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คานา
คู่มือการจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศเล่มนี้ จัดทาขึ้นโดย ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ
ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สานักบริหารโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ขั้นตอนของการจัดทา
แผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของกรมชลประทาน ซึ่งประกอบด้วยแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี และสรุปประเด็นเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นองค์ความรู้ควบคู่กับ หน่วยงาน
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของกรมชลประทานต่อไป
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลในการจัดทาคู่มือเล่มนี้ให้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทา ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ
ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
การจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลัก ษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ยดขั้นตอนการปฏิบั ติง านของกิ จ กรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย
ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มอี ยู่เพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ป ฏิบัติงานในกระบวนการ การจัดท าแผนโครงการเงินกู้ จ ากต่างประเทศ
สามารถนาไปปฏิบั ติ ได้อ ย่างถูก ต้อ งครบถ้วน สอดคล้ องกั บ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริห ารหนี้
สาธารณะ ปี พ.ศ. 2549

2. ขอบเขต
คู่มื อ การปฏิบัติงานเล่ม นี้คลอบคลุม ถึง กระบวนการ การจัดท าแผนโครงการเงินกู้ จ ากต่างประเทศ
ของกรมชลประทาน ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาข้อมูลที่จาเป็นเกีย่ วกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การกู้เงิน
จากต่างประเทศ จากส านักงานบริหารหนี้ สาธารณะ (สบน.) และชี้แจงให้ห น่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทราบ รวมถึง
ประสานงานและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโครงการ จัดทาแผนโครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศทั้ง แผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี เสนอกรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) พิจาณาเห็นชอบเพื่อขอบรรจุเข้าแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ในภาพรวม
ของประเทศ จนถึงขั้นเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ

3. คาจากัดความ
3.1 แผนบริหารหนี้สาธารณะ เป็นแผนฯของ สบน. ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินจากต่างประเทศ เนื่องจากขาดงบประมาณ ให้จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี เสนอ
สบน. เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปี และเสนอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป
โดยโครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ชะลอแล้วอาจเกิดความเสียหาย และเคยถูก
ขึ้นบัญชีไว้ในการจัดลาดับความสาคัญของแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเห็นควรสนับสนุนโครงการ
3.2 แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี จาก สบน. จัดทาขึ้นเพื่อ ใช้เป็นกรอบทิศทางการผูกพันเงินกู้ในอนาคต
สามารถกาหนดเพดานเงินกู้ให้เหมาะสมกับสถานะในปัจจุบัน และเพื่อให้หน่วยงานที่เสนอโครงการเงินกู้เข้ามา
สามารถวางแผนล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมของแต่ละโครงการได้ หลังจากทราบการจัดลาดับความสาคัญของ
แต่ละโครงการจาก สบน. แล้ว
๑

3.3 สบน. หมายถึง สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3.4 สศช. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.5 กษ. หมายถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.6 ครม. หมายถึง คณะรัฐมนตรี
3.7 FIRR หมายถึง Financial Internal Rate of Return (ผลตอบแทนทางด้านการเงิน)
3.8 EIRR หมายถึง Economic Internal Rate of Return (ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม)
3.9 Import Content หมายถึง วงเงินค่าใช้จ่ายสาหรับการนาเข้าวัสดุและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
3.10 FC หมายถึง Foreign Currency (เงินงบประมาณสมทบ)
3.11 LC หมายถึง Local Currency (เงินกู้จากต่างประเทศ)
3.12 CIF หมายถึง Cost Insurance Freight (จัดซื้อต่างประเทศที่รวมค่าขนส่งและค่าประกันแล้ว)

4. หน้าที่รับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ มีหน้าที่ กากับ ดูแล การจัดทาแผนโครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศของกรมชลประทาน
4.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การจัดทาแผนโครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศของกรมชลประทาน
4.3 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริห ารโครงการต่างประเทศ มี ห น้าที่ ปฏิบัติง าน การจัดท าแผนโครงการเงิน กู้
จากต่างประเทศของกรมชลประทาน

๒

สรุปกระบวนการ การจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
กระบวนการ การจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1. เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของกรมชลประทาน ทั้งแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี โดยศึก ษาข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ
หลักเกณฑ์การกู้เงินต่างประเทศ จาก สบน.
2. ประสานแจ้ง ให้ห น่วยงานในองค์ก รที่ เกี่ ยวข้องทราบถึง หลักเกณฑ์ ก ารกู้ เงินจากต่างประเทศ และจัดท า
รายละเอียดโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศเพื่อให้ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ รวบรวมเพื่อทาการ
วิเคราะห์ต่อไป
3. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศ โดยคัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่
จะขอใช้ เ งิน กู้ จ ากต่ างประเทศ เพื่ อ จั ด ท าแผนโครงการเงิน กู้ ป ระจ าปี และแผนโครงการเงิน กู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์จาก สบน.
4. ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่จะขอกู้เงินจากต่างประเทศ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ สบน. ต้องการ หากข้อมูล
ไม่เพียงพอก็ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
5.จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ของกรมชลประทาน โดยกรอกข้อมูล รายละเอียด
โครงการ ขอบข่ายงาน ราคางาน แผนปฏิบัติงาน และแผนค่าใช้จ่าย ลงในแบบฟอร์ม จาก สบน. ที่กาหนด
6. เสนอกรมพิจารณาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี หากเห็นชอบ เสนอ กษ/สบน./
สศช. พิจารณา ต่อไป หากไม่เห็นชอบให้ปรับแก้หรือยุติตามความเห็นของกรม
7. กรมเสนอแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ให้ กษ./สบน./สศช. พิจารณา หากทั้งสาม
หน่วยงานเห็นชอบ สบน. ก็จะดาเนินการพิจารณาบรรจุเข้าแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปี และแผนโครงการ
เงินกู้ 5 ปี ในภาพรวมของประเทศและขออนุมัติ ครม.ต่อไป หากไม่เห็นชอบก็ยุติแผนฯ และให้กรมชลประทาน
เสนอโครงการเข้ามาใหม่ในปีถัดไป
8. สบน. เสนอ แผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปี เพื่อให้ ครม. พิจารณา อนุมัติ
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Work Flow กระบวนการจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

ประทาน

ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ
ศึกษาข้อมูลที่จาเป็น

1.
กรม
ชลปร
ะทาน

เตรียมการ

2.
กรม
ชลป
ระทา
3.น
กรม
ชลป
ระทา
น
4.
กรม
ชลปร
ะทาน

ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
เพียงพอ
NO

โครงการ

Yes
จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี
สาหรับโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศ

5.
กรม
ชลประ
ทาน

6.
กรม
ชลปร
ะทาน

7.
กรม
ชลป
ระท
าน

8.

ตรวจสอบข้อมูล

ปรับปรุง แก้ไข
หรือยุติตาม
ความเห็นของกรม

No

กรมพิจารณา
Yes

ยุติแผนฯ/ เสนอ
ในปีต่อไป

No

น. พิจารณา
กษ./สบน./สศช.
สบน.

