 และการจัดการแบ่งความเสี่ยงให้กั บผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาดาเนินการแทน หรือการซื้อ
ประกันภัย
โดยส าหรั บ การพิจ ารณา/คัดเลื อกวิธีการจัดการความเสี่ ยงนั้น ให้ พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย
ของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจพิจารณา
ได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ๑) การพิจารณาการยอมรับความเสี่ ยง หรือการกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลด
ความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้ บริห ารจะเป็นผู้ ประเมินและกาหนดระดับความเสี่ ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ และ ๒) พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดการตามมาตรการควบคุม
กั บ ผลประโยชน์ (Benefit) ที่ จ ะได้ รั บ จากการด าเนิ น การตามมาตรการดั ง กล่ า วว่ า คุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้
การวิเ คราะห์ Cost - Benefit หรื อการประเมิ นความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม จะเป็นการพิจารณา
และประเมิน โดยคาดการณ์ว่าโครงการ/กิจกรรมใดที่มีความคุ้มค่าและสมควรดาเนินการ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร โดยการเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ ป ระมาณการต้ น ทุ น /ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดาเนินการแผนบริหารความเสี่ยง และการประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลง
(ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่สามารถคานวณออกมาเป็นตัวเงินได้โดยตรง) เมื่อเทียบกับไม่ดาเนินการใดๆ
๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง หลังจาก
ทราบความเสี่ย งที่ยังเหลื ออยู่ จ ากการประเมินความเสี่ ยงแล้ ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการ
กับ ความเสี่ ย งนั้ น ได้ อย่ างถูกต้ อง และทาให้ ก ารดาเนิน งานบรรลุ วัต ถุป ระสงค์และเป้า หมายขององค์ก ร
ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติดตามประเมินผล เป็นการดาเนินการภายหลังจากได้ จัดการความเสี่ยงตามแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งแล้ ว โดยองค์ ก รจะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลการด าเนิ น งาน
ว่ า มาตรการหรื อ วิ ธี ก ารในการจั ด การความเสี่ ย งมี ค วามเหมาะสมและสามารถจั ด การความเสี่ ย งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามว่าความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบภายในเวลาที่กาหนด
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กระบวนการในการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ในปี ๒๕๖๕ กองทุนฯ ได้กาหนดให้มีติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงกาหนดให้ผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผล
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระยะเวลา
ในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

โครงการ
๑.

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง

ผลการดาเนินการ
กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ความเสี่ยง
(ประเมินใหม่)

แนวทางเพิ่มเติม

๑.๑
๑.๒
๑.๓

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๐

ส่วนที่ ๕
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
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 ทราบและมี ค วามเข้ า ใจในภารกิ จ และการด าเนิน งานของกองทุ น ฯ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม และสนั น สนุ น ให้
หน่วยงานของรัฐที่มีข้อจากัดด้านงบประมานสามารถเสนอขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุน สคร. ในการจั ดทาหรือปรับปรุง
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานของกองทุนฯ ในส่วนของการควบคุมการรับ/จ่ายเงิน การบัญชี
และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินของกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกองทุ นฯ ให้ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ตามวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ และประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และจัดทา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ 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
และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกองทุนฯ ได้ง่าย และมีการนาเสนอข้อมูล
อย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย (User-friendly) รวมทั้ง สามารถสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ได้

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๑

๒. กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศที่จาเป็นอย่างเป็นระบบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกองทุนฯ และ สคร. สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้
๓. กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและรายงานการดาเนินงานที่มีความครบถ้วน
และตรวจสอบได้ รวมทั้งติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินของกองทุนฯ เพื่อ สนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๖๒

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
๑. ความเป็นมา
กองทุน ฯ เป็ น ทุ น หมุน เวี ยนที่จัด ตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๑ แห่ ง พ.ร.บ. การร่ว มลงทุน ฯ
ปี ๒๕๖๒ มีผลเป็ นการจัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณให้สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทาและ
ดาเนินโครงการร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งการจัดทาหรือปรับปรุงแผน
การจัดทาโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ตลอดจนการพัฒนา
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐ และเอกชน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่ งเงินค่าธรรมเนียมกองทุนฯ
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กองทุนฯ ในฐานะทุนหมุนเวียน
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง จะต้องมีระบบการบริหารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนด้ วย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะเน้น
ไปยังระบบข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนให้กองทุนฯ สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
และประเด็นยุ ทธศาสตร์ของกองทุนฯ และมีระบบควบคุมการบริห ารจัดการเงินของกองทุนฯ ให้ เป็นไป
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นหลัก
๒. ระบบสารสนเทศที่มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินงานของกองทุนฯ ในปัจจุบัน
ปัจจุบันกองทุนฯ ใช้ทรัพยากร รวมถึงบุคลากรร่วมกับ สคร. เนื่องจากเป็นการประหยัด
งบประมาณของรั ฐ ดังนั้ น ระบบสารสนเทศที่มีความจาเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในด้า น
การบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะศึกษา พัฒนา และใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของ สคร. รวมทั้งมีระบบ
การควบคุ ม และรายงานทางการเงิ นของกรมบั ญชี กลางด้ วย ดั งนั้ น เพื่ อให้ การพั ฒนาระบบบริ หารจั ดการ
สารสนเทศและดิ จิ ทั ลของกองทุ นฯ มี ทิ ศทางที่ ชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น จึ งได้ ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ดิ จิ ทั ลระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง าน การให้ ค วามสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ องการส าหรั บ ผู้ ใช้ บริ การ การจั ด ให้ มี
ระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน รวมถึงการติดตามและควบคุม
การใช้จ่ายเงินและการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และการจัดให้มีระบบสารสนเทศ
และ/หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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๖๓

