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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การบริหารโครงการเงนิกู้จากต่างประเทศ  

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

  1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการ 
ที่ตรงกับความต้องการ 

  1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ สามารถนําไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

2. ขอบเขต 
  คู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ีคลอบคลุมถึงกระบวนการ การจัดทําความรู้เก่ียวกับการบริหารโครงการเงินกู้

จากต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอน ศึกษาข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการบริหารสัญญาเงินกู้ จัดตั้งหน่วยงานดําเนินโครงการ 
(Project Implementation Unit – PIU) ซึ่งจะประกอบด้วย ฝ่ายการบัญชีและบริหารการเงิน (Funds Management 
and Accounting)  ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินกู้ (Procurement and Disbursement) ฝ่ายประเมินผล
และติดตามโครงการ (Project Monitoring and Evaluation) และฝ่ายประสานงานและรายงานผลการดําเนินงาน 
(Coordination and Report) รวมทั้งการแต่งตั้งผู้อํานวยการโครงการ (Project Director) และผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager) ประสานงานกับกองการเงินและบัญชี เพ่ือเตรียมการเบิกจ่ายเงิน ชี้แจงข้อกําหนด Guideline 
ต่างๆให้กับสํานักต่างๆ และเจ้าของโครงการทราบ  จัดทําแผนงานหลักของโครงการ แผนการใช้เงินกู้ และเงิน
งบประมาณสมทบ แผนจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ คัดเลือกที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ติดตามผลการปฏิบัติงาน  และ
ผลการใช้จ่ายของโครงการเงินกู้ ปรับแผนหลักหรือแผนการใช้เงินกู้ แก้ไขสัญญาเงินกู้ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  

3. คําจํากัดความ 
        3   .1 เงินกู้ หมายถึง จํานวนเงินที่รัฐบาลทําความตกลงกับแหล่งเงินกู้ เพ่ือมาดําเนินงานที่ระบุในสัญญา
เงินกู้ เช่น จ้างที่ปรึกษา 100% ก่อสร้าง 60% ซื้ออุปกรณ์ 60% 
  3.2 เงินช่วยเหลือ หมายถึง เงินที่แหล่งเงินช่วยเหลือให้มาดําเนินงาน ตามที่ระบุในสัญญาเงินช่วยเหลือ 
 3.3 เงินสมทบ หมายถึง เงินงบประมาณที่จะต้องสมทบกับเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงของสัญญาเงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
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ซึ่งเป็นการนํามาช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนจริงๆ ผลตอบแทนไม่มี แหล่งเงินกู้ก็อาจจะให้เงินมาในรูปเครดิต คือ
ให้เงินกู้แต่ไม่มีดอกเบ้ีย หรือในรูปของเงินกู้ดอกเบ้ียต่ํา 

2.1 เงินกู้เป็นระยะเวลาท่ีตกลงกัน (Term Loan) ว่าจะกู้กันกี่ปี ดําเนินการกี่ปี เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงการคลงั 

2.2 เครดิตหมุนเวียนต่อเน่ืองกัน (Revolting Credit) หมายถึง ให้เงินมาดําเนินกิจกรรมน้ีแล้ว ชดใช้เงินที่
ยืมแล้วก็อาจจะขอไปทํากิจกรรมอ่ืนต่อไปอีก 

     3. จํานวนเงินกู้ (Amount) 
 3.1 เงินต้นหรือจํานวนเงิน (Principal) เราต้องมาพิจารณาดูว่าจะต้องใช้เงินกู้ทํากิจกรรมอะไรบ้าง เช่น

ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างเท่าใด ค่าจ้างที่ปรึกษาเท่าใด ค่าเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด นํามา
รวมกันแล้วแบ่ง % ส่วนมากแล้วจะใช้เงินกู้ประมาณ 60% ใช้เงินงบประมาณสมทบ 40% ซึ่งดูได้จากรายงาน
ความเหมาะสม 

 3.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ (Withdraw) ท่ีเราปฏิบัติอยู่มี 3 วิธี คือ 
1) เบิกตรง (Direct Payment) โดยทําหนังสือ (Application form) แจ้งแหล่งเงินกู้ให้จ่ายตรง

ไปยังบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับกรมฯ 
2) ทดรองจ่าย (Reimburse Payment) เราจะใช้เงินทดรองจ่ายไปก่อนแล้วทําเรื่องเบิกคืนจาก

แหล่งเงินกู้ 
3) เบิกแบบ Commitment โดยกรมฯจะเปิด Letter of Credit ให้คู่สัญญาของกรมฯ ต่อ

ธนาคารที่แหล่งเงินกู้กําหนด และเมื่อคู่สัญญากับกรมฯปฏิบัติงานเสร็จก็สามารถนําเอกสารไปเบิกเงินจากธนาคาร
ได้เลย 

  3.3 การชําระเงิน (Repayments) 
1) ชําระคืนแบบคร้ังเดียวหมด 
2) เป็นงวดๆ (Amortization) เช่น ชําระคืนภายใน 10 ปี ปีละ 2 งวด งวดละเท่าใดจะกําหนด

อยู่ในเง่ือนไขของสัญญากู้ 
3) ระยะเวลาไม่ต้องชําระหน้ี (Grace Period) แล้วแต่จะตกลงกัน 5 ปี หรือ 10 ปี 

    4 ดอกเบ้ีย (Interest) 
            4.1 อัตราทีแ่น่นอน (Fixed Rate) กระทรวงการคลังจะใช้อัตราที่แน่นอนกว่าแบบอ่ืน 

 4.2 อัตราลอย (Floating Rate) จะอยู่กับที่แหล่งเงินกู้ประกาศใช้ ซึ่งจะมีการข้ึนดอกเบ้ีย หรือลด
ดอกเบ้ียข้ึนอยู่กับสภาวะน้ันๆ เป็นการเส่ียงมาก 

 4.3 อัตราที่ให้ลูกค้าชั้นดีกู้ (Prime Rate) ดอกเบ้ียต่ําไม่มี Commitment Charge (คือค่ารักษาเงิน ถ้า
หากไม่เบิกไปใช้ก็จะต้องคิดค่ารักษา) 

     5 วัตถุประสงค์ กู้เงินไปทําอะไร จําทํานอกเหนือไปจากน้ีไม่ไดต้้องขออนุมัติจากแหล่งเงินกู้ก่อน 

     6 หลักประกัน (Security) รัฐบาลเป็นประกันอาจจะออกสัญญาคํ้าประกันกรณีรฐัวิสาหกิจ 

     7 ค่าใช้จ่ายต่างๆ (Expenses) ที่เป็นภาระของผู้กู้ 
            7.1 เงินค่าบริหารเงินกู้ (Front-end) หรือ Management Fee 
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            7.2 เงินที่ฝ่ายผู้ใหกู้้ต้องทดรองจา่ยเพ่ือใช้เตรียมการต่างๆ (Out of Pocket Expenses) 
            7.3 เงินค่าธรรมเนียมวิชาชีพกฎหมาย (Legal Fees) 
            7.4 ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duties) 

     8. คํารับรอง (Representation) คํารับรองต่างๆ ทีผู่้กู้จะต้องให้โดยครอบคลมุถึงสถานภาพและข้อเทจ็จริง
อ่ืนๆ จําเป็นไมใ่ช่กู้ว่าจะสร้างเข่ือนแต่นําเงินไปซื้ออาวุธ (ปัจจุบันไม่จําเป็น) 

     9. เง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent)  
- ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินกู้ได้จะต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่าน้ีให้แก่แหล่งเงินกู้ เช่น ส่งลายมือชื่อผู้มีอํานาจ

ที่จะเบิกเงินกู้ได้ว่ามีใคร ถ้าปลดเกษียณหรือโยกย้ายก็ต้องมีคนทดแทน ส่วนมากจะกําหนดเป็น
หลักการไว้อยู่ 3-4 ท่านประกอบด้วย อธช. และ รธร.เป็นหลัก โดยจะมี รธว. รธส. หรือ รธบ. 
ซึ่งกรมฯมอบหมายให้ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการโครงการ (Project Director) ท่านใดท่านหนึ่งร่วมด้วย 

- หนังสือบริคณฑ์สนธิ (Memorandum of Association)  
- ข้อบังคับกับมติคณะกรรมการอนุมัตใิห้กู้เงิน  (Board Resolution) 
- หนังสือรับรองอํานาจกรรมการท่ีจะเป็นผูล้งนามในสัญญากู้  ลงนามในเอกสารอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
- หนังสือรับรองเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่างๆ 