Yes
สบน. เสนอ ครม. อนุมัติ

กรม
ชลป
ระท
าน

รวมเวลาทั้งหมด 66 วัน
4

เวลา
กรม
ชลประทา
7น วัน
กรม
ชลประทา
น

20 วัน
กรม
ชลประทาน

3 วัน
กรม
ชลประทาน

3 วัน
กรม
ชลประทา
น

3 วัน
กรม
ชลประทา
น

5 วัน
กรม
ชลประทา
น

10 วัน
กรม
ชลประทาน

15 วัน
กรม
ชลประทาน

หมายเหตุ
1. สรุปหลักเกณฑ์การกู้เงินจากต่างประเทศ
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศ
- เป็นโครงการที่สนองนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
- ครม. อนุมัติเปิดโครงการโดยใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
- เป็นโครงการเร่งด่วนชะลอแล้วเกิดความเสียหายรุนแรง
- มีความพร้อมที่จะดาเนินการโครงการ เช่น มีรายงานศึกษาความเหมาะสม / EIA และ ออกแบบรายละเอียดแล้ว
- มีผลตอบแทนด้านการเงิน FIRR เพียงพอ และผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม EIRR สูง
- มี Import Content ค่อนข้างสูง
- งบประมาณดาเนินโครงการไม่ควรต่าและสูงเกินไป (ควรจะมากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ้นไป)
- มีความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณสมทบ
ในกรณี ที่หน่ วยงานมีความจ าเป็นต้องก่อหนี้แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้
ให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาเป็นรายกรณี
2. อัตราส่วนเงินกู้ต่างประเทศ (FC) กับเงินบาทสมทบ (LC) โดยแยกตามลักษณะงาน ดังนี้
งานโยธา (ก่อสร้าง)
อัตราส่วน FC : LC คือ 50:50 หรือ 60 : 40
งานบริการที่ปรึกษา (ถ้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขจากแหล่งเงินกู้)
อัตราส่วน FC : LC คือ 70:30 หรือ 60 : 40
จั ดซื้อเครื่อ งจั กรเครื่ องมื อ อัต ราส่ ว น FC : LC คือ จัดซื้อ ต่างประเทศ(CIF) ใช้สั ดส่ ว นเงิน กู้
100 % และงบประมาณสมทบเป็นค่าภาษีออกของและค่าขนส่งภายในประเทศ หรือถ้าจัดซื้อในประเทศ
(LCB) ใช้สัดส่วน 65 : 35
สาหรับค่าเวนคืนที่ดินและค่าชดเชย (Land Acquisition and Compensation Cost)
ค่าภาษี ค่าอากร ค่าบริหารโครงการ (Administration Cost) ไม่สามารถใช้เงินกู้จากต่างประเทศได้
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5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ: การจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน : ร้อยละ 100 ของการจัดทาแผนโครงการเงินกู้ต่างประเทศของกรมชลประทาน เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ที่

ผังกระบวนการ

1
ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ
ศึกษาข้อมูลที่จาเป็น

ระยะ
เวลา
7 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

เตรียมความพร้อมในการจัดทา
แผนโครงการเงินกู้จาก
ต่างประเทศ ของกรมชลประทาน
ทั้งแผนโครงการเงินกู้ประจาปี
และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี
โดยศึกษาข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ต่างประเทศ จาก สบน.

ผู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจและรับรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ต่างประเทศ จาก สบน.
และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการส่วน
โครงการเงินกู้และ
กิจการต่างประเทศ
และ เจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ

ที่

ผังกระบวนการ

2

ระยะ
เวลา
20 วัน

ประสาน และรวบรวมข้ อ มู ล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

3 วัน
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะขอ
ใช้เงินกู้จากต่างประเทศ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประสานแจ้งให้หน่วยงานใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องทราบถึง
หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ต่างประเทศ และจัดทา
รายละเอียดโครงการที่จะขอใช้
เงินกู้จากต่างประเทศเพื่อให้ฝ่าย
บริหารโครงการต่างประเทศ
รวบรวมเพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป

ข้อมูลรายละเอียด
โครงการที่จะขอใช้เงินกู้
จากต่างประเทศถูกต้อง
และครบถ้วน

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ
และหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ

วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะขอใช้
เงินกู้จากต่างประเทศ โดยคัดเลือก
และจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการที่จะขอใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศ เพื่อจัดทาแผน
โครงการเงินกู้ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์จาก สบน.

สามารถคัดเลือกโครงการ
ที่มีความพร้อมและ
จัดลาดับความสาคัญของ
โครงการที่จะขอใช้เงินกู้
จากต่างประเทศได้
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์จาก สบน.
ที่กาหนด

คณะทางานพิจารณา
โครงการเงินกู้/
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ
และหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ
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ผังกระบวนการ

ที่
4
No

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบข้อมูลโครงการทีจ่ ะขอกู้
เงินจากต่างประเทศ ให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามที่ สบน. ต้องการ
หากข้อมูลไม่เพียงพอก็ประสานขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดข้อมูล
โครงการที่จะใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศถูกต้องและ
ครบถ้วน ตรงตามที่
สบน.ต้องการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ

3 วัน

จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี
และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน โดยกรอกข้อมูล
รายละเอียดโครงการ ขอบข่ายงาน
ราคางาน แผนปฏิบัติงาน และ
แผนค่าใช้จ่าย ลงในแบบฟอร์ม
จาก สบน. ที่กาหนด

แผนโครงการเงินกู้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ
ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตาม
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม
ที่ สบน. กาหนด

5 วัน

เสนอกรมพิจารณาแผนโครงการ
เงินกู้ประจาปี และแผนโครงการ
เงินกู้ 5 ปี หากเห็นชอบ เสนอ
กษ/สบน./สศช. พิจารณา ต่อไป
หากไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข
หรือยุติตามความเห็นของกรม

แผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน ถูกต้อง
และครบถ้วน สามารถส่ง
ให้ สบน.ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ระยะ
เวลา
3 วัน

ตรวจสอบข้อมูล
โครงการ
Yes

5
จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี สาหรับโครงการที่จะ
ขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศ

6
ปรับปรุง
แก้ไขหรือ
ยุตติ าม
ความเห็น
ของกรม

No

กรม
พิจารณา
Yes

8

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ

ผังกระบวนการ

ที่
7

ยุติ
แผน/
เสนอ
ในปี
ต่อไป

No

ระยะ
เวลา
10 วัน

กษ/สบน./สศช.
พิจารณา

Yes
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15 วัน
สบน. เสนอ ครม.
อนุมัติ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

กรมเสนอแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้
5 ปี ให้ กษ./สบน./สศช.
พิจารณา หากทั้งสามหน่วยงาน
เห็นชอบ สบน. ก็จะดาเนินการ
พิจารณาบรรจุเข้าแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ในภาพรวม
ของประเทศและขออนุมัติ ครม.
ต่อไป หากไม่เห็นชอบก็ยุติแผนฯ
และให้กรมชลประทานเสนอ
โครงการเข้ามาใหม่ในปีถัดไป