ระบบสารสนเทศ

เป้าประสงค์

ผู้ใช้งานหลัก

๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ ๑) เพื่อให้ สคร. สามารถติดตามการจัดสรรเงิน
- สคร.
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงิน
ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- หน่วยงานของรัฐ
และไม่ใช่การเงิน
และกรอบระยะเวลา และสามารถรายงาน
ที่ได้รับเงินจัดสรร
- จัดทาแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
จากกองทุนฯ
สารสนเทศฯ ระยะยาว
๒) เพื่อให้ สคร. สามารถบริหารจัดการ
- หน่วยงานของรัฐ
และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ
เงินของกองทุนฯ ให้เพียงพอ
ที่ต้องการเงิน
ประจาปีบญ
ั ชี
และสามารถสนับสนุนทางการเงิน
สนับสนุน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนฯ
ได้ตามกาหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากกองทุนฯ
ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน
๓) เพื่อให้บุคคลากรกองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูล
.
ร่วมกับ สคร.
สารสนเทศจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผล
- การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ
การดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ผ่าน website
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ
๒) ระบบการสอบถามข้อมูล
ของกองทุนฯ และร้องเรียนเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ Online
(website/e-mail)

๑) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับทราบ
ข้อมูลของกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการขอรับจัดสรรเงินและการนาส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน
ในรายละเอียด
๒) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียน/
ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ
เพื่อให้กองทุนฯ สามารถปรับปรุงการดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
๓) ระบบการเงินของกองทุนฯ
๑) เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบควบคุมการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
ด้านการเงินที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปตาม
- ระบบจัดเก็บงบทดลอง
ทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
- ระบบบริหารจัดการเงินนอก
๒) เพื่อให้ สคร. สามารถจัดการเกี่ยวกับการฝาก
งบประมาณ (NBMS)
เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปริมาณงาน
- ระบบข้อมูลปฏิบัติงานด้านบัญชี
๓) เพื่อให้ สคร. สามารถกากับดูแล
GFMIS Web Online (Excel Loader)
การรับ/จ่ายให้มคี วามรอบคอบ
- ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ
และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
(CFS)
- การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate
Online)

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

กาหนดเวลา
การใช้งาน
ปี ๒๕๖๔ ๒๕๖๖
ตาม
แผนพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์
และผลกระทบ
ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖

- หน่วยงานของรัฐที่
ต้องการเงิน
สนับสนุน
จากกองทุนฯ
- สาธารณะ

ปี ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖
(โดยใช้ร่วมกับ
website สคร.
และ website
ในด้าน PPP
ของ สคร.)

- สคร.
- กรมบัญชีกลาง
- สตง.

ปี ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖
(ระบบ NBMS
GFMIS Web
Online
และ CFS ของ
กรมบัญชีกลาง
และ KTB
Coporate Online
ของ ธนาคาร
กรุงไทย จากัด
(มหาชน) )

๖๔

ระบบสารสนเทศ
๔) ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

๕) ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การจองยานพาหนะ ระบบจองห้อง
ประชุม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น

เป้าประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนฯ
สามารถติดตามการรับ-ส่งหนังสือราชการ
การเสนอเรื่อง การสั่งการ และการค้นหา
หนังสือ ของกองทุนฯ
๒) เพื่อให้ สคร. มีระบบในการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สามารถลดเอกสาร
ข้อมูลที่ไม่จาเป็นในระบบแทนกระดาษ และ
สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้หรือ
เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ผู้ใช้งานหลัก
สคร.

สคร.

กาหนดเวลา
การใช้งาน
ปี ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖
(โดยใช้ระบบ
ร่วมกับ สคร.)

ปี ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖
(โดยใช้ระบบ
ร่วมกับ สคร.)

๓. งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จาเป็นของกองทุนฯ
ใช้ร่วมกับ สคร.

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕
ลาดับ
ความสาคัญ

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

๑

การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผล
การดาเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน

ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศจัดเก็บ
รายละเอียดข้อมูลผล
การดาเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ

๒

การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website

ข้อมูลของกองทุนฯ
เป็นปัจจุบัน

๓

ระบบการสอบถามข้อมูล
ของกองทุนฯ และร้องเรียน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ Online
(website/e-mail)

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จของ ๑) จัดทาแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การสารวจความ
สารสนเทศฯ ระยะยาว และแผนพัฒนา
ต้องการและความ
ระบบสารสนเทศฯ ประจาปีบญ
ั ชี
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนทั้งด้าน
ส่วนเสียของกองทุน
การเงินและมิใช่การเงินร่วมกับ สคร.
๓) ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ผ่าน
website

มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียครบถ้วน ๑๐
ประเด็น
กองทุนฯ สามารถ
ระดับความสาเร็จ
ปรับปรุงการดาเนินงานได้ ของการปรับปรุงการ
อย่างมีประสิทธิภาพตาม ดาเนินงานตามข้อ
ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ
ร้องเรียน/ข้อเสนอ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ
๒) เปิดเผยผ่าน website

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

๑) รับข้อสอบถามและข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ
๒) ตอบข้อสอบถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกองทุนฯ
๓) สรุปผลการดาเนินการรายงานผู้บริหาร
กองทุนฯ และจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-filing)

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

๖๖

ลาดับ
ความสาคัญ

แผนงาน/โครงการ

๔

ระบบการเงินของกองทุนฯ

๕

ระบบสารบรรณและจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

๖

ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
เช่น ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจอง
ยานพาหนะ ระบบจองห้อง
ประชุม แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

บันทึกข้อมูลทางการเงิน
ตามที่กรมบัญชีกลาง
และธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) กาหนด
ผู้บริหารและบุคลากรของ
กองทุนฯ มีระบบในการ
จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
ที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรของกองทุนฯ
สามารถปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การนาส่งข้อมูล
ในระบบให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
การเสนองานของ
บุคคลกรของกองทุนฯ
ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

บันทึกข้อมูลทางการเงินตามที่กรมบัญชีกลาง
และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

จัดการเอกสารของกองทุนฯ ต่างๆ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) อย่างแบบระเบียบ
เสมอ

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

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

กสร.
ร่วมกับ
สคร.