     10. ข้อตกลงปลีกย่อย (Convenience) 
- จะต้องทําอะไร ไม่ทําอะไร เช่น หน่วยงานที่ดําเนินโครงการจะต้องจัดเก็บเงินคืนทุนสําหรับงาน 

On-farm  
- ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ 
- จัดส่งรายงาน 
- แจ้งหรือบอกกล่าวเมื่อเกิดกรณีการผิดสัญญา 
- ประกันภัย 

      11. กรณใีดถือว่าผดิสัญญา (Events of Default) 

      12. เบ็ดเตล็ด 
- กฎหมายที่ใช้บังคับ (Governing Law) 
- การขอยกเลิกข้อบังคับที่จําเป็น (Waivers) 
- ตัวแทน (Agent) 
- หนังสือบอกกล่าวหรือแจ้งความ (Notice) 

    13. แหล่งเงินกู้ที่ผ่านมา 
1. ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนาการ หรือธนาคารโลก (International Bank for 

Reconstruction and Development) หรือชื่อย่อ IBRD มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวอชิงตัน ดี. ซี. 
สหรัฐอเมริกา กรมชลประทานได้เริ่มเจรจาติดต่อขอกู้เงินกับธนาคารโลกต้ังแต่สมัยอธิบดี ม.ล.ชูชาติ กําภู เมื่อปี 
พ.ศ. 2491 เพ่ือก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่และลงนามกู้เงินเมื่อ 27 ตุลาคม 2493 สัญญากู้เงิน IBRD Loan 
No. 36 TH จํานวนเงินกู้ 18 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบ้ีย 4% ระยะเวลาใช้เงินกู้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-
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2499 และใช้เงินงบประมาณสมทบ 315 ล้านบาท ต่อมาก็กู้เงินสร้างเขื่อนยันฮีหรือเข่ือนภูมิพล สัญญาเลขที่ 
IBRD Loan No. 175 TH ใช้เงินกู้ 66 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบ้ีย 5% ระยะเวลาใช้เงินกู้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2501-2509 และใช้เงินงบประมาณสมทบ 949 ล้านบาท ขณะน้ีประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา และท่ี
ผ่านมาธนาคารโลกคิดดอกเบ้ียอยู่ระหว่าง 6.26 % ถึง 9.6% ระยะเวลาปลอดหนี้ชําระคืน 15 ปี  
มี Commitment Charge of 0.75% ต่อปี สําหรับโครงการลงทุนเพ่ือสังคม (Social Investment Project :SIP) 
ธนาคารโลกได้ผ่อนผันคิด Commitment Charge of 0.25% ต่อปี 

2. ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International and 
Cooperation) หรือมีชื่อย่อ JBIC มีสํานักงานอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรมชลประทานได้เจรจากับ JBIC ขอ
กู้เงินก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กระยะที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2519 มาลงนามกู้เงินเมื่อปี พ.ศ. 2521 เงินกู้ 
JBIC เลขที่ TV-2 เงินกู้ 4,800 ล้านเยน อัตราดอกเบี้ย 3.25% ระยะเวลาใช้เงินกู้ พ.ศ. 2523-2525 ใช้เงิน
งบประมาณสมทบ 156.9 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. 2538 เรากู้เงินมาจาก JBIC Loan TXX-4 เพ่ือก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าป่าสัก อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (สูบนํ้าแก่งคอย-บ้านหมอ) วงเงิน 3,038 ล้านเยน กับเงินงบประมาณสมทบ 960 ล้าน
บาท เมื่อ 12 กันยายน 2538 ดอกเบ้ีย 2.7% และ 2.3% ปัจจุบันเงินกู้ JBIC อัตราดอกเบ้ียจะอยู่ระหว่าง 2.7-
1.0% ระยะเวลาปลอดหน้ี 5 ปี ชําระคืน 17, 15 ปี ไม่มี Commitment Charge หลังจากเกิดวิกฤตการทาง
การเงินในปี 2540 ประเทศไทยเกิดสภาวะคนว่างงานเป็นจํานวนมากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้กู้เงินจาก 
JBIC มาดําเนินโครงการลงทุนเพ่ือสังคม (Social Investment Project :SIP) Loan TXXIII-1 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  
1 ต่อปี ระยะเวลาปลอดหน้ี 7 ปี ระยะเวลาชําระคืน 25 ปี Bank charge 0.1% ต่อยอดการเบิก  
(ปัจจุบันJBIC ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว) 

3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) มีชื่อย่อว่า ADB สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง
มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กู้เงินมาใช้ในโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานหนองหวาย จ.ขอนแก่น และโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง ปัจจุบันเงินกู้ ADB อัตราดอกเบ้ียอยู่ระหว่าง6.24-10.5% ระยะเวลาปลอดหน้ี 3.5-10 
ปี ระยะเวลาใช้คืน 15-30 ปี มี Commitment Charge 0.5-0.75 % ต่อปี Service Charge 1% ต่อปี 
ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กู้เงินจาก ADB เพ่ือมาดําเนินการปรับโครงสร้างภาคเกษตร (Agricultural 
Sector Program Loan : ASPL)เป็นเงินกู้ลักษณะแผนงาน ซึ่งกรมชลประทานมีส่วนร่วมในแผนงานท่ี 1 แผนงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทานและแหล่งนํ้าธรรมชาติ  

4. สถาบันเครดิตเพ่ือพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) มีชื่อ
ย่อว่า KfW สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมัน ซึ่งกรมชลประทานได้กู้เงินมาดําเนินการ 
โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานนํ้าพองระยะที่ 2, โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน (MIP) ปัจจุบันเงินกู้ KfW อัตราดอกเบ้ียอยู่ระหว่าง 2-3% ระยะเวลาปลอดหน้ี 10 ปี ชําระคืน 20 ปี  
Commitment Charge 0.25 % ต่อปี 
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5.กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural 
Development) หรือเรียกกันว่า IFAD มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี อัตราดอกเบ้ีย 4% ระยะเวลา
ปลอดหน้ี 5 ปี ชําระคืน 15 ปี Commitment Charge 0.25 % ต่อปี 

6. กองทุนโอเปคเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (OPEC fund International Development) หรือชื่อ
ย่อว่า OPEC มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อัตราดอกเบี้ย 3.5% ระยะเวลาปลอดหน้ี 5 ปี  
ชําระคืน 15 ปี Bank charge 1 % ต่อปี โดยสองกองทุนดังกล่าว (IFAD, OPEC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
กู้เงินมาดําเนินการโครงการกระจายการผลิตในเขตชลประทานราษฏร์ภาคเหนือ ซึ่งมีหน่วยงาน 10 หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรฯร่วมกันดําเนินโครงการ โดยกรมชลประทานรับหน้าที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายเงินกู้ 

7. องค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International 
Development) หรือเรียกชื่อย่อว่า USAID สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวอชิงตัน ดี. ซี. 20523 ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา กรมชลประทานเคยได้รับทั้งเงินช่วยเหลือ และเงินกู้มาก่อสร้างโครงการนํ้าอูน และ โครงการ
ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NESSI)  อัตราดอกเบ้ีย 2-3% ระยะเวลา
ปลอดหน้ี 10 ปี ระยะเวลาชําระคืน 40 ปี 

8. รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร (The Government of the United Kingdom) หรือชื่อย่อว่า U.K. 
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรมชลประทานเคยได้รับทั้งเงินช่วยเหลือและเงินกู้มาก่อสร้าง
โครงการพัฒนาน้ําใต้ดินฯ ระยะที่ 1 จังหวัดสุโขทัย อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลาปลอดหน้ี 5 ปี ระยะเวลาชําระ
คืน 17 ปี ไม่มี commitment charge 
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สรุปกระบวนการบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

กระบวนการบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ประกอบด้วยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. มีการลงนามในสญัญาเงินกู้ (Loan Agreement) ระหว่างกระทรวงการคลังกับแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ  
2. การบริหารสัญญาต่างๆภายใตโ้ครงการเงินกู้จากต่างประเทศ มีการดาํเนินการ ดังน้ี 
    2.1 ประสานงานกับกองการเงินและบัญช ีเพ่ือเตรียมการเบิกจ่ายเงิน เช่น จัดทําตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจ   
           เบิกจ่าย จัดส่งแบบฟอร์ม และ Disbursement Guideline สําหรับการเบิกจ่ายให้กองการเงินและบัญชีและอื่นๆ 
    2.2 ประสานงานกับกอง/สํานัก เจ้าของโครงการเพ่ือชี้แจงข้อกําหนด Guideline ต่างๆ 
    2.3 จัดตั้ง Project Staff เพ่ือดําเนินงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
    2.4 การจัดทําแผนงานหลักของโครงการ (Master Plan) 
    2.5 จัดทําแผนงบประมาณรายปีทั้งแผนการใช้เงินกู้และเงินงบประมาณสมทบ 
    2.6 จัดทําแผนงานก่อสร้างโดยฝ่ายบรหิารโครงการตา่งประเทศทําหน้าที่บริหารสญัญาจ้างผู้รับจ้างและสญัญา  
          จ้างทีป่รึกษา 
    2.7 จัดทําแผนจดัหาเครือ่งจักรเคร่ืองมือโดยฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศทําหน้าที่บริหารงานพัสดุเงินกู้ 
    2.8 หากมีรายการเปลี่ยนแปลงรายการเง่ือนไข หรือ ข้อตกลงเงินกู้ ต้องมีการปรับแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
3. เอกสารการเงินและแผนการดําเนินการทั้งหมดเสนอกรม /กระทรวงเกษตร ฯ /กระทรวงการคลัง  และ แหล่งเงินกู้พิจารณา 
4. จัดทําแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ  
    4.1 ศึกษาและวางแผนการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ ปฏิบัติงานเพ่ือ      
          ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
    4.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ   
    4.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้และเงินบาทสมทบตามแบบฟอร์มของสํานักงาน      
          บริหารหน้ีสาธารณะ พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง ทราบ 
    4.4 จัดทํารายงานความก้าวหน้าโครงการเงินกู้จากแหล่งอื่นๆตามแบบฟอร์มจากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   
          พร้อมทั้งรวบรวมเสนอกรมรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลัง และส่วนราชการอ่ืนๆ 
          ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแหล่งเงินกู้ให้ทราบ 
5. จัดทํารายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงินและปัญหาอุปสรรคต่างๆระหว่างดําเนินโครงการ 
    5.1 รายงานความก้าวหน้าประจําเดือน (Monthly Progress Report) 
    5.2 รายงานความก้าวหน้าประจําไตรมาส (Quarterly Progress Report) 
    5.3 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) 
    5.4 รายงานฉบับสมบูรณ ์(Completion Report) 

6. สิ้นสดุการบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเป็นระยะ 3 ปี แหล่งเงินกู้จะเข้ามา    
    ทําการประเมินผลโครงการพร้อมทั้งจัดทํา Evaluation Report  
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 Work Flow กระบวนการบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

 ลําดับ  
 เวลา    

ลงนามในสัญญา
เงินกู้แล้ว

ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ 

จัดทํา Authorize Signature และ
Disbursement Guidelines  

 

จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินกู้/เงินบาทสมทบ 
1. แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายเงินกู้ 
2 ผลปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายเงินกู้ 
3. ความก้าวหน้าโครงการเงินกู้จากแหล่ง
อ่ืนๆตามแบบฟอร์มกระทรวงการคลัง 

จัดทํารายงานระหว่างดําเนินโครงการ 
1. รายงานความก้าวหน้าประจําเดือน 
2. รายงานความก้าวหน้าประจําไตรมาส 
3. รายงานฉบับสุดท้าย 
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

ส้ินสุดการบริหารโครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศ

สํานัก/โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

เสนอกรม/กระทรวงเกษตรฯ/ 
 กระทรวงการคลัง และ แหล่งเงินกู ้

พิจารณา 

แผนงานหลัก/แผนงบประมาณรายปี  

1. แผนงานก่อสร้าง/  
    แผนจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ 
2. บริหารสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

รายงานต่างๆ/การขอ
เปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญา 

กองการเงินและบัญชี 

1. 

2
 

3

4 

5. 

6. 

รวมเวลาทั้งหมด ตามอายุสัญญาเงินกู้ 

 ตามอายุ
สัญญาเงินกู้ 

ตามอายุ
สัญญาเงินกู้  

 30 วัน/เรื่อง    

 ตามอายุ
สัญญาเงินกู้ 

 ตามอายุ
สัญญาเงินกู้ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

กระทรวงการคลัง 

แหล่งเงินกู้ 
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 ลําดับ 

ปรับปรุงและแก้ไข No 

yes 



 
 

 6. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ: การบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ  
ข้อกําหนดสําคัญของกระบวนการ  ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศสามารถบริหารโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ได้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกรอบเวลา 
ที่กําหนดเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน : ร้อยละของการบริหารโครงการเงินกู้ต่างประเทศ เป็นไปตามแผนและ เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน/ 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 

1   
           

ลงนามในสญัญาเงินกู้แล้ว 
  

ตาม
อายุ

สัญญา
เงินกู้ 

มีการลงนามในสัญญาเงินกู้  
(Loan Agreement) ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับแหล่งเงินกู้
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ผู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าใจและ
รายละเอียดใน
เนื้อหาในสัญญา
เงินกู้เพื่อสามารถ
นําไปบริหารงาน
โครงการได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถว้นตรง
ตามเงื่อนไขแหง่
สัญญาเงินกู้ 
 

สัญญาเงินนกู้ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับ
แหล่งเงินกู้  

ผู้อํานวยการ
ส่วนโครงการ
เงินกู้และกิจการ
ต่างประเทศ
และ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน/ 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2 
 

 
 
 
 
 

ตาม
อายุ

สัญญา
เงินกู้ 

ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศบริหารสัญญาต่างๆ
ภายใต้โครงการเงินกู้ ดังนี้ 
1. ประสานงานกับกองการเงิน
และบัญชี เพื่อเตรียมการเบิก
จ่ายเงิน เช่น จัดทําตัวอย่าง
ลายมือชื่อผูม้ีอํานาจเบิกจ่าย 
จัดส่งแบบฟอรม์ และ 
Disbursement Guideline 
สําหรับการเบิกจ่ายให้กอง
การเงินและบัญช ีและอื่นๆ 
 

2.ประสานงานกับกอง/สํานัก 
เจ้าของโครงการเพื่อชี้แจง
ข้อกําหนด Guideline ต่างๆ 
 

3. แนะนําให้ทาํการจัดตั้ง 
Project Staff เพื่อดําเนินงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

4.การจัดทําแผนงานหลักของ
โครงการ (Master Plan) 
 

เอกสารด้านการเงิน/
แผนงานหลัก/แผน
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี/แผนงาน
ก่อสร้าง/แผนจัดหา
เครื่องจักรเครื่องมือ
ถูกต้องและครบถ้วน 

1.แบบฟอร์ม
ผู้มีอํานาจ
เบิกจ่ายจาก
กองการเงิน
และบัญช ี
2. Disburse 
ment 
Guideline 
สําหรับการ
เบิกจ่าย 
3. ระเบียบ
สํานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการ
พัสดุ 
พ.ศ.2535 
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
4. สัญญา
เงินกู้ 
 

1.เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ  
2.กอง
การเงินและ
บัญช ี
3.หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายบริหาร

โครงการ

ต่างประเทศ 

สํานักฯ/โครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานหลัก แผน/
งบประมาณรายปี 

1. แผนงานก่อสร้าง/
แผนจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมือ 
2. บริหารสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานต่างๆและการ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญา

จัดทํา 
Authorize 

Signature และ 
Disbursement 
Guidelines  

กอง
การ 
เงินฯ 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
   

มาตรฐาน/ 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  

 

5.จัดทําแผนงบประมาณรายปี
ทั้งแผนการใช้เงินกู้ และเงิน
งบประมาณสมทบ 
 

6. จัดทําแผนงานก่อสร้างโดย
ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศทาํหน้าที่บริหาร
สัญญาจ้างผู้รับจ้างและสญัญา
จ้างที่ปรึกษา 
 

7. จัดทําแผนจัดหาเครื่องจกัร
เครื่องมือโดยฝา่ยบริหาร
โครงการต่างประเทศทําหน้าที่
บริหารงานพัสดุเงินกู้ 
 

8.หากมีรายการเปลี่ยนแปลง
รายการ เงื่อนไข หรือ ข้อตกลง
เงินกู้ต้องมีการปรับแก้ไขให้
ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 5. สัญญา
จัดซื้อพัสดุ
ครุภัณฑ์ 
6. สัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา 
7. สัญญาจ้าง
ผู้รับจ้าง
นานาชาต ิ

  

3  

 

เอกสารการเงินและแผนการ
ดําเนินการทั้งหมดเสนอกรม/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
กระทรวงการคลัง และ แหลง่
เงินกู้พิจารณา 
 

กระทรวงเกษตร/
กระทรวงการคลัง และ 
แหล่งเงินกู้เห็นชอบ
เอกสารการเงินและ
แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด 

