
รายงานผลการกู้เงนิตาม พ.ร.ก.ฯ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 56 
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ดอกเบ้ีย

งวดแรก

30-เม.ย.-55 กรุงไทย 3,500.00 BIBOR+0.40 3.23154 3.63154 31-ต.ค.-55

1-พ.ย.-55 กรุงไทย 6,500.00 BIBOR+0.17 2.98154 3.15154 30-เม.ย.-56

ออมสิน 12,000.00

กรุงไทย 3,393.00

25,393.00

3.41

BIBOR/FDR
วันสดุทา้ยที่

สามารถเบิกเงินกู้ได้

วันครบ

ก าหนด

 ปี งปม. 55 คร้ังที ่1 30-เม.ย.-59

1-เม.ย.-57 1-พ.ค.-60

ปีงบประมาณ ประเภทเงินกู้
วันทีล่งนามใน

สญัญากู้
ธนาคาร วงเงิน อัตราดอกเบ้ีย

 Term Loan  

 Term Loan  

รวม

ปี งปม. 56 คร้ังที ่1 30-เม.ย.-56 FDR+1.42 1.988

•  สบน. ได้ลงนามในสัญญาเงินกูแ้ล้วทั้งสิ้นจ านวน 25,393 ลบ. ในรูปแบบ Term Loan ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 56 
สบน. ได้เบิกเงินกู้จากธนาคารพาณิชยเ์สร็จสิ้นรวม 12,750 ลบ. และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้เบิกจ่ายแล้ว
ทั้งสิ้น จ านวน 11,734.857 ลบ.  

สถานะวงเงินกู้ พ.ร.ก.ฯ 
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3.2 รายงานผลการติดตามการเบกิจ่ายเงนิกู้ของโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ 
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โครงการ หน่วยงาน มติ ครม. วงเงิน (ลบ.) วงเงินจดัสรร วงเงินเบิกจา่ย สถานะโครงการ

1. โครงการระยะเรง่ด่วน (กบอ.) 30,269.1743 25,392.7233 11,734.8574 ข้อมูลเบิกจา่ย ณ วันที ่21 มิ.ย. 56

กรมปา่ไม้ 10 ก.ค. 55 443.73 427.0690 426.6180 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่และพนัธ์ุพชื 8 พ.ค. 55 463.20 463.2000 463.0430 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 8 พ.ค. 55 35.76 35.3000 27.5920 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

กรมพฒันาที่ดิน 10 ก.ค. 55 12.60 12.6000 12.5904 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 8 พ.ค. 55 1,220.00 1,219.8000 1,219.8000 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กรมทางหลวง 8 พ.ค. 55 9,583.80 9,041.7410 3,860.1300 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

กรมทางหลวงชนบท 8 พ.ค. 55 8,858.49 8,684.2200 2,179.9420 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

กรมเจ้าทา่ 8 พ.ค. 55 3,282.16  -  -  -

กรมชลประทาน 8 พ.ค. 55 1,168.29 1,067.1026 597.9080 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ

1.3 โครงการประตูระบายน้ า/สถานีสูบน้ ากึง่ถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 28 ส.ค. 55 334.04 334.0440 163.1440 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

1.4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าบริเวณประตูระบายน้ าบางโฉมศรี 28 ส.ค. 55 263.80 263.10 153.6310 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

1.5 งานปรับปรุงคันคลองเชยีงรากน้อยด้านทศิใต้ ชว่งที่ 1 และชว่งที่ 2 22 ต.ค. 55 432.38 428.49 272.8760 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

1.6 โครงการปรับปรุงระบบเขื่อนปอ้งกนัอทุกภัยนิคม/สวน/เขต อตุสาหกรรม จ านวน 6 แหง่ ส านักงานปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 5 มิ.ย. 55 3,236.69 2,629.50 1,814.1890
 เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,814.189 ลบ. (5 นิคมอตุสาหกรรม) ส าหรับ