ระดับความสาเร็จของ ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ ผ่าน
งานกองทุนฯ ใน
ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ในกรณีที่การบริหารจัดการกองทุนฯ มีความซับซ้อนขึ้น จากปริมาณงานในการจัดสรรเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสาคัญ จนทาให้มีความจาเป็นต้องจ้างบุคลากรและจัดหา
วัสดุสาหรับการดาเนินงานของกองทุนฯ เป็นการเฉพาะ ระบบสารสนเทศของกองทุนฯ จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม และจะได้มีการปรับปรุงแผนแม่บท สารสนเทศของกองทุนฯ
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๗

ส่วนที่ ๖
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. หลักการและเหตุผล
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ สคร. ตามมาตรา ๕๑
แห่ ง พ.ร.บ. การร่ วมลงทุน ฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการร่ว มลงทุนในกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามแผนร่วมลงทุนฯ และการสนับสนุน สคร. ในการจัดทา
แผนการจัดทาโครงการร่วมลงทุน และการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน และการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้ คาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน
ดังนั้น การจัดทาแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานบริหารจัดการสารสนเทศ สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สารสนเทศกองทุนฯ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วยการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน สาหรับใช้ใน
การประเมิน ผลผลิ ต (Output) ผลลั พธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของกองทุนฯ ซึ่งสอดคล้ อง
กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนิ นงานทุนหมุนเวียนประจาปีบัญชี ตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒ นาฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ จั ดเก็ บข้ อ มูล ผลการด าเนิน งานด้ านการเงิ นและไม่ ใช่ ก ารเงิ น
สาหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียน
๒. วัตถุประสงค์
การจัดทาแผนพัฒนาระบบฐานข้อมู ลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนฯ
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลผลการดาเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของกองทุนฯ
๒.๓ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารระยะยาวและแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกองทุ น ฯ และเป็ น ไปตามกรอบหลั ก เกณฑ์
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๘

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒ นาระบบข้ อมู ล สารสนเทศของเพื่ ดประเมิ น ผลลั พ ฑ์แ ละผลกระทบของกองทุ น ฯ
และเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔. เป้าหมายหลัก
กองทุ น ฯ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศจั ด เก็ บ รายละเอี ย ดข้ อมู ลผลการด าเนิ นงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ โดยพัฒนาร่วมกับ สคร.
๕. ผลผลิต
กองทุ น ฯ มี ร ะบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อการประเมิ นผลลั พธ์ และผลกระทบส าหรั บ
การบริหารจัดการกองทุนฯ และการกากับติดตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ
๖. ผลลัพธ์
กองทุนฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๗. รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
จุดแข็ง
๑) ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
๒) กองทุนฯ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. เช่น
งบประมาณ เป็นต้น
๓) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ให้ความสาคัญและเห็นประโยชน์
ของการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่

จุดอ่อน
๑) กองทุนฯ ยังไม่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
๒) การจัดทาระบบฐานข้อมูลต้องได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก

โอกาส
ภัยคุกคาม
๑) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี ๑) การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
และนวัตกรรมมากขึ้นตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ให้สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
๒) เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในปั จ จุ บั น
มี ค วามก้ า วหน้ า และทั น สมั ย ท าให้ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ๒) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารจัดการกองทุน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๖๙

๘. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปีบัญชี ๒๕๖๔ กองทุนฯ ได้ดาเนินการสารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่ อ การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของกองทุ น ฯ ตามแผนพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยผลการสารวจความความคาดหวั ง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ พบว่า ระบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ
ให้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นามากที่ สุ ด คื อ ระบบเว็ บ ไซต์ ข องกองทุ น ฯ ให้ มี ก ารแสดงผลให้ ง่ า ยต่ อ การค้ น หา
และน าเข้า /เผยแพร่ ข้อ มู ล อย่ างครบถ้ ว น อาทิ ข้ อ มูล โครงการร่ว มลงทุ น เป็น ต้ น ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ได้แก่ ระบบสื่อสารระหว่างกองทุนฯ และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ระบบการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
และระบบการนาส่งข้อมูลเอกสารประกอบการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ตามลาดับ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๗๐

แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
แผนงาน/โครงการ
การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

กิจกรรม
๑. จัดทาแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศฯ
ระยะยาว และแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ ประจาปี
บัญชี
๒. การสารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกองทุน

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุน
ทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน
ร่วมกับ สคร.

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
แผนแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ ประจาปีบญ
ั ชี

รายงานผล
การสารวจฯ

ผลผลิต
มีแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีองค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วน

กองทุนฯ มีข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง
กับความต้องการของผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
ออกแบบ
ทดลอง
มีระบบฐานข้อมูล
ระบบ
และนาระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ การบริหารจัดการกองทุนฯ
สารสนเทศ ของกองทุนฯ โดยกาหนดให้ผู้มสี ่วนได้
ของกองทุนฯ มาใช้งานจริง ส่วนเสียของกองทุนฯ
แล้วเสร็จ
สามารถใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศได้

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

กองทุนฯ มีกรอบแนวทางใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ

กองทุนฯ

กองทุนฯ มีแนวทาง
เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ต้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
และผูบ้ ริหารมีข้อมูลใช้
ประกอบการปฏิบัติงาน
และตัดสินใจในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน

กองทุนฯ

กองทุนฯ/สคร.