เอกสาร
การเงินและ
รายงานต่างๆ 

ฝ่ายบริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ 

11 

 
เสนอกรม/กระทรวงเกษตรฯ/ 
กระทรวงการคลัง และแหล่งเงินกู้  
             พิจารณา 

30 วัน/ 
เรื่อง แก้ไขและ

ปรับปรุง

No 

yes 



 
 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
   

มาตรฐาน/ 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 

4  ตาม
อายุ

สัญญา
เงินกู้ 

จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงินกู้ 
1.ศึกษาและวางแผนการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
เงินกู้และเงินบาทสมทบ ปฏิบัติงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 

2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาท
สมทบ 

3.จัดทําผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายโครงการเงินกู้และเงินบาท
สมทบตามแบบฟอร์มของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ  
4. จัดทํารายงานความก้าวหน้า
โครงการเงินกู้จากแหล่งอื่นๆตาม
แบบฟอร์มจากสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ  
5. รวบรวมเสนอกรม/กระทรวง 
เกษตรฯ/กระทรวงการคลัง/แหล่ง
เงินกู้ทราบ  
 

1.แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
เงินกู้และเงินบาท
สมทบเป็นจริงและ
ถูกต้อง 
2.ผลการ
ปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายเงินกู้
และเงินบาทสมทบ
เป็นจริงและ
ถูกต้อง 

ข้อมูลรายละเอยีด
ของแผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินกู้และเงิน
บาทสมทบ 

1.เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ 
2.หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

จัดทําแผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
เงินกู้และเงินบาทสมทบ 

1. แผนปฏิบัติงาน/แผนการ
ใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาท
สมทบ 
2 ผลปฏิบัติงาน/ผลการใช้
จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ 
3. ความก้าวหน้าโครงการ
เงินกู้จากแหล่งอื่นๆตาม
แบบฟอร์มกระทรวงการคลัง 

กระทรวง
เกษตรฯ 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
   

มาตรฐาน/ 
คุณภาพงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 

5   
 
 
 
 
 
 
 

ตาม
อายุ

สัญญา
เงินกู้ 

จัดทํารายงานความก้าวหน้าของผล
การปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายเงินและ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆระหว่างดําเนิน
โครงการ 
1. รายงานความก้าวหน้าประจําเดือน 
(Monthly Progress Report) 
2. รายงานความก้าวหน้าประจํา 
ไตรมาส (Quarterly Progress 
Report) 
3. รายงานฉบับสุดท้าย (Final 
Report) 
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Completion Report) 
5. รวบรวมรายงานเสนอกรม/
กระทรวงเกษตรฯ/กระทรวงการคลัง/
แหล่งเงินกู้ทราบ  

รายงาน
ความก้าวหน้าต่างๆ
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ข้อมูลและเนื้อหา
ต่างๆในการจัดทํา
รายงาน 

1.เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารโครงการ
ต่างประเทศ 
2..หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

6  
 
 
 
 

ตาม
อายุ

สัญญา
เงินกู้ 

หลังจากเสร็จสิน้โครงการเป็น 
ระยะ 3 ปี แหล่งเงินกู้จะเข้ามาทําการ
ประเมินผลโครงการพร้อมทั้งจัดทํา 
รายงานผลการประเมิน (Evaluation 
Report) 
 

รายงานผลการ
ประเมินถูกต้องและ
ครบถ้วน  

ข้อมูลรายละเอียด
โครงการหลังการ
ดําเนินการแลว้เสร็จ 

1.ฝ่ายบริหาร
โครงการ
ต่างประเทศ 
2..หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 
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สิ้นสุดการบริหาร
โครงการเงินกู้จาก

ต่างประเทศ  

จัดทํารายงานระหว่างดําเนิน
โครงการ 
1. รายงานความก้าวหน้า
ประจําเดือน 
2. รายงานความก้าวหน้า
ประจําไตรมาส 
3. รายงานฉบับสุดท้าย 
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ 

กระทรวง
การคลัง

แหล่ง
เงินกู้ 



 
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. มกีารลงนามในสญัญาเงินกู้  
(Loan Agreement) ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับแหล่งเงินกู้เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย  

1. กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ จัดทําบัญชีรายชือ่โครงการที่จะกู้เงิน
จากต่างประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิก็จะไดต้ิดต่อแหล่งเงินกู้เพื่อ
ขอทาบทามเงินกู้ 
2. แหล่งเงินกู้ตอบรับและจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มา
ประเมินโครงการ พร้อมทั้งมขี้อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมแล้วจึงจะจัดทําเป็นเอกสาร ถ้าเป็น
ธนาคารโลก/ธนาคารพัฒนาเอเชียจะเรียกวา่ 
Appraisal Report ถ้าเป็น  JICA จะเรียกวา่ 
Minute of Discussions, ร่วมพิจารณา 
Exchange of Note, Record of Discussions, 
และ  Loan Agreement  
 

สัญญาเงินกู้ 
(Loan Agreement) 

กรมชลปะระทานกับ
แหล่งเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 

บริหารโครงการ
ให้เป็นไปตาม
สัญญาเงินกู้ 

2. ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ 
บริหารสัญญาต่างๆภายใตโ้ครงการ
เงินกู้จากต่างประเทศ ดังนี้ 
2.1. ประสานงานกับกองการเงินและ
บัญช ีเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงิน เช่น  

2. ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ 
บริหารสัญญาต่างๆภายใต้โครงการเงินกู้จาก
ต่างประเทศ ดงันี้ 

2.1. ประสานงานกับกองการเงินและบัญช ีเพื่อ
เตรียมการด้านการเบิกจ่าย  
 

1. สัญญาเงินกู้ 
2. สัญญาจดัซือ้พัสดุ
ครุภัณฑ์ 
3. สัญญาจ้างที่ปรึกษา 

1. ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ 
2. กองการเงินและ
บัญช ี
 

บริหารโครงการ
ให้เป็นไปตาม
สัญญาเงินกู้และ
สัญญาจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

14 



 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

จัดทําตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ีอํานาจ
เบิกจ่าย จัดส่งแบบฟอร์ม และ
Disbursement Guideline สําหรับ
การเบิกจ่ายให้กองการเงินและบัญชี 
และอื่นๆ 
2.2.ประสานงานกับกอง/สํานัก 
เจ้าของโครงการเพื่อชี้แจงข้อกําหนด 
Guideline ต่างๆ 
2.3 แนะนําใหท้ําการจัดตั้ง Project 
Staff เพื่อดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2.4. การจัดทาํแผนงานหลักของ
โครงการ (Master Plan) 
2.5.จัดทําแผนงบประมาณรายปีทั้ง
แผนการใช้เงินกู้และเงินงบประมาณ
สมทบ 
2.6. จัดทําแผนงานก่อสร้างโดยฝ่าย
บริหารโครงการต่างประเทศทําหน้าที่
บริหารสัญญาจ้างผู้รับจ้างและสัญญา
จ้างที่ปรึกษา 
2.7. จัดทําแผนจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมือโดยฝา่ยบริหารโครงการ 
 

   2.1.1 จดัทาํตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจ
เบิกจ่าย 
   2.1.2 จดัทาํแบบฟอร์มด้านการเงินต่างๆ  
   2.1.3 จดัทาํ Disbursement Guideline 
สําหรับการเบิกจ่าย 
   2.1.4  ทําบันทึกแจ้งให้กองการเงินและบัญชี
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทราบ 
2.2 ชีแ้จงรายละเอียดข้อกําหนด Guideline 
ต่างๆ เพื่อให้กองการเงินและบัญช ีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
2.3 จัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น
คณะทํางานเพื่อบริหารโครงการ โดยครอบคลุม
งาน 1. ด้านการบัญชแีละบริหารการเงิน (Funds 
Management and Accounting) 2.ด้านจัดซื้อ
จัดจ้างและเบิกจ่ายเงินกู้ (Procurement and 
Disbursement) 3. ด้านประสานงานและรายงาน
ผลการดําเนินงาน (Coordination and Report)  
2.4 ประชมุคณะทํางานเพื่อดําเนินการ 1.จัดทํา
แผนงานหลักของโครงการ (Master Plan) 

4. สัญญาจ้างผู้รับจ้าง
นานาชาต ิ
5. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้
มีอํานาจเบิกจ่าย   
 

3. สํานักฯ/โครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. บริษัทที่ปรกึษาฯ 
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 รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

ต่างประเทศทาํหน้าที่บริหารงานพัสดุ
เงินกู้ 
2.8.หากมีรายการเปลี่ยนแปลง
รายการ เงื่อนไข หรือ ข้อตกลงเงินกู้ 
ต้องมีการปรับแก้ไขให้ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป 
 