แผนโครงการเงินกู้
ประจาปีและแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน ได้รับ
การบรรจุเข้าแผนบริหาร
หนี้สาธารณะประจาปี
และแผนโครงการเงินกู้
5 ปี ในภาพรวมของ
ประเทศ

ผู้อานวยการส่วน
โครงการเงินกู้และ
กิจการต่างประเทศ
และเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ

สบน. เสนอ แผนบริหารหนี้
สาธารณะประจาปี เพื่อให้ ครม.
พิจารณา อนุมัติ

แผนบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปี ผ่านการอนุมัติ
จาก ครม. โครงการเงินกู้
ของกรมชลประทาน
สามารถใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศมาดาเนิน
โครงการได้

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ
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ผู้รับผิดชอบ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทาแผนโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
รายละเอียดงาน
1. เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผน
โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ของ
กรมชลประทาน ทั้งแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี โดย
ศึกษาข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การกู้เงิน
จากต่างประเทศ จาก สบน.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
หนี้สาธารณะ
1. ศึกษา พรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 เพื่อทราบถึงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับการ
กู้เงินและการบริหารหนี้สาธารณะ
2. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.
2549 เพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขต่าง ๆจากสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะในการกู้เงินจากต่างประเทศ
โดยสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์
http://www.pdmo.go.th
3. ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อพิจารณา
โครงการเงินกู้ของกรมชลประทานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
4. ศึกษาแนวทางการจัดทาแผนบริหาร
หนี้สาธารณะจาก สบน.
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
1. พรบ. การบริหารหนี้
สาธารณะประจาปี
พ.ศ. 2548
2. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2549
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12

ผู้อานวยการ
ส่วนโครงการ
เงินกู้และ
กิจการ
ต่างประเทศ
และ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
ต้องศึกษาและทา
ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การกู้
เงินจาก
ต่างประเทศจาก
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการ
บริหารหนี้
สาธารณะ
พ.ศ. 2549

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

4.1 ปฏิทินการจัดทาแผนบริหารหนี้
สาธารณะ
4.2 ขั้นตอนการกู้เงินเพื่อดาเนิน
โครงการของหน่วยงานราชการ
4.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหาร
หนี้สาธารณะ
2.ประสานแจ้งให้หน่วยงานในองค์กรที่
1. ทาบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวข้องทราบถึงหลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
โครงการที่จะขอใช้เงินกู้
ทราบถึงหลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ต่างประเทศ และจัดทารายละเอียดโครงการที่ ต่างประเทศจาก สบน. ได้แก่ หน่วยงาน จากต่างประเทศ
จะขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศเพื่อให้ฝ่าย
จาก ส่วนวางโครงการ 1-4 ส่วน
บริหารโครงการต่างประเทศ รวบรวมเพื่อทา เศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์ต่อไป
ส่วนสิ่งแวดล้อม กองแผนงาน สานัก
พัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ กองพัฒนา
แหล่งน้าขนาดกลาง สานักบริหาร
จัดการน้าและอุทกวิทยา และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งให้เสนอ
โครงการเงินกู้ที่มีความพร้อมและเข้า
หลักเกณฑ์จาก สบน.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกรอก
ข้อมูลรายละเอียดโครงการตาม
แบบฟอร์มที่ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศออกแบบไว้
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ
และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน

สามารถชี้แจง
เพิ่มเติมให้
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการทราบ
หลักเกณฑ์การกู้
เงินจาก
ต่างประเทศและ
จัดทาข้อมูล
โครงการได้อย่าง
ถูกต้อง

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน

3. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ
โครงการเพื่อนาไปสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ คัดเลือกและจัดลาดับ
ความสาคัญโครงการเงินกู้ของ
กรมชลประทาน
3.วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศ โดยคัดเลือกและจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้จาก
ต่างประเทศ เพื่อจัดทาแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์จาก สบน.

1. แต่งตั้งคณะทางานพิจารณา
โครงการเงินกู้ของกรมชลประทาน
2. ประชุมคณะทางานฯ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนาข้อมูล
โครงการต่างๆที่รวบรวมมาทั้งหมด มา
วิเคราะห์โครงการ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกและจัดลาดับความสาคัญของ
แต่ละโครงการที่มีความพร้อมและเข้า
หลักเกณฑ์จาก สบน. เพื่อจัดทาแผน
โครงการเงินกู้ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปีของกรมชลประทาน
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1.หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกโครงการเพื่อ
บรรจุเข้าแผนโครงการ
เงินกู้ประจาปีและแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน
2. ข้อมูลรายละเอียด
โครงการที่จะขอใช้เงินกู้
จากต่างประเทศ

คณะทางาน
พิจารณา
โครงการเงินกู้
/เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ
และ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ

ต้องวิเคราะห์
โครงการให้เข้า
หลักเกณฑ์จาก
สบน. โดย
คัดเลือกและ
จัดลาดับ
ความสาคัญของ
โครงการได้อย่าง
ถูกต้อง ซึง่
พิจารณาจาก
ความพร้อมและ
มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.ตรวจสอบข้อมูลโครงการ ทีจ่ ะขอกู้เงินจาก
ต่างประเทศ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
สบน. ต้องการ หากข้อมูลไม่เพียงพอก็ประสาน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลโครงการตามที่
สบน. ต้องการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ก่อนจัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี
และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี
2. ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ครบถ้วน
1. ทาความเข้าใจแบบฟอร์มจาก สบน.
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
http://www.pdmo.go.th
ทีห่ ัวข้อ แบบฟอร์มดาวน์โหลด
2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์ม
หรือปัญหาการกรอก สามารถสอบถาม
เจ้าหน้าที่จาก สานักนโยบายและแผน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร.02-2658050 ต่อ 5517
3. จัดทาข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ขอบข่ายงาน ราคางานแผนปฏิบัติงาน
แผนค่าใช้จ่ายรายเดือน/รายไตรมาส/
รายปีแยกประเภททั้งเงินกู้และเงิน

5.จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของกรมชลประทาน
โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ขอบข่ายงาน ราคางาน แผนปฏิบัติงาน และ
แผนค่าใช้จ่าย ลงในแบบฟอร์ม จาก สบน. ที่
กาหนด
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลรายละเอียด
โครงการที่จะใช้เงินกู้
จากต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ

รายละเอียด
ข้อมูลโครงการ
ต้องถูกต้อง
สมบูรณ์
ครบถ้วน ตรง
ตามที่ สบน.
ต้องการ

แบบฟอร์มแผนโครงการ
เงินกู้ประจาปีและแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
สบน.