นิคมสหรัตนคร สงป. จัดสรรแล้ว เมือ่วันที ่20 ม.ิย. 56

กองทพัเรือ 21 ส.ค. 55 19.85 19.85 19.8500 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กรุงเทพมหานคร 21 ส.ค. 55 128.77 119.39  - อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ ยังไมม่กีารเบิกจ่าย

1.8 โครงการปอ้งกนัน้ าทว่มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชยี และ

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28 ส.ค. 55 171.47 128.09 128.0930

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 รายการ เหลือรายการกอ่สร้างเขื่อนพนังดิน 

ประตูกัน้น้ า (ด้าน AIT) สงป. จัดสรรแล้วเมือ่วันที ่19 ม.ิย. 56
1.9 แผนพฒันาประสิทธิภาพการเกบ็และการระบายน้ าในพืน้ที่รับน้ านองในพืน้ที่ 11 จังหวัด 

เพือ่ด าเนินการโครงสร้างพืน้ฐานในระยะเร่งด่วน
กรมชลประทาน 5 มิ.ย. 55 614.14 519.22 395.4510 อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

1.1 โครงการตามแผนการฟืน้ฟ ูการอนุรักษป์า่และดิน การท าฝาย 

1.2 โครงการตามแผนการปอ้งกนัปญัหาอทุกภัยระยะเร่งด่วนด าเนินการในพืน้ที่ฝ่ังตะวันออก

 และฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา

กรมชลประทาน

1.7 โครงการจัดหา/จัดท า เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองผลักดันน้ า และส่วนอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง เพือ่ขอ

ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย/หมดอายุการใชง้านและรายการที่ขอเพิม่เติม
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แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ฯ 
  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 ครม. ไดม้ีมติรับทราบผลผู้ชนะการคัดเลือกในแต่ละ Module ส าหรับการด าเนินโครงการ
จัดท ากรอบแนวคิด (Conceptual Plan) ในการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

A = 8 ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา 

B = 17 
ลุ่มน้ าอื่น 

Module งาน/โครงการ วงเงิน (ลบ.) 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ 

Module 

  รวมทั้งสิ้น 284,754.77808 

Module A1  1.การสร้างอ่างเก็บน้ าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าปิง ยม น่าน สะแกรังและป่าสัก 48,550.8940  ITD-Powerchina JV  

Module A2 
 2.การจัดท าผังการใช้ท่ีดิน/การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ า รวมท้ังท าพ้ืนท่ีปิดล้อมพ้ืนท่ีชุมชนและ 
    เศรษฐกิจหลัก ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

24,958.0000  ITD-Powerchina JV  

Module A3  3.การปรับปรุงพื้นท่ีเกษตรชลประทานในพื้นท่ีโครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์และเหนือ 9,863.6209 
 Korea Water Resources 
Corporation (K Water 

Module A4 
 4.การปรับปรุงสภาพล าน้ าสายหลัก และคันริมแม่น้ าของแม่น้ าสายหลัก คือ ปิว วัง ยม น่าน เจ้าพระยา   
    สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน ฯลฯ 

16,703.000  ITD-Powerchina JV  

Module A5 
 5.การจัดท าทางน้ าหลาก (Floodway) และ/หรือทางผันน้ า ( Flood division channel ) ขนาดไม่น้อยกว่า 
    1,500 ลบ.ม/วินาที รวมท้ังจัดท าทางหลวง (ระดับประเทศ) ไปพรอ้มๆกัน 

150,484.4900 
 Korea Water Resources 
Corporation (K Water 

Module A6 
Module B4 

 6.การปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์เละเตือนภัยรวมท้ังการบริหารจัดการน้ ากรณีต่างๆในพื้นท่ีลุ่ม 
    เจ้าพระยา และการปรับปรุงระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัยรวมท้ังการบริหารจัดการน้ า 
    กรณีต่างๆในพื้นท่ีลุ่มน้ า 17 ลุ่มน้ า 