2. จัดทําแผนงบประมาณรายปีทั้งแผนการใช้เงินกู้ 
และเงินงบประมาณสมทบ 3. จัดทําแผนงาน
ก่อสร้าง 4. แผนจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ โดยมี
ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศทําหน้าที่บริหาร
สัญญาต่างๆใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา เช่น 
การดําเนินการจ้างที่ปรึกษาดว้ยเงินกู้  การ
ดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องมือด้วยเงินกู้  
การดําเนินงานประกวดราคาจ้างเหมานานาชาต ิ
ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุและหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้  
เป็นต้น (รายละเอียดตามภาคผนวก) ขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามภาคผนวกนั้น เป็น
เพียงแนวทางเพื่อใช้ประกอบในการบริหาร
โครงการในอนาคต และเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมจึง
แนบขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศมาด้วย 
2.5 หากมีรายการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไข 
หรือ ข้อตกลงเงินกู้ โดยมีการปรับแผนงานหลัก
(Revised Master Plan) ปรับยอดค่าใช้จ่ายเงินกู้ 
 (Reallocation) และปรับการขยายระยะเวลา  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

 เบิกจ่าย ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่สัญญาเงินกู้ จึงต้อง
ประสานงานกับแหล่งเงินกู้ โดยผ่าน
กระทรวงการคลัง แล้วจึงทําการขอเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมต่อไป 
 

   

3. เอกสารการเงินและแผนการ
ดําเนินการทั้งหมดเสนอกรม/
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
กระทรวงการคลัง และ แหลง่เงินกู้
พิจารณา 

 

เสนอตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ีอํานาจเบิกจ่าย/แผน
งบประมาณรายปี/แผนงานจัดซื้อจดัจ้าง เสนอ
กรม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
กระทรวงการคลัง และ แหลง่เงินกู้พิจารณา 
 
 

1. ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มี
อํานาจเบิกจ่าย   
2. สัญญาเงินกู้ 
3. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

1. ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ 
2. กองการเงินและ
บัญช ี
3. สํานักฯ/โครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อมูลต่างๆ
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

4. จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาท
สมทบ 
1.ศึกษาและวางแผนการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ 
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สาํเร็จลุล่วงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีต่้องการ 

1. เตรียมการในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบโดยศึกษา
และวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา 
2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
เงินกู้และเงินบาทสมทบ ตามแบบฟอร์มของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประจําทุกๆ
เดือนเพื่อรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยผา่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1. สัญญาเงินกู้ 
2. สัญญาจดัซือ้พัสดุ
ครุภัณฑ์ 
3. สัญญาจ้างที่ปรึกษา
4. สัญญาจ้างผู้รับจ้าง
นานาชาต ิ
5. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วย 

 

1. ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ 
2. กองการเงินและ
บัญช ี
3. สํานักฯ/โครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

จัดทาํแผนและ
ผลการ
ปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงินกู้ 
และเงินบาท
สมทบให้ถูกตอ้ง
ครบถ้วนตรง
ตามความ 
ต้องการของกับ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาท
สมทบ   
3. จัดทําผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายโครงการเงินกู้และเงินบาท
สมทบตามแบบฟอร์มของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทัง้รายงาน
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
กระทรวงการคลังทราบ 
4. จัดทํารายงานความก้าวหน้า
โครงการเงินกู้จากแหล่งอื่นๆตาม
แบบฟอร์มจากสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ พรอ้มทั้งรวบรวมเสนอกรม
รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง และส่วนราชการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแหล่งเงินกู้
ให้ทราบ 

3. จัดทําผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
โครงการเงินกู้และเงินบาทสมทบตามแบบฟอร์ม
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประจํา
ทุกๆเดือนเพื่อรายงานต่อกระทรวงการคลัง โดย
ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. จัดทําความก้าวหน้าของโครงการเงินกู้จากแหล่ง
อื่นๆในภาพรวมตามแบบฟอร์มจากสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเป็นประจําทุกเดือนเพื่อ 
รายงานต่อกระทรวงการคลัง โดยผ่านกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 

การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 กระทรวงการ 
คลังและแหล่ง

เงินกู้ 

5. จัดทํารายงานความก้าวหน้าของ
ผลการปฏิบัติงาน  ผลการใชจ้่ายเงิน
และปัญหาอุปสรรคต่างๆระหว่าง
ดําเนินโครงการ 
1. รายงานความก้าวหน้าประจําเดือน 
(Monthly Progress Report)  

ร่วมกับที่บริษัทปรึกษาจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ของผลการปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายเงินและ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
1. รายงานความก้าวหน้าประจําเดือน (Monthly 
Progress Report) พร้อมทั้งทําบันทึกเสนอเล่ม 

1. สัญญาเงินกู้ 
2. สัญญาจดัซือ้พัสดุ
ครุภัณฑ์ 
3. สัญญาจ้างที่ปรึกษา
4. สัญญาจ้างผู้รับจ้าง  

1. ฝ่ายบริหาร
โครงการต่างประเทศ 
2. กองการเงินและ
บัญช ี
3. สํานักฯ/โครงการ 

จัดทํารายงาน
ความก้าวหน้า
ของผลการ
ปฏิบัติงาน  ผล
การใช้จ่ายเงิน
และปัญหา  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

2. รายงานความก้าวหน้าประจําไตร
มาส (Quarterly Progress Report) 
3. รายงานฉบับสุดท้าย (Final 
Report) 
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Completion Report) 
5. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเป็นระยะ 
3 ปี แหล่งเงินกู้จะเข้ามาทําการ
ประเมินผลโครงการพร้อมทั้งจัดทํา 
Evaluation Report 

รายงานให้กระทรวงการคลังและแหล่งเงินกู้ทราบ 
2. รายงานความก้าวหน้าประจํางวดหรือไตรมาส 
(Quarterly Progress Report) พร้อมทั้งทําบันทึก
เสนอเล่มรายงานให้กระทรวงการคลังและแหล่ง
เงินกู้ทราบ รายงานประจํางวดตามระบบ
งบประมาณไทยจะม ี3 งวด คือ (1) ตุลาคม - 
มกราคม (2) กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม (3) มิถุนายน 
- กันยายน ถ้าเป็นระบบต่างประเทศจะมี 4 งวด 
คือ (1) มกราคม - มีนาคม (2) เมษายน - 
มิถุนายน (3) กรกฎาคม - กันยายน (4) ตุลาคม – 
ธันวาคม 
3. รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) พร้อมทั้ง
ทําบันทึกเสนอเล่มรายงานให้กระทรวงการคลัง
และแหล่งเงินกู้ทราบ 
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Completion Report) 
เมื่อมีการดําเนินการไปแล้วระยะหนึ่งทางแหล่ง
เงินกู้ก็จะมีแบบสอบถาม/แบบสํารวจให้ผู้กู้กรอก
ตามความก้าวหน้าในระหว่างดําเนินการ (On-
going) และเมือ่เสร็จสิ้นการดําเนินการก็จะใหม้ี
การทํา Project Completion Report : PCR 
(อาจจะเป็น Free Format หรือกําหนด
แบบฟอร์มมาให้) พร้อมทั้งทําบันทึกเสนอรายงาน  

นานาชาต ิ
5. ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. บริษัทที่ปรกึษาฯ 

อุปสรรคต่างๆ
ระหว่างดําเนิน
โครงการให้
ครบตามสญัญา
เงินกู้ 
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จ

 

 

 

 

รายละเ

6. สิ้นสดุการบริหา
จากต่างประเทศ 

 

 

 

 

เอียดงาน 

 

ารโครงการเงินกู้

ให้กระทรวงก
5. แจ้งรายงา
Internet ที่ W
WWW.osu-m
6. จัดส่ง Disb
Quarterly M
ทราบ 

หลังจากเสร็จส
แหล่งเงินกู้จะ
(Evaluation)
Report ถ้าเป็
ก็จะยตุิการตดิ
เป้าหมายก็จะ
มีการเบี่ยงเบน
ช่วยเหลือในก
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ารคลังและแหลง่เงิ
นทั้งหมดกับกระท

WWW.thaisip.org
mof.org 
bursement Proje

Monitoring Sheet

 
สิน้โครงการเป็นระ
เข้ามาทําการประเ
) พร้อมทั้งจัดทํา Ev
ปนไปตามเป้าหมาย
ดตามผล แต่ถ้าเบี่ย
ะมีการตดิตามผลเป็
นมาก แหล่งเงินกู้อ
การปรับปรุงโครงกา

 

