
 
 
 
 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 

เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกอบกับมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงาน

หรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๔”  

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
“พระราชก าหนด” หมายความว่า พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
“โครงการ” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการ

ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด  
“แผนงานหรือโครงการที่ ๑” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด  
“แผนงานหรือโครงการที่ ๒” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด  
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“แผนงานหรือโครงการที ่๓” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ ตามที่ก าหนดไว้ 
ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด  

“เงินกู้” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี กู้ในนามรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยตามพระราชก าหนด  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๗  
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

หรือมอบหมายให้ด าเนินโครงการ 
 
ข้อ ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป  

   
 
ข้อ ๕  การด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการ การจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ 

และการรายงานผลการด าเนินโครงการ ให้ด าเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้มี 
การจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  

 
ข้อ ๖  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งก าหนด

หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 
ข้อ ๗  ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดท าระบบบัญชี 

ระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ส าหรับโครงการ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
ในกรณีที่เป็นโครงการที่ต้องใช้เงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ส านักงานบริหาร  

หนี้สาธารณะมีหน้าที่และอ านาจจัดท าระบบการเบิกจ่ายเงินกู้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๘  ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาเงินกู้และด าเนินการกู้เงินส าหรับโครงการ   

เปิดบัญชีและน าฝากเงินกู้ไว้ในบัญชี จัดท าระบบบริหารเงินสด และรายงานสถานะเงินกู้ รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง   

 
ข้อ ๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่า  

เป็นองค์ประชุม 
 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 

และเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  
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หมวด ๒  
การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ  

   
 
ข้อ ๑๑  ในการเสนอโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่  ๑ 

และแผนงานหรือโครงการที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีเป็นโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่  ๑  

ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดจัดท ารายละเอียดโครงการเสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือรวบรวมและจัดท าความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

(๒) กรณีเป็นโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่  ๒  
ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เจ้าสังกัดจัดท ารายละเอียดโครงการเสนอต่อ
กระทรวงการคลัง เพ่ือรวบรวมและจัดท าความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

ในการจัดท าความเห็นตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ
กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี พิจารณาความสอดคล้องของโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือ
โครงการที ่๑ หรือแผนงานหรือโครงการที่ ๒ แล้วแต่กรณี และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงการคลัง
น าส่งความเห็นพร้อมทั้งรายละเอียดโครงการของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน 
๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน  ทั้งนี้ หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงการคลังเห็นชอบกับโครงการของหน่วยงานของรัฐ  
และให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
ข้อ ๑๒  ในการเสนอโครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๓ 

ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท ากรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ในการเสนอโครงการเพ่ือขอใช้จ่าย
เงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
จัดท ารายละเอียดโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เสนอส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือรวบรวมและจัดท าความเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน ๑๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

 
ข้อ ๑๓  โครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ

ตามข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่ก าหนดไว้ใน  
บัญชีท้ายพระราชก าหนด  



- ๔ - 
 

(๒) เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ  

(๓) เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจากคณะรัฐมนตรีรวมถึงต้องเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๔) เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการด าเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมตามวัตถุประสงค์ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 

(๕) มีลักษณะอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ทั้งนี้ การจัดท ารายละเอียดโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก าหนด   

 
ข้อ ๑๔  ในการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาก าหนดวงเงินโครงการที่เหมาะสมที่จะใช้จ่ายจากเงินกู้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

ให้ด าเนินโครงการเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว  ในกรณีที่โครงการใด 
ต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
หมวด ๓ 

การด าเนินโครงการ 
   

 
ข้อ ๑๕  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว ให้  

(๑) ส านักงบประมาณจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินกู้ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  

(๒) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะด าเนินการกู้เงินเพ่ือใช้จ่ายส าหรับโครงการ  

(๓) หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ  

๑) จัดท าประมาณการการ เบิกจ่ าย เงินกู้ ให้ส านักงานบริหารหนี้ สาธารณะ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดหาเงินกู้ และปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

๒) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 

๓) รายงานผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
เพ่ือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาขีดความสามารถในการช าระหนี้ของรัฐบาล  

 
ข้อ ๑๖  การด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติ

ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี 



- ๕ - 
 

ข้อ ๑๗  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุ
ได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการ แต่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับ 
การจัดสรรเงินกู้จากส านักงบประมาณแล้ว 

 

ข้อ ๑๘  ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ  
ได้แก่ ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์หรือใช้ถ้อยค าไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ 
ให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย หรือการปรับแผนการด าเนินงานหรือแผนเบิกจ่ายภายใต้ 
กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งข้อมูล 
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการทราบ โดยในช่วงระหว่างด าเนินการข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนิน
โครงการต่อเนื่องไปได้  

(๒) การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการนอกเหนือจากกรณีตาม (๑)  
ที่กระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ อาทิ วงเงินของโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ของโครงการ กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ หน่วยงาน
ด าเนินการและหน่วยงานรับงบประมาณ  รวมถึงพ้ืนที่ด าเนินการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอค าขอการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ พร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างด าเนินการ
ข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการชะลอการด าเนินโครงการจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการยกเลิกหรือยุติกิจกรรม โครงการย่อย
หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอค าขอดังกล่าว พร้อมเหตุผลความจ าเป็นและผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
โครงการที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่อาจด าเนินการตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอาจเสนอขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยุติการด าเนินโครงการดังกล่าวได้  

 
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๑๘ หรือได้รับอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกหรือยุติกิจกรรม โครงการย่อย หรือโครงการตามข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๐ แล้วแต่กรณี 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ให้ถกูต้อง หรือเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณ ีโดยเร็ว 

 
ข้อ ๒๒ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถด าเนิน

โครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้
เหลือจ่ายให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้า
บัญชีตามข้อ ๒๓ 
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หมวด ๔ 
การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ 

   
 
ข้อ  ๒๓ ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 

ชื่อบัญชี “เงินกูต้าม พ.ร.ก. COVID-19 2564”  
ในกรณีที่กระทรวงการคลังกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้เ พ่ือด าเนินโครงการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ส านักงานบริหาร  
หนี้สาธารณะน าเงินกู้ฝากบัญชีส าหรับใช้ในโครงการดังกล่าวกับสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด
โดยใช้ชื่อบัญชี “เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศตาม พ.ร.ก. COVID-19 2564” 

เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว  หรือไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเงินกู้ที่เหลือในบัญชีตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว  

 
ข้อ ๒๔ การเบิกจ่ายเงินกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติ

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 

หมวด ๕  
การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้  

   
 
ข้อ  ๒๕ การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ 

ตามพระราชก าหนดให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการใช้เงินกู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

หมวด ๖  
การใช้วงเงินกู้ส าหรับรายการเงินส ารองจ่าย  

   
 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ ในรายการเงินส ารองจ่าย

ตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดวงเงินไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด เสนอค าขอใช้เงินกู้พร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็น ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ 
เสนอความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
    พลเอก 
     (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
          นายกรัฐมนตรี 


