ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการภายใต้ พ ระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบกับมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พระราชกาหนด” หมายความว่า พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
“โครงการ” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการ
ที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
“แผนงานหรือโครงการที่ ๑” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
“แผนงานหรือโครงการที่ ๒” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด

-๒“แผนงานหรือโครงการที่ ๓” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กาหนดไว้
ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
“เงินกู้” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กู้ในนามรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยตามพระราชกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๗
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
หรือมอบหมายให้ดาเนินโครงการ
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การดาเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการ การจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้
และการรายงานผลการดาเนินโครงการ ให้ดาเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้มี
การจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๖ ให้สานักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทาระบบบัญชี
ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้สาหรับโครงการ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ เ ป็ น โครงการที่ ต้อ งใช้เ งิ น กู้เ ป็ นสกุ ล เงิ น ตราต่ างประเทศ ให้ ส านั กงานบริ ห าร
หนี้สาธารณะมีหน้าที่และอานาจจัดทาระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ ให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาเงินกู้และดาเนินการกู้เงินสาหรับโครงการ
เปิดบัญชีและนาฝากเงินกู้ไว้ในบัญชี จัดทาระบบบริหารเงินสด และรายงานสถานะเงินกู้ รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่า
เป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามนั้น

-๓หมวด ๒
การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ
ข้อ ๑๑ ในการเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๑
และแผนงานหรือโครงการที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็น โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภ ายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๑
ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจัดทารายละเอียดโครงการเสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรวบรวมและจัดทาความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(๒) กรณีเป็น โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภ ายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๒
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด จั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการเสนอต่ อ
กระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมและจัดทาความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ในการจัดทาความเห็นตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ
กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี พิจารณาความสอดคล้องของโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือ
โครงการที่ ๑ หรือแผนงานหรือโครงการที่ ๒ แล้วแต่กรณี และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงการคลัง
นาส่งความเห็นพร้อมทั้งรายละเอียดโครงการของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ หากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงการคลังเห็นชอบกับโครงการของหน่วยงานของรัฐ
และให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการให้สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๒ ในการเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๓
ให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทากรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ เสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ในการเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่าย
เงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
จัดทารายละเอียดโครงการที่มีความสอดคล้องกับ กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เสนอสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรวบรวมและจัดทาความเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน ๑๐
วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้ว น ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ต่อไป
ข้อ ๑๓ โครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ตามข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่กาหนดไว้ใน
บัญชีท้ายพระราชกาหนด

-๔(๒) เป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ
(๓) เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถดาเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจากคณะรัฐมนตรีรวมถึงต้องเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕
(๔) เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการดาเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมตามวัตถุประสงค์ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
(๕) มีลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ทั้งนี้ การจัดทารายละเอียดโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๔ ในการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณากาหนดวงเงินโครงการที่เหมาะสมที่จะใช้จ่ายจากเงินกู้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้ดาเนินโครงการเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการแล้ว ในกรณีที่โครงการใด
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
การดาเนินโครงการ
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการแล้ว ให้
(๑) สานักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
(๒) สานักงานบริหารหนี้สาธารณะดาเนินการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายสาหรับโครงการ
(๓) หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการ
๑) จั ด ท าประมาณการการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กู้ ใ ห้ ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหาเงินกู้ และปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
๒) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และจัดส่งให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๓) รายงานผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
เพื่อสานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาขีดความสามารถในการชาระหนี้ของรัฐบาล
ข้อ ๑๖ การดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติ
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี

-๕ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุ
ได้ทัน ทีหลั งจากที่คณะรั ฐมนตรีอนุ มัติให้ดาเนินโครงการ แต่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรเงินกู้จากสานักงบประมาณแล้ว
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อ สาระสาคัญของโครงการ
ได้ แ ก่ ข้ อ ผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากการพิ ม พ์ ห รือ ใช้ ถ้ อ ยค าไม่ ถู ก ต้ อ ง การเปลี่ ย นแปลงประเภทงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย หรือการปรับแผนการดาเนินงานหรือแผนเบิก จ่ายภายใต้
กรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ หน่ว ยงานเจ้าของโครงการแจ้งข้อมูล
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด และส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ โดยในช่วงระหว่างดาเนินการข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนิน
โครงการต่อเนื่องไปได้
(๒) การขอโอนหรื อเปลี่ ย นแปลงรายละเอียดของโครงการนอกเหนือจากกรณีต าม (๑)
ที่กระทบต่อสาระสาคัญของโครงการ อาทิ วงเงินของโครงการ ระยะเวลาดาเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ หน่วยงาน
ดาเนินการและหน่วยงานรับงบประมาณ รวมถึงพื้นที่ดาเนินการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคาขอการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ พร้อมเหตุผล
ความจาเป็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างดาเนินการ
ข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการชะลอการดาเนินโครงการจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการยกเลิกหรือยุติ กิจกรรม โครงการย่อย
หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคาขอดังกล่าว พร้อมเหตุผลความจาเป็นและผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
โครงการที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่อาจดาเนินการตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอาจเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยุติการดาเนินโครงการดังกล่าวได้
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๑๘ หรือได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกหรือยุติกิจกรรม โครงการย่อย หรือโครงการตามข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๐ แล้วแต่กรณี
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ให้ถกู ต้อง หรือเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี โดยเร็ว
ข้อ ๒๒ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้
เหลือจ่ายให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้า
บัญชีตามข้อ ๒๓

-๖หมวด ๔
การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้
ข้อ ๒๓ ให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะนาเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “เงินกูต้ าม พ.ร.ก. COVID-19 2564”
ในกรณีที่กระทรวงการคลังกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ เ พื่ อ ด าเนิ น โครงการเป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศ ให้ ส านั ก งานบริ ห าร
หนี้สาธารณะนาเงินกู้ฝากบัญชีสาหรับใช้ในโครงการดังกล่าวกับสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
โดยใช้ชื่อบัญชี “เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564”
เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว หรือไม่มีความ
จาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก ให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะนาเงินกู้ที่เหลือในบัญชีตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว
ข้อ ๒๔ การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด ๕
การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้
ข้อ ๒๕ การติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้
ตามพระราชกาหนดให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้เงินกู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙
หมวด ๖
การใช้วงเงินกู้สาหรับรายการเงินสารองจ่าย
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจาเป็นต้องใช้เงินกู้ ในรายการเงินสารองจ่าย
ตามที่คณะกรรมการได้กาหนดวงเงิน ไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด เสนอคาขอใช้เงินกู้พร้อมแสดงเหตุผลความจาเป็น ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

