
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นายชวเจต สุนทรวิทย์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
นางสาวมัลลิกา จรูญวิตต์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  

รักษาราชการผู้อ านวยการกองส่งเสริม 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 

ค าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน 
สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดท ารายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

1.  วัตถุประสงค ์ 
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

สามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ) 
 
2.  ขอบเขต  

เริ่มตั้งแต่การก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนร่วมลงทุนฯ จนถึงขั้นตอนการเผยแพร่แผนร่วมลงทุนฯ  
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนการร่วมลงทุนฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนร่วมลงทุนฯ 
โดยกระบวนการในการท างานโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) ได้มีค าสั่งที่  

๑/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน  

(คณะอนุกรรมการฯ) โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 

 

1. ปลัดกระทรวงการคลัง    ประธานอนุกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  อนุกรรมการ 

3. ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ  
4.ผู้แทนส านักงบประมาณ    อนุกรรมการ  
5. ผู้แทนส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ     อนุกรรมการ  
6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า ปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนและติดตาม 
ผลการด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน 
ของการจัดท าโครงการร่วมลงทุน ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 

2. พิจารณาร่างแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 

3. ขอให้หน่วยงานของรัฐเข้าชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
จัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน  

4. ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ มอบหมาย 

 

องค์ประกอบ 

อ านาจหน้าที่ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 

ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น
หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เพ่ือให้บรรลตุามข้อก าหนดที่ส าคัญ) 

ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น
หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 

 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าร่างรายละเอียดและแนวทางการจัดท า 
แผนร่วมลงทุนฯ / เห็นชอบร่างฯ ดังกล่าว /ก าหนด
รายละเอียดและแนวทางการจัดท าแผนร่วมลงทุนฯ 

- ก าหนดรายละเอียด 
และแนวทางการจัดท า
แผนร่วมลงทุนฯ 

สคร. / คณะอนุกรรมการฯ 
/คณะกรรมการนโยบายฯ 

๒ จัดส่งข้อมูลโครงการ  - เพื่อรวบรวมข้อมลู
โครงการที่ประสงค ์
จะด าเนินการร่วมลงทุน 

กระทรวงเจ้าสังกัด 
และหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

๓ จัดท าร่างแผนร่วมลงทุนฯ /พิจารณาร่าง 
แผนร่วมลงทุนฯ /เห็นชอบแผนร่วมลงทุนฯ 

- แนวทางการจัดท า 
แผนร่วมลงทุนฯ 

สคร. / คณะอนกุรรมการฯ 
/คณะกรรมการนโยบายฯ 

๔ ประกาศแผนร่วมลงทุนฯ  - เผยแพร่แผนร่วมลงทุนฯ สคร. 

๕ รายงานผลการด าเนินโครงการร่วมลงทุนตาม 

แผนร่วมลงทุนฯ 

โครงการในกลุม่ HP 

ทุกๆ ๒ เดือน และใน

กลุ่มอื่นๆ ทุกๆ ๖ เดือน 

ความคืบหน้าการด าเนิน

ของโครงการร่วมลงทุน 

กระทรวงเจ้าสังกัดและ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

๖ รวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายฯ / 
พิจารณารายงาน 

- รายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ 

สคร. / คณะกรรมการ
นโยบายฯ 

๗ คณะกรรมการนโยบายฯ อาจมอบหมาย สคร. 
โดย สคร. อาจเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
อย่างน้อยให้มีการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
ทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศ 
ทีส่ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ คณะกรรมการนโยบายฯ / 
สคร. 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ / ส่วนนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง แผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มาตรา ๖ และ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. แผนร่วมลงทุนฯ   www.ppp.sepo.go.th/contents/
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Y:\แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

 
8. การติดตามและประเมินผล 
  โครงการในกลุ่ม HP ทุกๆ ๒ เดือน และในกลุ่มอ่ืนๆ ๒ ครั้งต่อปี 

 
 