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ

ทาความเข้าใจ
แบบฟอร์ม
เพื่อสามารถ
กรอกข้อมูลได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน

รายละเอียดงาน

6. เสนอกรมพิจารณาแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี หาก
กรมเห็นชอบเสนอ กษ/สบน./สศช. พิจารณา
ต่อไป หากไม่เห็นชอบให้ปรับแก้หรือยุติตาม
ความเห็นของกรม

7. กรมเสนอแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และ
แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ให้ กษ./สบน./สศช.
พิจารณา หากทั้งสามหน่วยงานเห็นชอบ
สบน. ก็จะดาเนินการพิจารณาบรรจุเข้าแผน
บริหารหนี้สาธารณะประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ในภาพรวมของประเทศ
และขออนุมัติ ครม.ต่อไป หากไม่เห็นชอบก็

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งบประมาณแล้วกรอก ลงในแบบฟอร์ม
แผนโครงการเงินกู้ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี จาก สบน. ให้
ถูกต้องและครบถ้วน
1.นาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และ
แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี เสนอกรมเพื่อ
ขอความเห็นชอบ โดยชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นโครงการที่จะขอใช้เงินกู้
จากต่างประเทศให้กรมทราบ
2. หากกรมเห็นชอบให้นาเสนอ กษ/
สบน./สศช.พิจารณาขอบรรจุเข้าแผน
บริหารหนี้สาธารณะประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี จาก สบน.
3. ปรับแก้หรือยุติแผนโครงการเงินกู้ทั้ง
สองแผนตามความเห็นของกรม
1. กรมเสนอ กษ./สบน./สศช. ขอ
ความเห็นชอบแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี
เพื่อขอบรรจุเข้าแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจาปีและแผนโครงการ
เงินกู้ 5 ปี ในภาพรวมของประเทศ
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน

1. บันทึกเสนอกรมขอ
ความเห็นชอบ
2. แผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ

สามารถชี้แจง
กรมได้ว่า
โครงการที่จะขอ
ใช้เงินกูจ้ าก
ต่างประเทศต้อง
มีเหตุผลความ
จาเป็นและมี
ความพร้อมของ
โครงการทุกๆ
ด้านรองรับ
เพียงพอ

1. บันทึกเสนอ กษ./
สบน./สศช. ขอความ
เห็นชอบ
2. แผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ
กรมชลประทาน

ผู้อานวยการ
ส่วนโครงการ
เงินกู้และ
กิจการ
ต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร

1. โครงการที่จะ
ขอเงินกูจ้ าก
ต่างประเทศต้อง
เข้าหลักเกณฑ์
จาก สบน. ที่
กาหนดไว้

รายละเอียดงาน

ยุติแผนฯ และให้กรมชลประทานเสนอ
โครงการเข้ามาใหม่ในปีถัดไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ผู้แทนกรมชลประทานชี้แจง
รายละเอียดโครงการ เหตุผลความ
จาเป็นที่จะใช้เงินกู้จากต่างประเทศ ต่อ
คณะกรรมการนโยบายและกากับการ
บริหารหนี้สาธารณะ หาก เห็นชอบ
สบน. ก็บรรจุเข้าแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจาปี และขออนุมัติ ครม.
ต่อไป ส่วนแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี
สบน.เสนอ สศช. วิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ โดย
แจ้งผลการจัดทาแผนโครงการเงินกู้ 5
ปี ของ สบน. ทีเ่ ว็บไซต์
http://www.nesdb.go.th ที่หัวข้อ
เอกสารเผยแพร่
3. กรมเสนอโครงการเงินกู้จาก
ต่างประเทศเข้ามาใหม่ในปีถัดไป หาก
สบน. ไม่บรรจุเข้าแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจาปี
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ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
โครงการ
ต่างประเทศ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
2. สามารถชี้แจง
เหตุผลความ
จาเป็น ความ
พร้อม และ
ผลประโยชน์ที่ได้
จากการมี
โครงการ ต่อ
คณะกรรมการ
นโยบายและ
กากับการบริหาร
หนี้สาธารณะ ว่า
มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน

รายละเอียดงาน
8. สบน. เสนอ แผนบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปี เพื่อให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

1. สบน. เสนอแผนบริหารหนี้
แผนบริหารหนี้สาธารณะ
สาธารณะประจาปีงบประมาณ ให้
ประจาปีงบประมาณ
ครม. พิจารณาอนุมัติ
2. จัดเจรียมเอกสาร (Project
Proposal) เพื่อยื่นเสนอแหล่งเงินกู้ โดย
มีกระทรวงการคลังจัดหาและทาบทาม
แหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ
3. แต่งตั้งผู้แทนกรมเพื่อเจรจา ให้ข้อมูล
เพิ่มเติม และร่วมประเมินโครงการ
(Project Appraisal) กับ แหล่งเงินกู้
หลังจากแหล่งเงินกู้ตอบรับแล้ว
4. จัดทาเอกสารลงนามในสัญญาเงินกู้
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เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
สามารถ
สนับสนุนข้อมูล
โครงการเพิ่มเติม
ได้ ก่อนที่ ครม.
จะพิจารณา
อนุมัติ

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ ศึกษา
ข้อมูลที่จาเป็น

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
ผู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจและรับรู้ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ต่างประเทศ จาก สบน.
และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่จะขอใช้เงินกู้
จากต่างประเทศถูกต้อง
และครบถ้วน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
ต้องศึกษา ทบทวน และ
ทาความเข้าใจ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
สบน. เป็นประจาทุกปี
เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง
ก่อนจัดทาแผนโครงการ
เงินกู้ของกรมชลประทาน
ทั้งแผนโครงการเงินกู้
ประจาปี และแผน
โครงการเงินกู้ 5 ปี ได้
อย่างถูกต้อง
ติดตามข้อมูลโครงการ
จากหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการเป็นระยะๆเพื่อ
รวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้
ครบถ้วน
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ผู้ติดตาม/ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

ผู้อานวยการส่วน
โครงการเงินกู้และ
กิจการต่างประเทศ
และ เจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ

ต้องค้นคว้า เรียนรู้ และ
ทาความเข้าใจ กฎหมาย
ข้อบังคับ จาก พรบ. การ
บริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปี พ.ศ. 2548 และ
หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2549
รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ
และหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ

ต้องทราบถึงความต้องการ
ข้อมูลจาก สบน. เพื่อจะได้
ชี้แจงให้หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการจัดทา
ข้อมูลโครงการได้ถูกต้อง
และครบถ้วน