3,902.35112  กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเลย ์

Module B1  7.การสร้างอ่างเก็บน้ าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นท่ีลุ่มน้ า 17 ลุ่มน้ า 11,699.7330  ITD-Powerchina JV  

Module B2 
 8.การจัดท าผังการใช้ท่ีดิน/การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ า รวมท้ังการจัดท าพ้ืนท่ีปิดล้อมพ้ืนท่ีชุมชนและ
เศรษฐกิจหลัก ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 17 ลุ่มน้ า 

13,656.68906  กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที  

Module B3  9.การปรับปรุงสภาพล าน้ าสายหลัก และคันริมแม่น้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า 17 ลุ่มน้ า 4,936.000  ITD-Powerchina JV  
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สถานะโครงการ : ครม. มีมติอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 18 
มิ.ย. 56 จ านวน 4 แผนงาน 
คณะกรรมการ : คณะกรรมการยทุธศาสตรเ์พื่อการฟื้นฟู
และสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สศช. 
 

 

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 
คณะกรรมการ : กบอ. 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส านักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี(สปน.)/ส านักงานนโยบายบริหาร
จัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) 
 

 

 

สถานะโครงการ : ครม. มีมติอนุมัติโครงการ 
วงเงิน 30,269.17 ลบ. อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 
คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า
และอุทกภัย (กบอ.)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ประกอบด้วย 13 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น 

พ.ร.ก.ฯ 

350,000.00 ลบ. 

โครงการระยะเร่งด่วน  

25,661.11 ลบ. 

โครงการระยะยั่งยืน และ  

Conceptual Plan (กบอ.) 

314,337.87 ลบ. 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟู
และสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 

10,000.00 ลบ. 

รายละเอียดโครงการ วงเงิน (ลบ.) 

- Module A0 และ B0 (แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
และดิน ที่หน่วยงานด าเนินการเอง) 

10,000.00 
 

 - Module A1 - A6 และ B1 - B4  
(Conceptual Plan) 

291,000.00 
 

 - ค่าจ้างที่ปรึกษา 8,730.83 

 - แผนงานสนับสนุนโครงการ Conceptual Plan 4,607.04 

รายละเอียดโครงการ วงเงิน (ลบ.) 

 - แผนงานพัฒนาภาคการเกษตรและบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพ 

3,610.00 
 

- แผนงานพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

4,770.00 
 

- แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาโลก 

870.00 

  - แผนงานวิจัยเชิงปฏบิัติเพื่ออนาคตประเทศ 750.00 

แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ฯ 
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สงป. จัดสรรแล้ว ท้ังสิ้น  
349,998.98 ลบ. 
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แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ฯ 

ที่มา : แบบ นอป.02 ของ สงป. ณ วันที่ 20 มิ.ย. 56 

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ พ.ร.ก.ฯ ตามที่ สงป. จัดสรร วงเงิน 324,606.2665 ลบ. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

A1
การสร้างอา่งเกบ็น้ าอย่างเหมาะสม และย่ังยืน ในพืน้ทีลุ่่มน้ า ปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก

 (A1)
520.6300      2,845.3513   13,144.4669  16,369.1370  10,736.6480  6,383.7669   50,000.0000         

A2
การจัดท าผังการใช้ทีดิ่น/การใช้ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีลุ่่มน้ า รวมทัง้การจัดท าพืน้ทีป่ิดล้อม

พืน้ทีชุ่มชนและเศรษฐกจิหลัก ส าหรับพืน้ทีลุ่่มน้ าเจ้าพระยา (A2)
585.0000      8,060.0000   7,800.0000   5,200.0000   2,600.0000   1,755.0000   26,000.0000         

A3
การปรับปรุงพืน้ทีเ่กษตรชลประทานในพืน้ทีโ่ครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพือ่

เกบ็กกัน้ าหลากชั่วคราว (A3)
225.0000      3,100.0000   3,000.0000   2,000.0000   1,000.0000   675.0000      10,000.0000         

A4
การปรับปรุงสภาพล าน้ าสายหลัก และการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแมน่้ าในพืน้ทีแ่มน่้ ายม 