๗๑

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม
๔. การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนฯ ผ่าน website

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
นาเข้า/เผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงาน
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในแต่ละ
ปี ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงให้
แสดงผลให้ง่ายต่อการค้นหา และมีความ
รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

ระบบฐานข้อมูล Website
ของกองทุนฯ มีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันง่ายต่อ
การค้นหาและมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถนาข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลกองทุนไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์

กองทุนฯ

๗๒

แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ประจาปีบัญชี ๒๕๖๕
แผนงาน/
กิจกรรม
โครงการ
การจัดทาและ
๑. จัดทา
พัฒนาฐานข้อมูล
แผนพัฒนา
สารสนเทศเพื่อ
ระบบ
จัดเก็บข้อมูลผล
ฐานข้อมูล
การดาเนินงาน
สารสนเทศฯ
ด้านการเงินและ
ระยะยาว
ไม่ใช่การเงิน
และ
แผนพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศฯ
ประจาปีบญ
ั ชี

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ของกองทุนฯ
เป้าหมาย :
มีแนวทางการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ขั้นตอน

ผลผลิต

ผลลัพท์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ ศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์
ทบทวนผลการ
ดาเนินงาน
ที่ผ่านมาเพื่อ
กาหนดแนว
ทางการปรับปรุง
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศระยะ
๓ ปี และแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ประจาปีบญ
ั ชี
และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ ให้ความ
เห็นชอบ

มีแผน
แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศระยะ
๓ ปี และ
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประจาปี
บัญชีที่มี
องค์ประกอบหลักที่
ดีครบถ้วน

มีแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ที่มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน

กองทุนฯ มีกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ

ก.ค. ๖๕

-

กองทุนฯ

๗๓

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๒. การปรับปรุง วัตถุประสงค์ :
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพื่อปรับปรุง
กองทุนฯ ผ่าน การนาเข้า/
website
เผยแพร่ข้อมูล
อย่างครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน
เป้าหมาย :
ข้อมูลของกองทุนฯ
เป็นปัจจุบัน
๓. พัฒนาระบบ วัตถุประสงค์ :
ฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาระบบ
กองทุนทั้ง
ฐานข้อมูลของ
ด้านการเงิน กองทุนทั้งด้าน
และมิใช่
การเงินและไม่ใช่
การเงิน
การเงิน
ร่วมกับ สคร. เป้าหมาย :
มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
กองทุนฯ
ในการรวบรวม
ข้อมูลด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน
กิจกรรม

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ขั้นตอน

ผลผลิต

ผลลัพท์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑. รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ
๒. เปิดเผยผ่าน
website

เว็บไซต์มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง
ทันสมัย สามารถ
ตอบสนอง ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถนาข้อมูล
จากระบบ
ฐานข้อมูลกองทุน
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของ
กองทุนฯ เพิ่มขึ้น

ก.ย. ๖๕

-

กองทุนฯ

ดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์
ออกแบบเพื่อ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกองทุน
ที่ครบถ้วนทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่
การเงิน

มีระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการกองทุน

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูล
และผูบ้ ริหารมี
กองทุนที่ครบถ้วน
ข้อมูลใช้
ด้านมิใช่การเงิน
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
และตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ
กองทุนฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน

ก.ย. ๖๕

-

กองทุน/สคร.

๗๔

ส่วนที่ ๗
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้าน
บริหารงานทั่วไป ด้านกฎหมาย และด้านวิเคราะห์และกากับเพื่อให้สนับสนุนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ระยะยาวของกองทุนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกองทุนฯ
ดังนั้น เพื่อให้กองทุนฯ มีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว
จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ขึ้น
โครงสร้างการบริหารงาน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของกองทุนฯ แล้ว
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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 มีหน้ าที่และอานาจ
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 ว มลงทุ นฯ
ปี ๒๕๖๒
๔. ออกระเบียบหรือคาสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุนฯ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเก็บรักษา รับและจ่ายเงินของกองทุนฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ
๕. รายงานผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ นโยบายฯ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. จั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าปี เพื่ อ เสนอส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.)
ตรวจสอบภายในเก้าสิ บ วัน นั บ แต่ วัน สิ้ น ปี บัญ ชี และส่ งรายงานการเงิน ที่ สตง. ตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกั บ
รายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
การแบ่งส่วนของกองทุนฯ
การแบ่งส่วนของกองทุนฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกองทุนฯ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
- จัดทาแผนปฏิบัติงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจาปี แผนและคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๗๖

๓. ส่วนวิเคราะห์และกากับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
- 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