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
3. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะขอใช้เงินกู้
สามารถคัดเลือก
ตรวจสอบความถูกต้อง
โครงการที่มีความพร้อม ข้อมูลโครงการให้
จากต่างประเทศ
และจัดลาดับความสาคัญ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของโครงการที่จะขอใช้ การกู้เงินจากต่างประเทศ
เงินกู้จากต่างประเทศได้ จาก สบน.
ถูกต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์จาก สบน.ที่
กาหนด
4. ตรวจสอบข้อมูลโครงการ
ข้อมูลรายละเอียด
ประสานแจ้งไปยัง
โครงการที่จะใช้เงินกู้จาก หน่วยงานรับผิดชอบ
ต่างประเทศถูกต้องและ โครงการ หลังจาก
ครบถ้วนตรงตามที่ สบน. ตรวจสอบข้อมูลโครงการ
แล้วพบว่า ยังไม่เพียงพอ
ต้องการ
และถูกต้อง ตามที่ สบน.
ต้องการ
5. จัดทาแผนโครงการเงินกู้ประจาปี และ
แผนโครงการเงินกู้
ตรวจสอบแผนโครงการ
เงินกู้ประจาปี และแผน
แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี สาหรับโครงการที่จะ ประจาปี และแผน
ขอใช้เงินกู้จากต่างประเทศ
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ โครงการเงินกู้ 5 ปี
กรมชลประทาน ถูกต้อง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตรงตามแบบฟอร์มที่
ครบถ้วน ตรงตาม
สบน. กาหนด
หลักเกณฑ์และ
แบบฟอร์มจาก สบน.
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ผู้ติดตาม/ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

คณะทางานพิจารณา
โครงการเงินกู/้
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ
และหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ

ต้องวิเคราะห์โครงการให้
เข้าหลักเกณฑ์จาก สบน.
และเป็นโครงการที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วน มีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ

ต้องตรวจสอบข้อมูล
โครงการให้ละเอียดถี่ถ้วน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ

ต้องศึกษาและทาความ
เข้าใจแบบฟอร์มจาก
สบน. ให้สามารถกรอกได้
ถูกต้องและครบถ้วน

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
6. เสนอกรมพิจารณาเห็นชอบแผนโครงการ แผนโครงการเงินกู้
สนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม
เงินกู้ประจาปี และแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี ประจาปี และแผน
หรือชี้แจงเหตุผลความ
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ จาเป็นให้กรมทราบทันที
กรมชลประทาน ถูกต้อง หากกรมต้องการ เพื่อให้
และครบถ้วน สามารถส่ง ทันส่งแผนฯได้ตาม
ให้ สบน.ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
ช่วงสิ้นเดือนมกราคม
ของทุกปี
7. เสนอ กษ./สบน./สศช. พิจารณาเห็นชอบ แผนโครงการเงินกู้
ประสานงานกับ
แผนโครงการเงินกู้ประจาปีและแผนโครงการ ประจาปีและแผน
หน่วยงานจาก กษ สบน.
เงินกู้ 5 ปี ของกรม
โครงการเงินกู้ 5 ปี ของ และ สศช. กรณีแผน
กรมชลประทาน ได้รับ โครงการเงินกู้ประจาปี
การบรรจุเข้าแผนบริหาร และแผนโครงการเงินกู้
หนี้สาธารณะประจาปี
5 ปี ของกรมชลประทาน
และแผนโครงการเงินกู้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
5 ปี ในภาพรวมของ
พร้อมทั้งจัดส่งให้ทันที
ประเทศ
8. เสนอ ครม. อนุมัติ
แผนบริหารหนี้สาธารณะ ครม.อนุมัติแล้ว
ประจาปี ผ่านการอนุมัติ กรมประทานเตรียมการ
จาก ครม. โครงการเงินกู้ ด้านงบประมาณสมทบ
ของกรมสามารถใช้เงินกู้ และบุคคลกรเพื่อ
จากต่างประเทศมา
ดาเนินงาน
ดาเนินโครงการได้
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ผู้ติดตาม/ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ

ต้องชี้แจงกรมได้ว่า
โครงการที่จะขอเงินกู้จาก
ต่างประเทศ มีเหตุผล
ความจาเป็นเพียงพอ มี
ความพร้อมของโครงการ
ทุกๆด้าน และคุ้มค่าต่อ
การลงทุน

ผู้อานวยการส่วน
โครงงการเงินกู้และ
กิจการต่างประเทศ
และเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ

ต้องชี้แจง กษ./สบน./สศช.
ได้ว่าโครงการที่จะขอเงินกู้
จากต่างประเทศ จะต้องมี
เหตุผลความจาเป็น
เพียงพอ มีความพร้อมของ
โครงการทุกๆด้าน และ
คุ้มค่าต่อการลงทุน

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ

ต้องเตรียมความพร้อมใน
ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง หลังจาก ครม.
อนุมัติแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจาปีแล้ว

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ จาก สบน.
8.1.1 พรบ. การบริหารหนี้สาธารณะประจาปี พ.ศ. 2548
8.1.2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549
8.2 แนวทางการจัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะ จาก สบน.
8.2.1 ปฏิทินการจัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะ
8.2.2 ขั้นตอนการกู้เงินเพื่อดาเนินโครงการของหน่วยงานราชการ
8.2.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะ
รายละเอียดตามเอสารภาคผนวกที่แนบ ทั้งหัวข้อ 8.1 และ 8.2 สามารถเข้าไปศึกษาและค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ที่ http://www.pdmo.go.th

9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 แบบฟอร์มแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ
9.2 แบบฟอร์มแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี
รายละเอียดตามเอสารภาคผนวกที่แนบ
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ภาคผนวก