น่าน เจ้าพระยา (A4)
920.0000      2,700.0000   5,300.0000   5,700.0000   2,300.0000   80.0000       17,000.0000         

A5
การจัดท าทางผันน้ า (Flood Diversion Channel) ขนาดประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที 

รวมทัง้การกอ่สร้างถนนเพือ่รองรับการคมนาคม (A5)
8,260.6138   31,383.0234  41,499.9149  32,626.2714  24,738.5931  14,491.5834  153,000.0000       

A6 และ B4 ระบบคลังข้อมลูเพือ่การพยากรณ์และเตือนภัย รวมทัง้การบริหารจัดการน้ า (A6 และ B4) 119.1900      1,084.9378   1,394.0412   473.9496      326.4730      601.4084      4,000.0000          

B1 การสร้างอา่งเกบ็น้ าอย่างเหมาะสม และย่ังยืน ในพืน้ทีลุ่่มน้ า 17 ลุ่มน้ า (B1) 833.5800      3,648.7100   2,624.4100   1,810.7900   1,535.5000   1,547.0100   12,000.0000         

B2
การจัดท าผังการใช้ทีดิ่น/การใช้ประโยชน์ทีดิ่นในพืน้ทีลุ่่มน้ า รวมทัง้การจัดท าพืน้ทีป่ิดล้อม

พืน้ทีชุ่มชนและเศรษฐกจิหลัก ส าหรับพืน้ที ่17 ลุ่มน้ า (B2)
2,014.2400   3,908.2500   3,562.4700   2,211.1900   2,211.1900   92.6600       14,000.0000         

B3
การปรับปรุงสภาพล าน้ าสายหลัก และการป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงริมแมน่้ าในพืน้ทีลุ่่มน้ า 17 

ลุ่มน้ า (B3)
28.8786       148.7079      679.2000      2,107.8519   1,923.8667   111.4949      5,000.0000          

13,507.1324 56,878.9804 79,004.5030 68,499.1899 47,372.2708 25,737.9236 291,000.0000       

2,085.3361   2,003.9303   1,997.1007   2,027.7057   1,885.9272   -             10,000.0000         

436.3800      1,746.2000   1,746.2000   1,746.2000   1,746.2000   1,309.6500   8,730.8300          

230.3000      921.2000      921.2000      921.2000      921.2000      691.9445      4,607.0445          

268.3920      -             -             -             -             -             268.3920            

 - โครงการป้องกนัน้ าท่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและ

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
226.0300      -             -             -             -             -             226.0300            

 - โครงการปรับปรุงระบบเขื่อนป้องกนัอทุกภัยนิคม/สวน/เขต อตุสาหกรรม จ านวน 6 แห่ง 

ทดแทนของเดิมทีช่ ารุดเสียหาย/หมดอายุการใช้งานและรายการทีข่อเพิม่เติม (สหรัตนนคร)
42.3620       -             -             -             -             -             42.3620              

722.0000      4,924.0000   2,682.0000   1,142.0000   300.0000      230.0000      10,000.0000         

 - แผนงานพฒันาภาคการเกษตรและบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ 361.0000      1,805.0000   1,083.0000   361.0000      -             -             3,610.0000          

 - แผนงานพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวันออกเพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 200.0000      2,520.0000   1,000.0000   520.0000      300.0000      230.0000      4,770.0000          

 - แผนงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ตอบสนองทิศทางการพฒันาโลก 87.0000       261.0000      261.0000      261.0000      -             -             870.0000            

 - แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติเพือ่อนาคตประเทศ 74.0000       338.0000      338.0000      -             -             -             750.0000            

17,249.5405 66,474.3107 86,351.0037 74,336.2956 52,225.5980 27,969.5181 324,606.2665 

ปีงบประมาณ
รวม

รวมวงเงิน Conceptual Plan ในวงเงิน 291,000 ลบ.

module กิจกรรม/รายการ

การด าเนินการตามยทุธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)