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๗๗

แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
เพื่อให้กองทุนฯ มีแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการจัดสรรเงิน
สนับสนุนและกากับดูแลความสาเร็จในการจัดสรรเงินกองทุนฯ จึงได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และแผนปฏิ บั ติ การด้ านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง และสามารถรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นตามแผนปฏิบัติงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยเป็น
การทบทวนการดาเนินงานในอดีต และปรับปรุงให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒
ซึง่ แผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ สรุปสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
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)
ส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนฯ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ
เนื่ อ งจากกองทุ น ฯ มี ภ ารกิ จ ในการด าเนิ น การที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ด้ านนโยบายกองทุ น ฯ
ด้านการกากับและติดตามการดาเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน การให้ข้อมูล คาปรึกษา ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณ และสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนฯ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรบุคลคลากรของกองทุนฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความพร้อมในการดาเนินงาน
ในแต่ ล ะด้ า น และมี ก ระบวนการถ่ า ยทอดและจั ด การองค์ ค วามรู้ ( Knowledge Management)
การประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรกองทุนฯ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการดาเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทางาน และสิ่งอานวยความสะดวกให้เอื้ออานวย
ต่อการทางาน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายของกองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรที่ดาเนินงานของกองทุนฯ
เป็นการใช้บุคลากรร่วมกับ สคร. รวมถึงการใช้ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกด้วย ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปลี่ยนผ่านและโอนย้าย
บุคลากรของ สคร. บ่อยครั้ง รวมถึงการขาดบุคลากรที่ดาเนินงานในบางกิจกรรม เช่น การเงินและงบประมาณ
เป็นต้น สาหรับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ของบุคลากรจะดาเนินการผ่านการอบรมภายในและภายนอกองค์กร
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในการดาเนินงาน
ด้านกองทุนฯ สาหรับแนวทางการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกองค์กร ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
จากกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมิน ในการพัฒนาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในด้านทุนหมุนเวียนซึ่งจากการพัฒนา
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อบรมดั ง กล่ า ว เป็ น การอบรมในระยะสั้ น ๆ ประกอบกั บ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บในการก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ
ทุ นหมุ นเวี ยน มี รายละเอี ยดค่ อนข้ างมากจึ งอาจท าให้ การพั ฒนาในด้ านดั งกล่ าวเป็ นไปอย่ างจ ากั ด ดั ง นั้ น
จากสภาวะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ ง ภายในและภายนอกกองทุ น ฯ สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงและกาหนดยุทธศาสตร์
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตได้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. กองทุ นฯ มี บุ คลากรรุ่ นใหม่ จ านวนมาก ซึ่ งมี ความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม กระตือรือร้น
ในการท างานแ ล ะ พ ร้ อ ม รั บ ก ารเปลี่ ยนแปลง ท าให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว
๒. คณะกรรมการกองทุ น ฯ มี อ งค์ ป ระกอบกรรมการ
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งส่งผลให้การพิจารณามีความครบถ้วนและรอบคอบ
๓. มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกับ สคร. ทั้งบุคลากร
สถานที่ตงั้ ของหน่วยงาน และทรัพยากรอื่นๆ ทาให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้

โอกาส (Opportunities)
๑. กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ประเมินผล
การดาเนินงานได้จัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ให้บุคลากรที่ดูแล
ทุนหมุนเวียน และมีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
การดาเนินงานกองทุนฯ
๒. สคร. ส่ ง เสริ ม การจั ด ท า KM เพื่ อ เป็ น การถ่ า ยทอด
องค์ ความรู้ ที่ จ าเป็ น และแนวทางปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เกิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรอื่นของ สคร. สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้งาน
กองทุ น ฯ ได้ นอกจากนั้ น แล้ ว ยั งเป็ น การเปิ ด โอกาสให้
บุ คลากรของกองทุ น ฯ มี โ อก า ส ไ ด้ พั ฒ น า ค วา ม รู้
ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
การจัดสรรเงินสาหรับการว่าจ้างที่ปรึกษาตามกฏหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง การวิ เ คราะห์ ค วาม
จาเป็น ความพร้อม ความสาคัญในการจัดทาและดาเนิน
โครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ
๒. เนื่องจากใช้ทรัพยากรบุ คคลร่วมกับ สคร. ซึ่งบุคลากร
สคร. มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เป็นหลัก จึงอาจ
ขาดบุ คลากรที่ ด าเนิ นงานในบางกิ จกรรม เช่ น การจั ดท า
บัญชีและงบประมาณ เป็นต้น
๓. มี ก ารเปลี่ ย นผ่ า นและโอนย้ า ยบุ ค ลากรของ สคร.
บ่อยครั้ง ส่งผลให้บุคลากรด้านกองทุนฯ ขาดความต่อเนื่อง
ในการด าเนิ นงานและมี ประสบการณ์ ในการด าเนิ นงาน
ค่อนข้างน้อย
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการดาเนินงานกองทุนฯ
มีจ านวนมาก ทาให้ บุคลากรกองทุ นฯ ต้ องศึ กษาทาความ
เข้ าใจให้ ทั น สถานการณ์ และน ามาถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง ครบถ้วน
๒. ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ในการก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ
ทุนหมุนเวียนถูกออกแบบเพื่อใช้สาหรับทุกทุนหมุนเวียนทา
ให้ การปฏิ บั ติ งานของกองทุ นฯ ที่ เพิ่ งจั ดตั้ งและจ านวน
บุ คลากรไม่ เพี ยงพอมี ความล าบากในการปฏิ บั ติ งานเมื่ อ
เปรียบเทียบกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งมานานและมีความพร้อม

๗๙

การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ
๑. กองทุนฯ การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายตาแหน่ง (Development Roadmap)
เพื่อ เป็ น การกาหนดทิศ ทางการบริ ห ารทรั พยากรบุค คล โดยได้ ดาเนิน การกาหนดโครงสร้าง และจั ดท า
ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการกาหนดตาแหน่ง และคาบรรยายลักษณะงาน มีการอบรม
พัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ และมีการวัดผลโดยผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย
ให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญในการดาเนินงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร
๒. มี ก ารจั ด ท าและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ (KM) ให้ กั บ บุ ค ลากรหรื อ ข้ า ราชการใน สคร.
เพื่อศึกษาและเรียนรู้งานกองทุน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน ในกรณี
มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานภายในองค์กร และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan – IDP) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายบุคคล

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๘๐

แผนที่แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๘๑

แผนที่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์กองทุนฯ
๑. การกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนฯ
๒. จัดทาและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
๓. การสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง
๔. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่กองทุนฯ

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผล

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตรากาลัง

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล

การดาเนินการของกองทุนฯ ต่อบุคลากร

ด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
ของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร

การจัดทา KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่จาเป็น และแนวทางปฏิบัติงาน
การสร้างบุคลากรกองทุนฯ เพื่อรองรับ
การจัดทาและพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศ

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
๑.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้กับบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน
ให้กับบุคลากร
เป้าประสงค์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของทุนหมุนเวียน
เป้าหมาย
บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัด
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนจากหน่วยงาน
ที่กากับดูแลประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
๑.๒ การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม
การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนาการดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
เป้าประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทาและพัฒนาการดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศได้
เป้าหมาย
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการจัดทาและพัฒนาการดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
การเข้าร่วมอบรบความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การบริหารอัตรากาลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
เป้าประสงค์
เพื่อสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร
เป้าหมาย
ทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๘๓

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๑ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนฯ
เป้าประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกองทุนฯ
เป้าหมาย
กองทุน ฯ สามารถดาเนินงานได้ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจ รวมถึงกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด
มีรายงานผลการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๒ การจัดทา KM เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จาเป็น และแนวทางปฏิบัติงานของกองทุนฯ
เป้าประสงค์
เพื่อเกิดการสั งเคราะห์ ส รุปรายละเอียดขั้นตอนและวิธี การปฏิบัติงานของกองทุนฯ
และทาให้บุคลากรอื่นสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการดาเนินงานของกองทุนฯ ได้
เป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรในปัจจุบันและในอนาคต มีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด
จั ด ท า KM ของกองทุ น ฯ จ านวน ๑ ชิ้ น งาน และจั ด ส่ ง กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
เพื่อรวบรวมเป็นระบบ KM ของ สคร. ภายในกาหนดเวลา
งบประมาณ
สคร.
ผู้รับผิดชอบ
สคร.

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๘๔

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีบัญชี ๒๕๖๕
แผนการดาเนินงาน
โครงการ/แผนงาน

ผลผลิต (Output) /

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สคร./บก.

สคร./บก.

๒. การสร้ า งบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทา การเข้ า ร่ ว มอบรบ
การจั ด ท าและพั ฒ นาด้ า นข้ อ มู ล และพั ฒ นาการด าเนิ น งาน ความรู้ ด้ า นข้ อ มู ล
ด้านข้อมูลสารสนเทศได้
ส า ร ส น เ ท ศ กั บ
สารสนเทศ
หน่วยงานต่างๆ

สคร.

สคร.

๓. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เ พื่ อ ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น การประเมิ น ผลการ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ปฏิบัติงาน
รายบุคคล
ของบุคลากรกองทุนฯ

สคร.

สคร.

เป้าประสงค์

กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ต.ค.

๑. การพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ด้ า น ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การด าเนิ น งานของทุ น หมุ น เวี ย น
ให้กับบุคลากร

เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความเข้าใจด้านการวัดและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของกองทุนหมุนเวียน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

การเข้ า ร่ ว มอบรบ
ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น จ า ก
หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ
ดูแลประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง า น ทุ น
หมุนเวียน

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.

๘๕

แผนการดาเนินงาน
โครงการ/แผนงาน

ผลผลิต (Output) /
เป้าประสงค์

กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๔. การพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจ เพื่ อ ให้ บุ ค คลากรกองทุ น ฯ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
เกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนฯ มี ค วามรู้ ความสามารถใน ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ
การปฏิบัติงานกองทุนฯ
บริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล

สคร.

สคร.

๕. การจัดทา KM เพื่อเป็นการถ่ายทอด เพื่อเกิดการสังเคราะห์สรุป จั ด ท า KM ข อ ง
องค์ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น และแนวทาง รายละเอี ย ดขั้ น ตอนและ กองทุนฯ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
กองทุนฯ และทาให้บุคลากร
อื่ น สามารถเรี ย นรู้ ขั้ น ตอน
การดาเนินงานของกองทุนฯ
ได้

สคร.

สคร.

ไตรมาส ๑
ต.ค.

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

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.

๘๖

ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด
๑. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนให้กับบุคลากร
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วัด
การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๕๐

๒
๓

การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๗๕

๔
๕

การเข้าร่วมอบรมความรูด้ ้านการประเมินผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๑๐๐

๒. การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการจัดทาและพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วัด
การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๕๐

๒
๓

การเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๗๕

๔
๕

การเข้าร่วมอบรมความรูด้ ้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๑๐๐

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วัด
มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านรายบุคคล

๒

-

๓

มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านรายบุคคล และนาผลการประเมินการปฏิบัตงิ านรายบุคคลมาใช้
ในการประเมินผลงาน

๔

-

๕

มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านรายบุคคล และนาผลการประเมินการปฏิบัตงิ านรายบุคคลมาใช้
ในการประเมินผลงาน และนาผลการประเมินมาพัฒนาบุคลากร
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๔. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนฯ
ระดับ
๑

ค่าเกณฑ์วัด
การเข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนฯ

๒
๓

๔
๕

เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
และกองทุนฯ หรือ การจัดทาข้อมูลให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ
เข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
และกองทุนฯ และการจัดทาข้อมูลให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ และกองทุนฯ