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒[๑] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๔ ให้สานักงานกาหนดตารางเวลาการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และดาเนินการ
ต่างๆ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ภาวะตลาดการเงิน ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมทางการเงิน
และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และฐานะการเงินการคลังของประเทศเพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทาง
ในการบริหารหนี้สาธารณะ ให้เหมาะสมภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมคาขอและจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ ส่งให้สานักงานพิจารณากลั่นกรองการบริหารหนี้สาธารณะภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ทั้งนี้ แผนดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการกู้เงิน การค้าประกัน การให้กู้ต่อ การปรับโครงสร้างหนี้และการดาเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหนี้ทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ
(๓) เสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณภายในเดือน
สิงหาคมของทุ ก ปี เพื่ อ น าเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะรัฐ มนตรี รายละเอีย ดของแผนที่ จะน าเสนออย่ างน้ อยต้ อ ง
ประกอบด้วย หน่วยงานผู้ขอกู้ แหล่งเงินที่คาดว่าจะกู้ วงเงินกู้ เงินบาทสมทบ และกาหนดการกู้เงิน โดยต้องแสดง
ให้เห็นว่าวงเงินกู้ตามแผน เมื่อรวมกับวงเงินที่คาดว่าจะกู้ในช่วงห้าปีถัดไปแล้ว สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และภาระหนี้ต่องบประมาณจะต้องอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง สาหรับ
สัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการต้องมีอัตราโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละเก้า
ข้อ ๕ เมื่ อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณตามข้อ ๔
แล้ ว ห้ า มมิ ให้ มี ก ารก่ อ หนี้ น อกเหนื อ จากที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ต ามแผน เว้ น แต่ ก รณี มี ค วามจ าเป็ น โดยอ นุ มั ติ ข อง
คณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีการปรับปรุงแผน ให้นาแผนที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาหากแผน
ดังกล่าวเกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จะต้องตัดวงเงินกู้ที่มีอยู่ในแผนออก เพื่อมิให้มีการก่อหนี้เกินกรอบวงเงินที่
ได้รับอนุมัติตามแผน
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ข้อ ๖ ในกรณีที่จาเป็นต้องก่อหนี้หรือปรับปรุงแผนเกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อ
๕ ให้สานักงานพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ ๘ และกรอบความยั่งยืนและการรักษาวินัย
ทางการคลัง แล้วนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามลาดับ
ข้อ ๗ ให้สานักงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งสถานะ
หนี้สาธารณะของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน
ข้อ ๘ ในการจัดท าแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
สานักงานรวบรวมและจัดทาแผน โดยพิจารณาความจาเป็นของการกู้เงิน การค้าประกัน การให้กู้ต่อหรออการ
ดาเนินการออ่นใดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
(๒) เป็นโครงการที่มีรายงานศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การเงิน
(๓) เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว หรออสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเห็นชอบแล้ว หรอออยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทาการกู้เงินได้ในปีงบประมาณนั้น
(๔) เป็นการลงทุ นที่ จะได้รับรายได้ตอบแทนเป็ นเงินตราต่างประเทศหรออสามารถประหยัด
เงินตราต่างประเทศ หรออมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างคุ้มค่า โดยคานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยง
ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
(๕) รัฐวิส าหกิจและสถาบั น การเงินภาครัฐที่ จะก่อหนี้ ต้องมี ฐานะทางการเงิน ที่ มั่นคงหรออมี
ความสามารถในการชาระหนี้คอนได้ โดยมีสัดส่วนความสามารถในการทารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการนับแต่
มีการก่อหนี้ ในอัตราไม่ต่ากว่าหนึ่งจุดห้า
(๖) หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ภาครัฐจะต้องมีความสามารถในการ
ดาเนินโครงการและแผนงานเงินกู้ได้ตามที่เสนอ โดยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและงบประมาณสมทบ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐมีความจาเป็นต้องก่อหนี้แต่ไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้ ให้สานักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี
ข้อ ๙ โครงการลงทุนภาครัฐที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันจะมี
ผลเป็นการก่อหนี้สาธารณะ ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐจัดทาโครงการเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อวิเคราะห์โครงการ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการก าหนดกรอบการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะของประเทศ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการลงทุนภาครัฐและ
จัดทาแผนความต้องการเงินกู้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครั ฐในระยะสามถึงห้าปี
ถัดไป รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ตามแผนดังกล่าวในแต่ละปีงบประมาณ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
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ข้อ ๑๐ สานักงานอาจขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทาและรายงานหนี้ต่างประเทศของภาค
ธนาคารและธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคาร รวมทั้งประมาณการสภาพคล่องของตลาดการเงินในประเทศเพื่อประกอบการ
พิจารณาการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของคณะกรรมการได้ตามที่จาเป็น
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครั ฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแผนการบริหารหนี้สาธารณะให้สานักงานทราบตามตารางเวลาการจัดทา
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ และให้จัดทารายงานผลการก่อหนี้ใหม่ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินกู้การปรับโครงสร้าง
หนี้ โดยระบุเงื่อนไขที่ เป็นสาระสาคัญ ภายในสิบห้าวันหลังจากดาเนินการ พร้อมทั้งจัดทารายงานสถานะหนี้
สาธารณะ
ข้อ ๑๒ ให้สานักงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ
หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดส่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) การก่อหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้ ส าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ หลั ง จากที่ ได้ มี ก ารผู ก พั น ในสั ญ ญา ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งระบุ
วัตถุประสงค์ วงเงิน สกุลเงิน ระยะเวลาในการชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการ
เบิกจ่าย
(๒) การทาธุรกรรมอื่นนอกเหนือจากการก่อหนี้แต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันที่
จัดเป็นหนี้สาธารณะ เช่น การแปลงหนี้ (SWAP) การขยายเวลา การชาระหนี้ หลังจากที่ได้มีการทาธุรกรรมนั้น
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทารายงานสถานะหนี้สาธารณะ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินกู้ ยอดหนี้
สาธารณะคงค้าง และความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานแต่ละเดือน เสนอสานักงานตามแบบที่กาหนด
ภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป
ข้ อ ๑๔ ในการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ให้ ส านั ก งานมี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การในเรื่ อ งต่ างๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการจัดหาเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจากแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม
(๒) กาหนดรูปแบบ วิธีการ เงื่อนไขการกู้เงิน และการออกตราสารหนี้
(๓) กาหนดค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน การออกและจัดการตราสารหนี้ ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของ
แหล่งเงินกู้
(๔) ดาเนินการให้มีการลงนามผูกพันในสัญญากู้เงิน สัญญาค้าประกัน การให้กู้ต่อ และการปรับ
โครงสร้างหนี้ และการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหนี้
(๕) กากับ ติดตามให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญากู้เงิน สัญญาค้าประกัน และสัญญาให้กู้ต่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันและกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตไิ ว้
(๖) ติดตามการบริหารโครงการหรือแผนงาน และจัดทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าผลการดาเนินงาน การเบิกจ่าย ปัญ หาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมทั้งพิจารณาปรับวงเงิน
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาดาเนินโครงการหรือแผนงานได้ตามความจาเป็น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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(๗) จัดทารายงานการกู้เงินและการค้าประกันที่กระทาในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วเสนอต่อ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอรัฐสภาทราบตามมาตรา ๑๗ และจัดทารายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๕ (๑)
(๘) บริหารงบชาระหนี้ให้สอดคล้องกับภาระหนี้ที่ครบกาหนด และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ หน่วยงานในกากับดูแล
ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ปฏิบัติตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้
หรือไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน โดยดาเนินงานล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่กาหนดมาก
หรือขัดกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบั ติของทางราชการ ให้สานักงานทั กท้ วงไปยังหน่ วยงานดังกล่าว เพื่ อให้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และหากไม่ดาเนินการแก้ไขให้สานักงานรายงานคณะกรรมการเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาระงับการใช้เงินกู้นั้น
ข้ อ ๑๖ ในกรณี ที่ โ ครงการหรื อ แผนงานใดได้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ให้ ส านั ก งานติ ด ตาม
ประเมิ น ผล และจั ด ท ารายงานผลส าเร็ จ ของโครงการนั้ น ประกอบด้ ว ย ความสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการเพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลัง
พร้อมกับรายงานการกูเ้ งินและการค้าประกันตามข้อ ๑๔ (๗)
ข้อ ๑๗ ให้สานักงานเป็นผู้ดาเนินการเจรจาและลงนามขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและ
ทางวิชาการที่ไม่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย
ข้อ ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ปฏิทินการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

วัน/เดัอน/ปี
ม.ค.

การจัดทําแผนการบรัหารหนีส้ าธารณะ ประจัาํ ปีงบประมาณ
แจ้งให้หนัวยงานของรัฐ* และรัฐวัสาหกจกรอกแบบฟอร์ มความตัอ้ งการกู้ เงัน
และการบรัหารหนีข้ องหนวยงานของรัฐและรัฐวัสาหกจประจําปีงบประมาณ

ัก.พ.

