
 

 
 

 

ความรูเก่ียวกับแนวทางและ 

หลักเกณฑการวิเคราะหโครงการ 

1       ความรูเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการ 



 

หลักการวิเคราะหโครงการ 

ในการวิเคราะหโครงการจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายๆ ดาน เชน เปนโครงการที่สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายของรฐับาล นอกจากนี้ จะตองพิจารณาความพรอม 

ของหนวยงานทางดานสถานะการเงิน รวมถึงแผนการลงทุนระยะยาวของหนวยงาน  ในการวิเคราะหโครงการ 

จะตองพิจารณารายงานศึกษาความเหมาะสม ทั้งทางดานเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม การเงิน เชน  

เปนโครงการที่ไดรับรายไดตอบแทนเปนเงินตราตางประเทศหรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 

คุมคา และมีแผนพรอมที่จะดําเนนิการ เชน คณะรฐัมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว/มีการศึกษาและออกแบบ

รายระเอียดโครงการแลว  ที่สําคัญ คือ จะตองไมขัดกบัขอกฎหมายตามพระราชบญัญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 

สวนเงินกูโครงการรัฐบาล  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะหโครงการลงทุนของสวนราชการ 
2. ประสานงานในการขอรับความชวยเหลือทางวิชาการสําหรับโครงการทีใ่ชเงินกูตางประเทศ

ของสวนราชการ 

3. ดําเนนิการกูเงินใหแกโครงการลงทุนที่ใชเงินกูตางประเทศของสวนราชการ 
4. กํากับและตดิตามการบริหารจัดการโครงการการเบิกจายเงินกู การจัดซื้อจัดจาง และการจาง 

ที่ปรึกษา รวมทั้งการแกไขสญัญาเงินกู และการพิจารณาคําขอในการศกึษา ฝกอบรม และดูงานในตางประเทศ 

ของโครงการ 

5. จัดทําฐานขอมูลโครงการเงินกูตางประเทศของสวนราชการ 

การวิเคราะหโครงการลงทุนของสวนราชการ จะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี ้

• นโยบายของรฐับาล 

• ความเปนไปไดของโครงการ 

- ลักษณะโครงการดานสังคม ดานเศรษฐกจิ 

- ความเหมาะสมของโครงการดานเทคนิค สังคม และการเงิน 

- เปาหมาย ประโยชนและความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ผลตอบแทนของโครงการดานเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม 

 ความพรอมของโครงการในการเสนอตอ สศช./ครม./งบประมาณสมทบ/การประกวดราคา 

การจัดซื้อจดัจาง การจางที่ปรึกษา 
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 คาใชจายโครงการ มี 2 ประเภท คือ คาใชจายสวนที่เปนเงินตราตางประเทศ (FC : Foreign 

Cost) และคาใชจายสวนที่เปนเงินบาทสมทบ(LC : Local Cost) 

 แหลงเงินทุน ประกอบดวยเงินงบประมาณ  เงินกูตางประเทศ และเงินกูในประเทศ 

 แผนการดําเนนิโครงการ ประกอบดวย แผนการจางที่ปรกึษา  แผนการจัดซื้อเคร่ืองมือและ

อุปกรณ  แผนการกอสราง/ควบคุมงาน  และแผนการฝกอบรม(ถามี) โดยจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม 

ของรายการคาใชจาย และคาสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด 

 การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ ดานเศรษฐกิจ การเงินและสงัคม รวมทั้ง ผลตอบแทน

ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(Benefit Cost Ratio : 

B/C)หรือมูลคาปจจบุันสุทธิ(Net Present Value : NPV) 

 

สวนเงินกูโครงการรัฐวิสาหกิจ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะหโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประเมินศักยภาพและฐานะการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ 

2. ประสานงานในการขอรับความชวยเหลือทางวิชาการสําหรับโครงการทีใ่ชเงินกูตางประเทศ
ของรัฐวิสาหกจิ 

3. ดําเนนิการกูเงินและค้าํประกนัใหแกโครงการลงทุนที่ใชเงินกูตางประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
4. กํากับและตดิตามการบริหารจัดการโครงการ การเบิกจายเงินกู การจดัซื้อจดัจาง และการจาง

ที่ปรึกษา รวมทั้งการแกไขสญัญาเงินกู 

5. ศึกษาวิเคราะหงบลงทุนและความตองการเงินบาทสมทบของรัฐวิสาหกิจ 
6. จัดทําฐานขอมูลโครงการเงินกูตางประเทศ และฐานะการเงินของรัฐวสิาหกิจ 

 

การวิเคราะหโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกจิ จะตองคํานงึถึงปจจัยตางๆ ดังนี ้

 ความเปนไปไดของโครงการทางดานเทคนิค การเงิน ผลกระทบเศรษฐกิจ 

 การศึกษาส่ิงแวดลอม 

 ความพรอมของหนวยงาน/โครงการ 

 แผนการลงทุนวงเงินคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศและในประเทศ 

 สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ เชน สัดสวนรายไดเทียบกับภาระหนี้ (Debt Service 

Coverage Ratio)>1.5,อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) 3:1 
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ขอบเขตการกูเงิน/ค้ําประกัน 

 เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจายสูงกวารายได 

โดยกูไดไมเกิน 20% ของงบประมาณรายจายกับอีก 80% ของ

งบที่ชําระคืนเงินตน 

 กูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กูไดท้ังเงินบาทและ 

เงินตราตางประเทศไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรายจาย 

(กรณีตลาดเอ้ืออํานวย) 

 ในปงบประมาณหนึ่งจะค้ําประกันไดไมเกินรอยละ 20 ของ

งบประมาณรายจาย 

 เพดานของวงเงินในการค้ําประกัน และใหกูตอของรัฐวิสาหกิจ

และสถาบันการเงินภาครัฐ ดังนี้ 

- รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน 

จํากัด ไมเกิน3เทาของเงินกองทุนของรัฐวิสาหกิจ 

- สถาบันการเงินภาครัฐ ไมเกิน 6 เทาของเงินกองทุนของ

สถาบันการเงินภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการค้ําประกันแกรัฐวิสาหกิจ 

 กระทรวงการคลังจะค้ําประกันหรือใหกูตอรัฐวิสาหกิจใดที่มิไดประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค

และมีผลประกอบการขาดทนุตดิตอกันเกนิ 3 ปไมได 

การดําเนินการกูเงิน/ค้ําประกัน 

 ทาบทามและเจรจาเงื่อนไขเงินกูกับแหลงเงินกู 

 ศึกษาเง่ือนไขและสัญญาเงินกู/ค้ําประกัน 

 เสนอกระทรวงการคลังแตงตั้งคณะผูแทนไทยเพื่อเจรจารายละเอียดเงื่อนไขของสัญญากูเงิน/

ค้ําประกัน 

 เสนอ ครม. เพ่ือขออนุมตัิเง่ือนไขและลงนามในสัญญา 

 ลงนามในสญัญาโดยผูแทนที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 รายงานผลการกูเงิน/ค้ําประกัน ให ครม. รับทราบ ซึ่งในกรณีโครงการของสวนราชการ 

จะตองมีการจดัเตรียมความเห็นทางกฎหมาย และประกาศผลการกูเงินในราชกิจจานุเบกษา (เง่ือนไขและ 

วัตถุประสงค) ภายใน 2 เดอืน 
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• สัญญากูเงิน/ค้ําประกันจะมผีลใชบังคบันบัตั้งแตวันลงนามในสัญญา ดังนี ้

- ธนาคารโลก    60 วัน  

- ธนาคารพัฒนาเอเชีย   90 วัน 

- ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน  120 วัน 

 เรงรัดและดําเนินการใหสัญญากูเงินมีผลใชบังคับตามกฎหมาย แตงตัง้ใหสวนราชการบริหาร

โครงการและเบิกจายเงินกู 

 จัดทําฐานขอมูลการกูเงิน/ค้ําประกัน 

 

การกํากับบริหารจัดการโครงการ 

 กํากับดูแลการบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวตัถปุระสงค/เปาหมาย ที่ ครม. อนุมัต/ิ

สัญญาการกูเงิน/ค้ําประกันที่ผูกพันไว 

 ดูแลการเบิกจายเงินกูใหเปนไปตามสญัญา  โดยการเบกิจายเงินกู ม5ี วิธี ดังนี ้

1. Direct Payment (การเบิกจายโดยตรง) 

2. Transfer (การโอนเงิน) 

3. Special Account (การเปดบัญชีพิเศษ) 

4. Imprest Account (การเบิกจายเงินกูจากบัญชีทดลองจาย) 

5. Reimbursement (การเบิกจายที่ผูกูไดจายเงินไปกอน) 

 ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการรวมกับแหลงเงินกูเพ่ือแกไขปญหา 

การดําเนินโครงการที่ไมเปนไปตามแผน 

 จัดทําฐานขอมูลการเบิกจายและความกาวหนาของโครงการโดยระบบประมวลผลและตดิตาม

โครงการเงินกูจากตางประเทศ (Loan Portfolio Management Information System : LPMIS) 

- โดยใชระบบ Website (www.pdmo.osu.go.th) 

- จัดทํารายงานการเบิกจายประจําเดือน/รายไตรมาส 

 

 การขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจาย 

 การปรับเปลี่ยนโอนเงินกูในแตละหมวดใหพอเพียงกับแผนงานที่เปล่ียนแปลง 

 กํากับ ดูแล การปดโครงการ 

 ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียใหแกหนวยงาน

ภาครฐั 
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http://www.pdmo.osu.go.th/


 

 ใหคําแนะนําและชวยเหลือหนวยงานในการจัดซื้อ/จัดจางใหเปนไปตามเงื่อนไขแหลงเงินกู

และระเบียบของทางราชการ 

 ศึกษาและทบทวนกรอบการลงทุนใหสอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งเรงรัดการดําเนนิ

โครงการใหเสร็จตามแผน 

 การปรับยกเลิกเงินกูเหลือจาย 

 

การติดตามและประเมินโครงการ มี 3 ระยะ 

 กอนการดาํเนนิโครงการ(Ex-ante Evaluation) (หลักการวิเคราะห/หลักเกณฑการพิจารณาโครงการ) 

 ระหวางดําเนนิโครงการ(Mid-term Evaluation) (การกํากับดูแลการบริหารโครงการ) 

 หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแลว(Ex-Post Evaluation) 
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