รวมทัง้สิน้

โครงการบริหารโครงการในสว่นของ Project Management and Engineering Consultant (PMEC)

 และ Project Supervision Consultant (PSC) ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี

แผนงานสนับสนุนโครงการ Conceptual Plan (ในสว่นของวงเงิน 4,607.0445 ลา้นบาท)

แผนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและดิน (หน่วยงานด าเนินการเอง) A0 และ B0

โครงการระยะเร่งด่วน
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18/06/2556 

• ประมูลเงินกู้จากสถาบันการเงิน 32 แห่ง 

• อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (BIBOR/FDR + Spread)                                    
ปรับอัตราดอกเบี้ย/ ช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

• เงินกู้ทยอยครบก าหนดช าระเงิน  

• สามารถช าระคืนต้นเงินกู้ก่อนก าหนดได้ 

รายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ 

• ลงนามสัญญาแล้ว จ านวนรวม 25,393 ล้านบาท 

• คงเหลือวงเงินที่ต้องลงนาม จ านวน 324,607 ล้านบาท ภายใน 30 มิถุนายน 
2556 

• คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กู้เงินตามกรอบแผนงานตามที่ กบอ. และ 
กยอ. เสนอ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และส านักงบประมาณได้จัดสรร
วงเงินแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 

• อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 

• ต้นทุนการกู้เงิน ณ วันประมูล อัตราดอกเบี้ยร้อยละ FDR + 1.83 (3.82) 
ต่อปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 วงเงิน 350,000 ล้านบาท 

แผนการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ฯ 
ประเด็นพิจารณา 

 

จากแผนการกู้เงินดังกล่าวข้างต้น สบน. จึงเห็นควรกู้เงินโดยวิธีการลงนามสัญญาเงินกู้ (Term Loan) กับสถาบันการเงิน วงเงิน 324,606.2665 ลบ. ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 และ สงป. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56 โดยทยอยเบิกเงินกู้   
ตามความต้องการใช้เงินจริงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยมีเงื่อนไขการกู้เงิน ดังนี้ 

14 
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สรุปผลการประชุมความคืบหน้าการพัฒนาระบบ GFMIS การคืนเงินเหลือจ่าย ณ 21 ม.ิย. 56 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับและพัฒนาระบบงาน ส านักก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเลคทรอนิกส์ (นางสุดารัตน์ รักจันทร)์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS เพื่อรองรับ 
การคืนเงินเหลือจ่ายส าหรับเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เสร็จแล้ว โดยหน่วยงานสามารถส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้าสู่ระบบ 
GFMIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องและออกหนังสือเวียนเพื่อแจ้งขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคืนเงินเหลือจ่ายให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต่อไป  โดยมีเนื้อหาสรุปแนวปฏิบัติส าหรับการโอนเงินเหลือจ่าย ดังนี้ 

1 
2 
3 

กรมบัญชีกลางจะท าหนังสือเวียนการคืนเงินเหลือจ่ายไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยเมื่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ได้ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
แล้วจะต้องคืนเงินเหลือจ่ายนั้น หน่วยงานจะต้องตรวจสอบข้อมูลเงินเหลือจ่ายแต่ละโครงการ หากมีเงินเหลือ
จ่ายจากโครงการจึงจะท าการคืนเหลือจ่าย ในปัจจุบันพบว่าหน่วยงานที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงิน 
เหลือจ่าย ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมพัฒนาที่ดิน 

หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือของโครงการเป็นไฟล์ Excel เพื่อท าการอัพโหลดข้อมูล 
ลงระบบ GFMIS ในรายการเงินเหลือจ่าย 

หน่วยงานอัพโหลดข้อมูลและคีย์ข้อมูลในระบบ GFMIS แล้วเสร็จ คลิกเลือกรายการที่ยืนยันเงินเหลือจ่าย 
เพื่อจะท าการดึงงวดและโอนเข้าถังกลางให้ส านักงบประมาณจัดสรรต่อไป 17 
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