กําหนดสังแบบฟอร์มความตั้องการกู้เงันและการบรัหารหนี้ของหนัวยงานของรัฐและรัฐวัสาหกจ

ัััเม.ย - พ.ค.
ม.ย.

ัั ก.ค.
ส.ค.
ั ส.ค.
ส.ค. - ก.ย.

- ศึกษา วัเคราะห์ และสรัปความต้องการกู้เงันและการบรัหารหนีข้ องหน วยงานตัางๆ
- จดเตรัียมขัอ้ มูลเพ่อประกอบการจดทัาํ แผนฯ
ประชมระหวางสัาํ นกตัางๆเพ่อพจารณาโครงการเงันกู้ และความตัอ้ งการบรัหารหนี้
ทัี่หนัวยงานเสนอขอ และสรัปเปันความเหนของ สบน. เพ่อใช้ ในการประชม
กบหนวยงานตอไป
ประชมคณะทัาํ งานพจารณากลั่นกรองโครงการเงันกูแ้ ละการบรัหารหนีส้ าธารณะ
รัวมกบหนัวยงานกลาง และหนัวยงานของรัฐและรัฐวัสาหกจทัี่เกีย่ วข้อง
ประชมคณะอนกรรมการพจารณากลั่นกรองแผนการบรัหารหนีส้ าธารณะ
และตัดตามโครงการเงันกู้ ภายใต้ แผนการบรัหารหนีส้ าธารณะ
ประชมคณะกรรมการนโยบายและกํากบการบรัหารหนีส้ าธารณะ
จดเตรัียมแผนการบรัหารหนีส้ าธารณะ ประจําปีงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรัีพจารณาอนมตัแผนการบรัหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ
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ขั้นตอนการกู้เงินเพือ่ ดาเนินโครงการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
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ขั้นตอนการจัดทาแผนบริหารหนีส้ าธารณะ
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แบบฟอร์มที่ 1 สรุปควำมต้องกำรใช้เงินกู้ในประเทศและต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
โครงกำร

1/

โครงกำร
ใหม่

ต่อเนื่อง

สถำนะกำรอนุมัติโครงกำร2/
(โปรดระบุวันที)่

กระทรวง
ต้นสังกัด

สศช.

ครม.

รวม
1/

หมายเหตุ กาเครื่องหมาย
2/
ระบุวันเดือนปีที่อนุมตั ิ พร้อมกับแนบสาเนาหนังสือแสดงมติอนุมตั ิ
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เงินกู้ต่ำงประเทศ
ล้ำนเหรียญสหรัฐ
(หรือสกุลที่กู้)

ล้ำนบำท

เงินกู้ในประเทศ
(ล้ำนบำท)

ลงทุน
ในโครงกำร

เงินกู้ต่อจำกกระทรวงกำรคลัง

ดำเนินงำนทั่วไป ในประเทศ
และอื่นๆ

(ล้ำนบำท)

ต่ำงประเทศ
(ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หรือสกุลที่กู้)

แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
หน่วย : ล้านบาท
โครงการ/Project
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
ไทย ………………………………………………..
1. วงเงินดาเนินงาน
…………………..
Eng …………………………………………………
1.1 เงินงบประมาณ
…………………..
1.2. เงินรายได้
…………………..
1.3. เงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่
…………………..
ในปีงบประมาณ 2562
1.3.1 เงินกู้ในประเทศเพือ่ ลงทุน
…………………..
1.3.2 เงินกู้ต่างประเทศเพือ่ ลงทุน
…………………
(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)
(…………... MUSD)
1.3.3 เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
…………………..
- เงินกู้ในประเทศ
…………………..
- เงินกู้ต่างประเทศ
…………………..
(ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ)
(…………... MUSD)
1.4 เงินจากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………..
2. การขอคาประกัน (ในส่วนของเงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่)**
คาประกัน
ไม่คาประกัน
3. รูปแบบการกู้เงิน (ในส่วนของเงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่)

วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ
สถานะโครงการ*
1. วัตถุประสงค์
1. ได้รับความเห็นชอบจาก
…………………………………………………………………………….…..…….
1.1 คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
…………………………………………………………………………….…..……. เมื่อวันที่
…………………………………………..
2. การดาเนินงาน ประกอบด้วย
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….
…………………………………………………………………..………..……….1.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
…………………………………………………………………….…………..……. เมื่อวันที่
…………………………………………..
3. สัดส่วนการลงทุน
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….
3.1 ใช้วสั ดุอุปกรณ์ในประเทศ (Local Content)
1.3 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วงเงิน
……………..
เมื่อวันที่
…………………………………………..
ร้อยละ
……………..
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จา่ ยโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และสัญญาจ้าง (แยกตามลักษณะงาน)
(ตัวอย่าง ค่าจ้างทีป่ รึกษา ค่าก่อสร้าง ฯลฯ)

วงเงินตามมติ ครม.
ลักษณะงาน
วงเงิน FC
1. ……………………….………………........................... ………………….
2. ……………………….………………........................... ………………….
รวม
…………………

………………….. 5. ระยะเวลาดาเนินงาน (ปี)

Term Loan
อื่นๆ (โปรดระบุ)

…………………..
…………………..

ปีงบประมาณ

25…..

(พ.ศ. 25…. - พ.ศ. 25….)
3. ความก้าวหน้าของโครงการ
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………
……………………………….…………………………………….………………

วงเงินตามสัญญาจ้าง
วงเงิน FC
………………….
………………….
…………………

วงเงิน LC
………………….
………………….
…………………

2. วงเงินทีด่ าเนินการแล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนือ่ ง)
ปี

ลักษณะงาน

เงินงบประมาณ

3.2 ใช้วสั ดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ (Import Content) 1.4 คณะรัฐมนตรี
25…. 1. ……………………………………………………….………………….
วงเงิน
……………..
เมื่อวันที่
………………………………………….. 25…. 2. ……………………………………………………….………………….
ร้อยละ
……………..
สาระสาคัญของมติ
……………………….……………….….
รวม
…………………
4. ผลตอบแทนจากการลงทุน
1.5 อื่นๆ (ระบุ)
3. ค่าใช้จา่ ยจากเงินกู้ทจี่ ะลงนามใหม่ในปีงบประมาณ 2562
FIRR =
……………..
EIRR =
……………..
2. ปีทเี่ คยได้รับการบรรจุในแผนบริหารหนีสาธารณะ
3.1 เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน

พันธบัตร

วงเงิน LC
………………….
………………….
…………………

ลักษณะงาน

เงินกู้
(ลงนาม)
(เบิกจ่าย)
…………………. ………………….
…………………. ………………….
………………… …………………

เงินรายได้
………………….
………………….
…………………

เงินกู้เพื่อลงทุน เงินกู้ตอ่ จาก กค.