๕. การจัดทา KM เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จาเป็น และแนวทางปฏิบัติงานของกองทุนฯ
ระดับ

ค่าเกณฑ์วัด

๑

-

๒

-

๓

จัดทา KM จานวน ๑ ชิ้นงาน

๔

-

๕

จัดทา KM จานวน ๑ ขิ้นงาน และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในกาหนดเวลา
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กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
แบบสรุปคาขอประมาณการรายจ่ายของทุนหมุนเวียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
กระทรวง

การคลัง

หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทุนหมุนเวียน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)
หน่วย : บาท

ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2565 เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
0

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

จานวนเงิน

ร้อยละ

186,100.00

336,100.00

150,000.00

80.60

วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณสามารถดาเนินการเกีย่ วกับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนเพือ่ ให้เกิดโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะเพิม่ มากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศ

ภารกิจ
กองทุนฯ มีภารกิจในการให้เงินสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตอ้ งดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การ่วมลงทุนฯ ปี 2562) ดังต่อไปนี้
1. เป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดาเนินการเกีย่ วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
2. บริหารกองทุนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
กองทุนฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ่วมลงทุนฯ ปี 2562 และประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ซึ่งครอบคลุมถึงการเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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ตารางที่ 2 ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และงบรายจ่าย
หน่วย : บาท
ประมาณการรายจ่าย

จานวนหน่วยนับ
ผลผลิต / โครงการ

จานวนเงิ น
กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

จานวน

กิจกรรม

1

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

ต้นทุนผลผลิตต่อ
งบรายจ่าย
ส่วนกลาง

รวม

หน่วย

ผลผลิต
การตรวจสอบรายงานการเงิ น
โดยสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.)
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านด้านการ

-

150,000.00

-

-

150,000.00

150,000.00

-

186,100.00

-

-

186,100.00

186,100.00

-

336,100.00

-

-

336,100.00

ตรวจสอบรายงานการเงิ น
กิจกรรม

1

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และพิจารณาอนุมัตกิ ารใช้เงิ นกองทุนฯ
รวมทัง้ สิ้ น
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ตารางที่ 3 กรอบเป้าหมายผลผลิต และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จาแนกตามผลผลิต

ผลผลิต / โครงการ

ประมาณการรายจ่าย

คาขอประมาณการรายจ่าย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

หน่วยนับ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ.2568

เป้าหมาย

จานวนเงิ น

เป้าหมาย

จานวนเงิ น

เป้าหมาย

จานวนเงิ น

เป้าหมาย

จานวนเงิ น

เป้าหมาย

จานวนเงิ น

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

(ปริมาณ)

(บาท)

ผลผลิต
การตรวจสอบรายงานการเงิ น

กิจกรรม

-

1

150,000.00

1

150,000.00

1

150,000.00

1

150,000.00

1

186,100.00

1

186,100.00

1

186,100.00

1

186,100.00

โดยสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน (สตง.)
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ

กิจกรรม

1

186,100.00

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และพิจารณาอนุมัตกิ ารใช้เงิ นกองทุนฯ
งบลงทุนโครงการ

-

-

-

-

-

ไม่มี
รวมทัง้ สิ้ น
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ตารางที่ 4 กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จาแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : บาท
ประเภทรายจ่าย

ประมาณการรายจ่าย คาขอประมาณการ
2564

รายจ่าย พ.ศ. 2565

(ก่อนปีที่ขอ)

(ปีที่ขอ)

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ.2568

(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 เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว

-

-

-

-

-

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
2.2 จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษา

12,522,258.40

27,121,273.60

3,312,230.40

336,100.00

336,100.00

186,100.00

186,100.00

186,100.00

186,100.00

186,100.00

26,785,173.60

2,976,130.40

-

-

-

-

-

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562
2.3 จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษา

12,336,158.40

-

-

ตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556)
2.4 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ระบุ)
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ าน
ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

-

3. งบลงทุน

-

-

-

-

-

3.1 ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

3.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

4. งบรายจ่ายส่วนกลาง

-

-

-

-

-

4.1 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

-

-

-

-

-

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

4.2 ...................
รวมทัง้ สิ้น

12,522,258.40

27,121,273.60

3,312,230.40

336,100.00

336,100.00

หมายเหตุ 1. งบลงทุนต้องเป็นประมาณการรายจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดนิ หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณที่ขอเท่านั้น ไม่ใช่ประมาณการรายจ่ายของการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดนิ หรือ
สิ่งก่อสร้างในอีก 3 ปีถดั ไป
2. งบรายจ่ายส่วนกลาง ต้องเป็นประมาณการรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีที่ขออนุมัตเิ ท่านั้น
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ตารางที่ 5 กรอบประมาณการรายรับ และประมาณการรายรับล่วงหน้า
หน่วย : บาท
รายรับจริงปี
ประเภทรายรับ

พ.ศ. 2562

ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2564
แผน

รับจริง

รวมรายรับ

ต.ค. 63 - พ.ค. 64 มิ.ย. - ก.ย. 64

(2 ปีก่อนปีทขี่ อ)

1. รายรับจากทุนหมุนเวียน

คาดว่าจะรับ

ประมาณการ

-

70,225,000.00

-

225,000.00

57,306.24 70,168,750.00 70,226,056.24

ประมาณการรายรับล่วงหน้า

รายรับ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ.2568

(ปีที่ขอ)

(1 ปีหลังปีทขี่ อ)

(2 ปีหลังปีทขี่ อ)

(3 ปีหลังปีทขี่ อ)