ติงาน 

งินกู้ทราบ 
ทรวงการคลัง ทาง 
g  และ  

ection และ 
t ให้กับแหล่งเงินกู้

ะยะ 3 ปี  
เมินผลโครงการ 
valuation 
ย และวัตถุประสงค์
ยงเบนไปจาก
ป็นระยะๆ และถ้า
อาจจะใหค้วาม
ารต่อไป 
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ระเบียบ เอ
บันทึก แน
แบบฟอร์ม

 

ค์

1. สัญญาเงินกู
2. ระเบียบสํา
นายกรัฐมนตรี
การพัสดุ พ.ศ.
และที่แก้ไขเพิ่ม
 

อกสาร 
นวทาง
มที่ใช้ 

กู้ 
นัก
รวี่าด้วย
2535 
มเติม 

1. ฝ่
โครง
2. ก
บัญชี
3. สํ
หน่ว
4. ค
จากแ

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

ายบริหาร
งการต่างประเทศ 
กองการเงินและ
ช ี
สาํนักฯ/โครงการ 
ยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะประเมินผล
แหล่งทุน 

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
เตรียมข้อมลู
สนับสนุนการ
ประเมินผลจาก
แหล่งทุนเงินกู้ 



 
 

8. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตามประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ลงนามในสญัญาเงินกู้  
(Loan Agreement) ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับแหล่งเงินกู้เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย  

ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าใจและรายละเอียดใน
เนื้อหาในสัญญาเงินกู้เพื่อสามารถ
นําไปบริหารงานโครงการได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข
แห่งสัญญาเงินกู้ 
 

ต้องศึกษาสัญญาเงินกู้ให้เข้าใจ
ก่อนจะลงนามในสัญญญา เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.ผู้อํานวยการส่วน
โครงการเงินกู้และ
กิจการต่างประเทศ 
2.ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ 

ให้นักกฎหมายและ
นักวิเทศน์สัมพันธ์
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของสัญญา
เงินกู้ 

2. จัดทําเอกสารด้านการเงินและ
ดําเนินงานงานโครงการเงินกู้ภายใต้
สัญญาต่างๆ  

เอกสารด้านการเงิน/แผนงานหลัก/
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี/
แผนงานก่อสรา้ง/แผนจัดหา
เครื่องจักรเครื่องมือ ถกูต้องและ
ครบถ้วน 
 

ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
ให้ถูกต้อง เพื่อรวบรวมส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน 

1.ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ 
2.หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ 

แต่งตั้งคณะทํางาน
ร่วมเพื่อการดําเนิน
บริหารโครงการ
เงินกู้ 
 

3.เสนอกรม/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงการคลัง และแหล่ง
เงินกู้  

 

กระทรวงเกษตร/กระทรวงการคลัง 
และ แหล่งเงินกู้เห็นชอบเอกสาร
การเงินและแผนการดําเนินการ
ทั้งหมด 

ประสาน ตดิตาม และสนับสนุน
ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ พร้อม
จัดส่งได้ทันท ี

ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ 

ต้องเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูล
ต่างๆเพื่อทันกับ
เวลาที่กําหนด 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตามประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะ 

4.จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาท
สมทบ 

1.แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบเป็น
จริงและถูกต้อง 
2.ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบเป็น
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 

ตรวจสอบแผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกู้และ
เงินบาทสมทบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

1.ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ 
2.หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ 

ต้องรวบรวมและ
จัดทําข้อมลูต่างๆ
ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใหไ้ด้
แผนและผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินกู้และ
เงินบาทสมทบที่ 
สมบูรณ ์

5. จัดทํารายงานความก้าวหน้าของ
ผลการปฏิบัติงาน  ผลการใชจ้่าย
เงินกู้และเงินบาทสมทบ และปัญหา
อุปสรรคต่างๆระหว่างดําเนิน
โครงการ 

รายงานความก้าวหน้าต่างๆ 
ถูกต้องและครบถ้วน 

ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า
ของผลการปฏิบัติงาน  ผลการใช้
จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

1.ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ 
2.หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ 

สนับสนุนข้อมลู
และร่วมกับบรษิัทที่
ปรึกษาจัดทํา
รายงานต่างๆ 

6. สิ้นสดุการบริหารโครงการเงินกู้
จากต่างประเทศ โดยมกีารประเมินผล
โครงการเมื่อแล้วเสร็จ 
 

รายงานผลการประเมิน ถูกตอ้ง
และครบถ้วน 

หลังจากเสร็จสิน้โครงการเป็นระยะ  
3 ปี แหล่งเงินกู้จะเข้ามาทําการ
ประเมินผลโครงการพร้อมทั้งจัดทํา 
รายงานผลการประเมิน 
(Evaluation Report) ถ้าเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ก็
จะยุติการตดิตามผลโครงการ แต่ถ้า
เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็จะมีการ  

1.ฝ่ายบริหารโครงการ
ต่างประเทศ 
2.หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ 
3.แหล่งเงินกู้ 

สนับสนุนข้อมลู
และร่วมกับคณะ
ประเมินจากแหล่ง
เงินกู้ประเมินผล
โครงการ 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตามประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะ 

  ติดตามผลเป็นระยะๆ หรือ ถ้ามีการ
เบี่ยงเบนมาก แหล่งเงินกู้อาจจะให้
ความช่วยเหลอืในการปรับปรุง
โครงการต่อไป 
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9. เอกส
 1
           
 2
 

10. แบ
1
2
3

 

สารอ้างอิง 
1. เอกสารปร

      โดยนายก
2. ระเบียบสาํ

บบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์ม
3. แบบฟอร์ม

 

ระกอบการบร
าญจดินทร ์สร
านักนายกรัฐม

ช้ 
มแผนการปฏิบั
มรายงานผลกา
มรายงานผลกา

รรยายเร่ือง คว
ระประทุม 
มนตรีว่าด้วยกา

บัติงานโครงกา
ารปฏิบัติงานโ
ารใช้จ่ายโครง

วามรู้เก่ียวกับก

ารพัสดุ พ.ศ.2

ารเงินกู้  
โครงการเงินกู้
งการเงินกู้ต่างป
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การบริหารโคร

2535 และที่แ

  
้ต่างประเทศ 
ประเทศ 

รงการเงินกู้แล

แก้ไขเพิ่มเติม 

  
   

  

ละเงินช่วยแห

 

  
  
  

ลือ 

      
      
         



 
 

11. ปัญหาสําคัญในการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไข 
 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

1   
           
       ลงนามในสัญญาเงินกู้แล้ว 

  

 การจัดทําร่างสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) 
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ จึงต้องมีความละเอียดรอบ
ครอบ เนื้อหาต้องครอบคลุมให้ครบถ้วน มฉิะนั้น
อาจมีปัญหาตามมาหลังจากมีการบริหารโครงการ
เงินกู้ อาจจะทาํให้เกิดความลา่ช้า เนื่องจากการ
ปรับแก้ไขสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถครอบคลุมงานทุก
ด้าน ในการจัดทําร่างสัญญาเช่น ด้านวิศกรรม ด้าน
กฎหมาย พัสดุ การเงิน เป็นต้น แล้วมีการนัดประชุมเพื่อ
ทําความเข้าใจไปในทางทิศเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับกรมชลประทานและให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดปัญหาต่างๆในอนาคตน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน  

 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

2 
 

 
 
 
 
 

1. การดําเนินการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง
ในการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือและจดั
จ้างที่ปรึกษาจะต้องให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาจากแหลง่เงินกู้และ
ต้องเป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
2. การปฏิบัติงานด้านก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว้ อาจจะเกิด
จากสภาพปัญหาภูมิอากาศ  
ภัยธรรมชาต ิหรือเกิดเหตุสดุวิสัย
ระหว่างการก่อสร้าง ทําให้การเบิกจ่าย
เงินกู้ เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องมีการ
ปรับแก้ขอเปลีย่นแปลงแผนงานหลัก 
(Revised Master Plan) และแผนการ
ใช้จ่ายเงินกู้ (Reallocation) 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษา กฏ ระเบียบ เงื่อนไขต่างๆจากสญัญาเงินกู้ให้
รอบคอบ แล้วบริหารให้เป็นนไปตามสญัญาเงินกู้พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินกู้
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดอย่างเคร่งคัด เป็นไปตาม
สัญญาเงินกู้  มิฉะนั้นอาจอาจจะต้องมีการขยายสัญญา
เงินกู้ออกไป 

ฝ่ายบริหาร

โครงการ

ต่างประเทศ 

สํานักฯ/โครงการที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงานหลัก แผน/
งบประมาณรายปี 