1. ……………………….………………………………….
………………….
2. ……………………….………………………………….
………………….
รวม
……………….
……………….
3.2 เงินกู้ตา่ งประเทศเพื่อลงทุน
ลักษณะงาน
เงินกู้เพื่อลงทุน เงินกู้ตอ่ จาก กค.
1. ……………………….……………………………………. …………………….
2. ……………………….……………………………………. …………………….
รวม
…………………… ……………………

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ในแบบฟอร์ม 1.1 (ต่อ)
หมายเหตุ * โปรดแนบมติการพิจารณาของ สศช. ครม. และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
** เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังคาประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการคาประกันเป็นรายกรณีอีกครัง
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ผู้จดั ทาข้อมูล
ส่วนงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

อื่นๆ
(ระบุแหล่งเงิน)
………………….
………………….
…………………

แบบฟอร์มที่ 1.1 (ต่อ)
แผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการลงทุน
โครงการ …………………………………………
หน่วย : ล้านบาท
ลักษณะงาน
1.

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้ปีฯ 62

แผน
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน
ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62

วงเงินกู้ปีฯ 62

แผน
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย
แผนลงนาม
แผนเบิกจ่าย

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

เงินกู้เพื่อลงทุน
เงินกู้ต่อในประเทศ

2.

เงินกู้เพื่อลงทุน
เงินกู้ต่อในประเทศ
ลักษณะงาน

1.

ประเภทเงินกู้
เงินกู้ต่างประเทศ
เงินกู้ต่อต่างประเทศ

2.

เงินกู้ต่างประเทศ
เงินกู้ต่อต่างประเทศ

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รวม

หมายเหตุ

เงินกู้ต่างประเทศ
ก.พ. 62 มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

รวม

หมายเหตุ
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สรุปโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (2562-2566)
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………
แหล่งรายได้ [ข] = [1+2+3+4+5] (ล้านบาท)

การก่อหนี้ก่อนปี 2562 (A)

การก่อหนี้ปี 2562-2566 (B = b1+b2+b3+b4+b5)
(ล้านบาท)

การก่อหนี้ 2562 (b1)

การก่อหนี้ 2563 (b2)

การก่อหนี้ 2564 (b3)

การก่อหนี้ 2565 (b4)

การก่อหนี้ 2566 (b5)

การก่อหนี้หลังปี 2566 (C)

โปรดกาเครือ่ งหมาย (X)

การก่อหนี้ [1] = [A+B+C]
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

วงเงินของโครงการ
ทั้งหมด ตามที่ ครม
อนุมัติ [ก]

เงินกู้ทั้งหมด

การระดมทุนผ่าน
รายได้จาก
ตลาดเงิน/ตลาดทุน การดาเนินงาน งบประมาณ
(3)
เช่น ในรูปแบบ
(2)
กองทุน หรือ
พันธบัตร

การร่วมทุนกับ
ภาคเอกชน (PPP)
(4)

แหล่งอื่นๆ
(5)

การกู้จากแหล่งเงิน
ในประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน
ต่างประเทศ (ล้าน
ผ่านตลาดเงิน/
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
หรือเงินสกุลอื่น
ในรูปแบบกองทุน
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร

การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การระดมทุน
การกู้จากแหล่งเงิน
ผ่านตลาดเงิน/
ต่างประเทศ (ล้าน
ตลาดทุน เช่น
ดอลลาร์ สรอ./
ในรูปแบบกองทุน
หรือเงินสกุลอื่น (ระบุ))
หรือ พันธบัตร

การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน
ต่างประเทศ (ล้าน ผ่านตลาดเงิน/
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
หรือเงินสกุลอื่น ในรูปแบบกองทุน
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร

การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน
ต่างประเทศ (ล้าน ผ่านตลาดเงิน/
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
หรือเงินสกุลอื่น ในรูปแบบกองทุน
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :
สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิจมหภำค โทร. 02-280-4085 ต่อ 6474 และ 6486 Fax. 02-281-9882 Email: somkiat@nesdb.go.th และ padcha@nesdb.go.th
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ :
สำนักนโยบำยและแผน โทร. 02-265-8050 ต่อ 5502, 5510, 5514 และ 5517 Fax. 02-273-9144 Email: plan@pdmo.go.th
สำมำรถ Download แบบสอบถำมได้ที่ http://www.pdmo.go.th หัวข้อแบบฟอร์มดำวน์โหลด แบบฟอร์มโครงกำรเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
หมายเหตุ : * กรณีหน่วยงำนมีควำมประสงค์จะกู้เงินสำหรับดำเนินโครงกำรใหม่ โปรดแนบเอกสำรแสดงรำยละเอียดของโครงกำรด้วย เช่น แผนธุรกิจ (Business Plan) และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Project feasibility study) เป็นต้น

1) วงเงินของโครงการทั้งหมด ตามที่ ครม อนุมัติ [ก] หรือ Column C ต่องเท่ากับ แหล่งรายได้ [ข] = [1+2+3+4+5] หรือผลรวมของ Colmn D-I
2) วงเงินกู้ทั้งหมด [1] หรือ Column D ต้องเท่ากับ วงเงินกู้ก่อนปี 2562 [A] + วงเงินกู้ 2562-2566 [B] + วงเงินกู้หลังปี 2566 [C]
3) การกู้เงินสกุลตราต่างประเทศ หรือ Column K, N, Q, T, W ,Z, AC และ AF ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เงินปอนด์สเตอร์ลิงเท่ากับ 48 บาท/ปอนด์สเตอร์ลิง
เงินยูโรเท่ากับ 39 บาท/ยูโร และ เงินเยนเท่ากับ 33 บาท/100 เยน
4) โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนเสร็จแล้วมาที่ somkiat@nesdb.go.th; padcha@nesdb.go.th ; plan@pdmo.go.th โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า
แผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (2562-66)_ชื่อหน่วยงาน
5) สศช. / สบน. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาโครงการที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือได้รับล่าช้ากว่ากาหนด ลงในแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (2562-2566)
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การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน
ต่างประเทศ (ล้าน ผ่านตลาดเงิน/
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
หรือเงินสกุลอื่น ในรูปแบบกองทุน
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร

การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน
ต่างประเทศ (ล้าน ผ่านตลาดเงิน/
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
หรือเงินสกุลอื่น ในรูปแบบกองทุน
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร

การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน
ต่างประเทศ (ล้าน ผ่านตลาดเงิน/
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
หรือเงินสกุลอื่น ในรูปแบบกองทุน
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร

การกู้จาก
แหล่งเงินใน
ประเทศ
(ล้านบาท)

การกู้จากแหล่งเงิน
การระดมทุน แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
เคยปรากฏแล้ว
(ในกรณีที่กู้เงินตรา
ต่างประเทศ (ล้าน ผ่านตลาดเงิน/
โครงการที่เสนอ ในแผน 5 ปี
ต่างประเทศ)
ดอลลาร์ สรอ./
ตลาดทุน เช่น
เข้ามาใหม่*
ครัง้ ก่อน
หรือเงินสกุลอื่น ในรูปแบบกองทุน
(2561-2565)
(ระบุ))
หรือ พันธบัตร

หมายเหตุ

ผู้ประสานงาน
(ชื่อ โทรศัพท์ และ email)