15,225,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

ผลผลิตที่ 1
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน

57,306.24

168,750.00

226,056.24

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน และพิจารณาอนุมตั ิ
การใช้เงินกองทุน (รายได้จากดอกเบี้ย
เงินฝาก)
ผลผลิตที่ 2
2. ค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เจ้าของโครงการ
2.1 กรมทางหลวง

-

2.2 กรมการขนส่งทางบก

-

-

-

-

-

2. รายรับจากเงินงบประมาณ

-

-

-

-

-

รวมทัง้ สิ้ น (1 + 2)

-

70,000,000.00

70,225,000.00

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

-

70,000,000.00 70,000,000.00

57,306.24 70,168,750.00 70,226,056.24

15,000,000.00
-

15,225,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00
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ตารางที่ 6 กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow)
หน่วย : บาท
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 63

480,134,738.25

บวก รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(หัก) รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64

57,306.24
57,306.24 1
0.00
93,225.00 2

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 64

480,098,819.49

บวก ประมาณการรายรับระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 64
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(หัก) ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63

70,168,750.00
168,750.00
70,000,000.00

-

12,429,033.40 3

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

57,739,716.60
537,838,536.09

บวก ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก

(35,918.76)

15,225,000.00
225,000.00

- รับค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ

15,000,000.00

(หัก) ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27,121,273.60 4

ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

(11,896,273.60)
525,942,262.49

หมายเหตุ
1

รับจากดอกเบีย้ เงินฝาก

57,306.24

ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 63

29,217.36

ดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนฯ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 63

28,088.88
2

รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 63 - พ.ค. 64

93,225.00

รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ

93,225.00
3

ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย. 64
รายจ่ายจากแผนงานการบริหารกองทุนฯ
จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ

12,429,033.40
92,875.00
12,336,158.40

ปี 2556 (งบผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับ
งานงวดที่ 7 ของกรมทางหลวง)
4

ประมาณการรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27,121,273.60

รายจ่ายจากแผนงานการบริหารฯ

336,100.00

จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษา

26,785,173.60

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

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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ตารางที่ 7 คาชี้แจงประกอบคาของบบุคลากร
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอปุ กรณ์ร่วมกับ สคร. ไปพลางก่อน เพือ่ เป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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ตารางที่ 8 คาชี้แจงประกอบคาของบดาเนินงาน
หน่วย : บาท
ลา
ดับ

ประเภท - รายการ

ที่

ประมาณการ

คาขอประมาณการ

รายจ่าย

รายจ่าย

สรุปคาชี้แจง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

(เหตุผล)

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

186,100.00

186,100.00

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ)

184,000.00

184,000.00

184,000.00

184,000.00 ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 46,000 บาท (ประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี)

- ค่าทาการนอกเวลา
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ )
- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00 ประมาณ 525 บาทต่อครัง้ (ประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี)

- ค่าบารุงห้องประชุม
1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ )

0.00

0.00

0.00

0.00

12,336,158.40

26,935,173.60

- ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลืน่
- ค่าวัสดุสนิ้ เปลือง
2 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าประปา
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าไปรษณียแ์ ละโทรเลข
3 ค่าใช้จ่ายอื่น
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย

150,000.00

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างทีป่ รึกษาตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ

26,785,173.60

ปี 2562
- จัดสรรเงินเพื่อการว่าจ้างทีป่ รึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ

12,336,158.40

ปี 2556
รวมงบดาเนินงาน

12,522,258.40

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

27,121,273.60
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ตารางที่ 9 คาชี้แจงประกอบคาของบลงทุน
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอปุ กรณ์ร่วมกับ สคร. ไปพลางก่อน เพือ่ เป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

97

ตารางที่ 10 คาชี้แจงประกอบคาของบรายจ่ายส่วนกลาง
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่า ควรให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอปุ กรณ์ร่วมกับ สคร. ไปพลางก่อน เพือ่ เป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวม เนื่องจากการดาเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่มีความซับซ้อน

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
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ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการดาเนินงาน รวมทุกผลผลิต / โครงการ
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผลผลิต / โครงการ
การตรวจสอบรายงานการเงินโดย

หน่วยนับ

เป้าหมายผลผลิต

เป้าหมาย

ผลผลิตจริง

คาดว่าจะผลิตได้

(ปริมาณ)

ณ 31 พ.ค. 64

มิ.ย.- ก.ย.63

กิจกรรม

-

-

-

-

1

กิจกรรม

1

1

0

1

1

(ปริมาณ) ประจาปี

รวม

พ.ศ. 2565

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
กากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้เงินกองทุนฯ
หน่วย : บาท
ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่าย
1. งบบุคลากร

แผน

จ่ายจริง

คาดว่าจะจ่าย+ผูกพัน

ณ 31 พ.ค. 64

มิ.ย.- ก.ย. 64

-

-

-

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
-

1.1 ค่าจ้างประจา

-

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

-

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน

-

1.4 เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว

-

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
2.2 จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษา

12,522,258.40

93,225.00

186,100.00

93,225.00

-

-

12,429,033.40 12,522,258.40
92,875.00
-

186,100.00
-

-

27,121,273.60
186,100.00
26,785,173.60

ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562
2.3 จัดสรรเงินเพือ่ การว่าจ้างที่ปรึกษา

12,336,158.40

-

12,336,158.40

12,336,158.40

-

ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
2.4 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ระบุ)

-

150,000.00

- ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ าน
ด้านการตรวจสอบรายงานการเงินโดย
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

3.1 ค่าครุภัณฑ์

-

3.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

-

4. งบรายจ่ายส่วนกลาง

-

-

-

-

4.1 เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

-

-

-

-

-

4.2 ...................
รวมทัง้ สิน้

12,522,258.40

กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

93,225.00

12,429,033.40 12,522,258.40

27,121,273.60
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