1. แผนงานก่อสร้าง/
แผนจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมือ 
2. บริหารสัญญาต่างๆ
ทีเ่กี่ยวข้อง

รายงานต่างๆและการ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

สัญญา 

จัดทํา 
Authorize 

Signature และ 
Disbursement 
Guidelines  

กอง
การ 
เงินฯ 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน  

   

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารกรม/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กระทรวงการคลัง และแหล่ง
เงินกู้ อาจมีข้อสงสัย หรืออาจมีปรับแก้
ไขข้อมูล ทําใหอ้าจเกิดความล่าช้า ไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
 

ชี้แจงเหตุผลและตอบข้อซักถามข้อสงสัยตา่งๆให้ทุก
หน่วยงานทราบ  
 
 
 
 

4  การจัดทําแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้
จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบเพื่อเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
เพื่อรายงานต่อให้กระทรวงการคลัง
ทราบต้องทําเป็นประจําทุกเดือน ดังนั้น
หากผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่าย
เงินกู้ไม่เป็นไปตามแผนฯที่กําหนดไว้ต้อง
มีการปรับแผนงานทุกๆเดือนให้ถูกต้อง
เป็นจริงเสมอ  
 
 
 
 

ต้องเร่งรัดและ ตดิตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
เงินกู้และเงินบาทสมทบให้ทนัตามระยะที่กําหนด ถ้ามีการ
ล่าช้าเกดิขึ้น ตอ้งปรับแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายเงินกู้
ในรอบเดือนถัดไป ให้เป็นจรงิและถูกต้องและให้มีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
 

27 

จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินกู้และเงินบาท
สมทบ 
1. แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้
จ่ายเงินกู้และเงินบาทสมทบ 
2 ผลปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่าย
เงินกู้และเงินบาทสมทบ 
3. ความก้าวหน้าโครงการเงินกู้
จากแหล่งอื่นๆตามแบบฟอร์ม
จากกระทรวงการคลัง 

กระทรวง
เกษตรฯ 

เสนอกรม/กระทรวงเกษตร/
กระทรวงการคลัง และ แหล่งเงินกู้

พิจารณา 

 แก้ไขและ
ประบปรุง 

No 

yes 



 
 

ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน  
   

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

5  
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารโครงการเงินกู้จากต่างประเทศตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนเนื้อหาในรายงาน
ความก้าวหน้าประจําเดือน ประจําไตรมาส รายงาน
ฉบับสุดท้าย และรายงานฉบบัสมบูรณ์ ที่ปรึกษาและ
ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทํารายงานมา เมื่อพบความ
ผิดพลาดในเนือ้หาต้องประสานแจ้งให้ที่ปรึกษา
ปรับแก้ไข ทําให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลให้
กระทรวงการคลังและแหล่งเงินกู้ 

ประสานแจ้งบริษัทที่ปรึกษาให้ส่งรายงานความก้าวหน้า
ฉบับต่างๆให้ฝา่ยบริหารโครงการต่างประเทศล่วงหน้า โดย
มีระยะเวลาเพียงพอ ที่จะเสนอให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเล่มรายงาน
และนําไปปรับแก้ไขเพื่อให้ทนัส่งเล่มรายงานพร้อมทั้ง
สามารถชีแ้จงให้กระทรวงการคลังและแหลง่เงินกู้ได้ 

 

จัดทํารายงานระหว่างดําเนิน
โครงการ 
1. รายงานความก้าวหน้า
ประจําเดือน 
2. รายงานความก้าวหน้า
ประจําไตรมาส 
3. รายงานฉบับสุดท้าย 
4. รายงานฉบับสมบูรณ ์

กระทรวง
การคลัง

แหล่ง
เงินกู้ 
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ที่ 
 

ผังกระบวนการ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการปฏิบัติงาน  
   

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

6  
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อสิ้นสดุโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี แหลง่เงินกู้
จะเข้ามาทําการประเมินผลโครงการ การจัดเตรียม
ข้อมูลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ตามที่แหล่งเงินกู้ต้องการ
อาจไม่เพียงพอในขณะที่แหล่งเงินกู้เข้ามาทําการ
ประเมินผลในประเทศไทย จึงต้องประสานและให้
ข้อมูลเพิ่มเตมิภายหลัง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การจัดทํารายงานประเมินผลโครงการ 

ฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศต้องมีศึกษา รูปแบบ 
ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ และควรเตรียมความพร้อม
ข้อมูลโครงการให้ครบและครอบคลุมทุกๆดา้น ไว้ล่วงหน้า
ก่อนถึงแหล่งเงินกู้จะเข้ามาทําการประเมนิ เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในขณะที่คณะประเมินร้องขอ หรือตอบข้อ
ซักถามเพิ่มเตมิ 

สิ้นสุดการบริหาร
โครงการเงินกู้
ต่างประเทศ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ดําเนนิก
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การจ้างที่ปรึึกษาด้วยเงนิกู้ 

 



 
 

ขั้นตอนการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาด้วยเงินกู้ (JICA) 
 
1. ขออนุมัตดิําเนินการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ที่มีผู้แทนจากกระทรวงการคลังร่วมด้วย) 

และคณะกรรมการกํากับดูแล 
2. เตรียมการทํา Short list โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจะต้องดําเนินการตาม Guideline ของ JICA ที่

จะต้องส่ง TOR, Invitation Letter และ Short list ไปให้ JICA ให้ความเห็นชอบก่อน ดังน้ันจะต้องเตรียมการ 
ดังน้ี 
2.1  พิจารณา TOR และจัดทําฉบับสมบูรณ์เพ่ือส่งให้แหล่งเงินกู้ให้ความเห็นชอบ 
2.2  จัดทํา Invitation Letter ตามตัวอย่างใน Guideline และปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับงานของโครงการ 
2.3  สําหรับ Short list น้ัน จะตอ้งดําเนินการดังน้ี 

2.3.1  เตรียมเอกสารสําหรับคัดเลอืกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
2.3.2  ขอรายชื่อบรษิัทที่ปรึกษาไทยที่มีรายชื่อที่ศูนย์ข้อมูล กระทรวงการคลัง 
2.3.3  ออกประกาศในหนังสือพิมพ์ทั้งไทยและอังกฤษ 
2.3.4  จัดทําเกณฑ์การใหค้ะแนน 
2.3.5  รับเอกสารและดําเนินการใหค้ะแนน 
2.3.6  สรุปผลการคัดเลือก 

3. จัดทํารายงานการดําเนินการทั้งหมดโดยละเอียดส่งให้ JICA พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. เมื่อ JICA เห็นชอบแล้วจึงดําเนินการจัดส่งเอกสารท้ังหมดให้กับบริษัทท่ีมีรายชื่อใน list เพ่ือให้ส่ง Technical 

& Financial Proposal มาให้พิจารณา 
5. พิจารณาจัดทําเกณฑ์การคัดเลือกด้านเทคนิค โดยให้เป็นไปตาม Guideline ของแหล่งเงินกู้ 
6. ส่งรายงานการประเมินผลการคัดเลือกทางเทคนิคให ้JICA ให้ความเห็นชอบ 
7. เมื่อเห็นชอบแล้วจึงทําการเจรจาปรับปรุงทางด้านเทคนิค ราคา และสัญญา(จะต้องดําเนินการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2542) 
8. สรุปผลการเจรจาและทํารายงานเสนอให้ผู้มีอํานาจอนุมัต ิโดยต้องตรวจสอบว่าได้เตรียมงบประมาณสมไว้

สําหรับงานดังกล่าวแล้ว 
9. สนองรับราคา 
10.  ลงนามในสญัญา 
11.  ส่งสัญญาให้ JICA ให้ความเห็นชอบ 
12.  อาจจะออก Letter of Intent เพ่ือที่จะเริม่งานก่อนที่จะได้รับความเหน็ชอบจาก JICA (ปกติจะรอให้ JICA ให ้

ความเห็นชอบก่อน) 
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การรดําเนินการ

 

รจัดซื้อเครื่อ

3

องจักรเคร่ือ
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องมือด้วยเงงิินกู ้



 
 

ขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องมือด้วยเงินกู้ (JICA) 
 
1. เตรียมเอกสารการจัดซื้อ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ Loan Agreement และGuideline 

ซึ่งอาจดําเนินการได้โดยจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณา  
2. เตรียม Specifications และใบเบิก 
3. จัดทําเล่มเอกสารประกวดราคา และร่างสัญญา(จะต้องดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2542) 
4. ขออนุมัติดําเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ

คณะกรรมการตรวจรับ 
5. ดําเนินการประกาศในหนังสือพิมพ์ท้ังไทยและอังกฤษ และส่งให้สถานทูตต่างๆ 
6. ทําการพิจารณา และประเมินผลการประกวดราคา โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบ 
7. ส่งผลการประกวดราคาในรูป Bid Analysis ให้ JICA ให้ความรับผิดชอบ 
8. จากนั้นจัดทํารายงานเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
9. สนองรับราคา 
10. ลงนามในสัญญา 
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การดาํเนินงานประกวดราคาจ้างเหมานานาชาติ

จดัทาํร่างเอกสารประกวดราคาจา้งเหมานานาชาติ

คณะกรรมการพิจารณา

กรมฯ อนุมติั

สาํนกัอยัการสูงสุด

แหล่งเงินกู้

จดัทาํเอกสารประกวดราคาจา้งเหมานานาชาติ

ส่งจดหมายเชิญผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูรั้บเหมา

เปิดซองประกวดราคา

คณะกรรมการสรุปผล

แหล่งเงินกูเ้ห็นชอบ

สาํนกังบประมาณ

กระทรวงฯ

รมว. เห็นชอบเสนอครม. ผกูพนังบประมาณ

ครม.อนุมติัผกูพนังบประมาณ

ลงนามในสญัญา

สัง่ใหเ้ขา้ทาํงาน

คดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้

คณะกรรมการพิจารณา

แหล่งเงินกู้

ประกาศรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้
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การดําเนินงานประกวดราคาจ้างเหมานานาชาติ 
 
 1.ขออนุมัตดิําเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
(Pre-qualification :PQ) และ คณะกรรมการจัดทําร่างเอกสารประกวดราคาทํางานควบคู่กันไป 
 2.เมื่อได้ผลการคัดเลือก PQ แล้วจึงส่งให้แหล่งเงินกู้ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศ 
 3.ส่งร่างเอกสารประกวดราคาและร่างสัญญาให้สํานักอัยการสูงสุดพิจารณา และส่งให้แหล่งเงินกู้ให้ความ
เห็นชอบแล้วจึงจัดทําเอกสารดังกล่าว 
 4.ขออนุมัติกรมฯดําเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆดังน้ี 
  4.1 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
  4.2 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา 
  4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  4.4 ผู้ควบคุมงาน 
 5.ส่งผลการประกวดราคาให้แหล่งเงินกู้เห็นชอบ 
 6.ส่งผลการประกวดราคาให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา 
 7.ขออนุมัติรับราคาต่อกระทรวงเกษตรฯ และขอผูกพันงบประมาณข้ามปีต่อ ครม. 
 8.ครม.อนุมัติผกูพันงบประมาณข้ามปี กระทรวงเกษตรฯอนุมัติรับราคา กรมฯลงนามในสญัญา สั่งเข้าทํางาน 
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมานานาชาติ 
 
ประกอบด้วย - Volume I : Instruction to Bidders 
  - Volume II : Conditions of Contract 
  - Volume III : Technical Specifications 
  - Volume IV : Priced Bill of Quantities 
  - Volume V : Contract Drawings 

- Addendum and Circular letters issued during Bidding Period 
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ขั้นตตอนการขอรับ

 

ับเงินช่วยเหลื
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ลอืจากต่างปรระเทศ (JICA)) 

 



 
 

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ สําหรับ Japanese Grant Aid (JICA)  
แบ่งออกเป็น 5 ระยะ 15 ขั้นตอน 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ ในการขอรับ Grant Aid 
 กรมชลประทาน โดย สํานักบริหารโครงการ ยกร่างเสนอต่อ JICA ผ่านทาง TICA  โดยจัดทํา 
Application ขอรับความช่วยเหลือ 

ระยะท่ี 2 ตรวจสอบคําขอ ซึ่งเป็นขบวนการภายในของญ่ีปุ่น ประกอบด้วย 
 2.1 การสํารวจเบ้ืองต้น และทําการกลั่นกรองโครงการ 
 2.2 การประเมินและตั้ง Team of Reference ซึ่งดําเนินการโดย Preparation Survey Team โดยกรม
ต้องแต่งตั้ง Counterpart เพ่ือดําเนินการร่วมกับ JICA 

ระยะท่ี 3 การจัดเตรียมโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย 
 3.1 กรอบการออกแบบและการศึกษาโครงการ 
 3.2 จัดทํา Approval รายงานประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Appraisal Report) ซึ่งถ้าเห็นว่า
โครงการเป็นไปได้ก็จะจัดทํา Minutes of Discussions ลงนามโดยกรมชลประทานกับ JICA 
 3.3 อนุมัติโดย ครม. ญี่ปุ่น 
 3.4 การลงนาม Exchange of Notes ลงนามโดย อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) 
กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย จากน้ันทาง TICA จะมี
หนังสือมอบอํานาจให้กรมชลประทานลงนามข้ันต่อไป ที่อยู่ภายใต้เง่ือนไข Exchange of Notes 
 3.5 ลงนามใน Grant Agreement กรมชลประทานโดย อธช. และผู้แทนจาก JICA ร่วมลงนาม 

ระยะท่ี 4 ดําเนินการทางด้านระบบเบิกและจ่ายเงิน Grant ประกอบด้วย 
 4.1 การเปิดบัญชเีพ่ือรับ-จ่ายเงิน โดยกรมชลประทานจะต้องดาํเนินการตาม Banking Arrangement  ที่จะ
มอบหมายให้ ผอ.งบ. ลงนามในการเปิดบัญชี และแต่งตั้งผู้มีอํานาจในการเบิก-จ่าย 
 4.2 กรมจัดเตรยีมค่าธรรมเนียม สําหรับการเบิกจ่าย (ในการเบิกจ่ายเงิน Grant จะมีค่าธรรมเนียมในการ
เบิกจ่ายซึ่งตามภาระผูกพันจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับ Grant ต้องตั้งงบประมาณรองรับและทําการจ่ายประมาณ 
0.1% ของวงเงินเบิกจ่าย) 
 4.3 กรมดําเนินการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีตกลง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการพัสดุ
ฯ แต่ภายใต้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ดําเนินการตามกระบวนการของแหล่งเงินช่วยเหลือน้ันๆ  (จึงต้องมี
การขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษา โดยให้ JICA เสนอบริษัทที่จะมา
เป็นที่ปรึกษาของโครงการมาเองภายใต้โดยใช้งบประมาณจาก Grant Aid) 
 4.4 ดําเนินการประกวดราคาก่อสร้าง โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้ดําเนินการในประเทศญี่ปุ่น (JICA จะเป็นผู้
คัดเลือกผู้รับจ้างโดยให้กรมชลประทานแต่งตั้งผู้แทนไปร่วมดําเนินการคัดเลือกและลงนามในสัญญาจ้างท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น (ตามระเบียบของ JICA) โดย JICA เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 4.5 กรมแต่งตั้งผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ไปลงนามที่ญี่ปุ่น 
 4.6 ดําเนินการก่อสร้างโดยที่รัฐบาลไทยจะต้องอํานวยความสะดวก 5 ประการ 
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1. ส่งมอบที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง  (กรมต้องมีการดําเนิน สํารวจ รังวัด กันเขตและจัดซื้อที่ดิน) 
 2. การเข้ามาปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง (ทาง JICA จะเป็นผู้แจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่

จากญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยให้ทาง TICA ดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างไทย-ญี่ปุ่น) 
  3. ให้การยกเว้นภาษีนําเข้า และภาษีอากร (ผู้รับจา้งแจ้ง JICA และ JICA แจ้งต่อ TICA เพ่ือออก
หนังสือรับรองไปยังกรมศุลกากร) 
  4. การใช้ VAT 0%  (TICA จะมีหนังสือมอบอํานาจในการออกหนังสือรับรองให้ใช้ VAT 0% 
เพ่ือกรมได้ออกให้ Supplier ต่อไป) 
  5. การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ภายในประเทศ (การขนส่งวัสดุสําหรับโครงการที่นําเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศไทยต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งภายในประเทศ) 

ระยะท่ี 5 เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 JICA จะส่งมอบสิ่งก่อสร้างน้ันให้กรมชลประทาน เพ่ือทําการทดสอบและฝึกอบรมในการใช้งาน
สิ่งก่อสร้างน้ัน รวมทั้งกรมมีหน้าที่รายงานการใช้งานตามกรอบของทาง JICA   
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 39 

ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานโครงการเงินกู้



 

  

ตัวอย่างแบบบฟอร์มรายงานผล

 40

ลการปฏิบัติงานโคครงการเงินกู้ต่างประเทศ 



 
 

 41 

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้ต่างประเทศ 
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