เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินที่กู้มาเพื่อนําไปใช้จ่ายในการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์
ในการฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและ
การใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินการตามโครงการ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย แห่งชาติตามระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัด การน้ําและอุท กภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือโครงการอื่นใดที่ กนอช. หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ํา
หรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ. กําหนด
แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึงแผนงานหรือการดําเนินการใด ๆ ที่ถูกกําหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติการ
หรือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย
“เงิน กู้” หมายความว่า เงิน ที่กระทรวงการคลัง โดยอนุมัติค ณะรัฐมนตรีกู้ในนามรัฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
“กนอช.” หมายความว่ า คณะกรรมการนโยบายน้ํา และอุ ท กภั ย แห่ ง ชาติ ต ามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
“กบอ.” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การน้ํา และอุ ท กภั ย ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
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“กยอ.” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้น ฟูและสร้างอนาคตประเทศ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔
“สบอช.” หมายความว่า สํานักงานนโยบายและบริหารจัด การน้ํา และอุท กภัย แห่ง ชาติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะแก่โครงการที่ต้องดําเนินการโดยใช้จ่ายเงินจากเงินกู้
ในกรณีที่โครงการใดดําเนินการโดยได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินกู้ การดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
ในกรณีที่โครงการใดดําเนินการโดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
รายงานให้ กบอ. ทราบด้วย
ข้อ ๖ โครงการใดเป็ น โครงการที่ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี ไว้ แ ล้ ว
แต่ประสงค์จะดําเนิน การโครงการนั้น ต่อโดยใช้จ่ายจากเงิน กู้แ ทน ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
โครงการใดเป็น โครงการที่ได้มีการใช้จ่ ายเงินจากเงิน กู้ แต่ในระยะเวลาต่อ มาการดําเนิ น
โครงการมีความจําเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๗ การบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการรายงาน
ผลการดําเนิน โครงการ ให้ดําเนิน การรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศโครงการ และให้
กระทรวงการคลังจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๘ ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ พิจารณาคําขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญที่กําหนดในโครงการ และพิจารณาคําขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อชดเชย
ค่างานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทําระบบบัญชี
และระบบการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ ดําเนินการเปิดบัญชีและนําฝาก
เงิ น กู้ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี จั ด ทํ า ระบบบริ ห ารเงิ น สดและบริ ห ารจั ด การเงิ น กู้ และรายงานสถานะเงิ น กู้
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ โ ครงการใดต้ อ งดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนของกฎหมายและระเบี ย บใด
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปั ญ หาเกี่ย วกั บการตีค วามตามระเบีย บนี้หรือมี ค วามจําเป็ น ต้องปฏิบั ติ
นอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยหรือกําหนดวิธีปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะเรื่อง
หมวด ๒
การอนุมัติโครงการ
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ให้ กบอ.
แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อจัดทํารายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมกับ
วงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกู้เสนอต่อ กบอ. ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ กบอ. กําหนด
ในกรณีที่หน่ ว ยงานของรัฐมีโครงการใดที่จั ด ทําขึ้น ก่อนแผนปฏิบัติ การตามวรรคหนึ่งมีผ ล
ใช้บังคับ และได้แจ้งให้ กบอ. ทราบ หรือได้รับอนุมัติจาก กบอ. แล้วแต่กรณี ตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
และหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะให้ดําเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ให้จัดทํารายละเอียดของโครงการดังกล่าว
พร้อมกับวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับการจัดสรรจากเงินกู้ เสนอต่อ กบอ.
ในกรณีที่ กบอ. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของโครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อ กนอช. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่
โครงการในลักษณะใดที่ กนอช. มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนินการได้ไว้แล้ว ให้ กบอ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติได้โดยตรง
ให้นําความในข้อนี้มาใช้บังคับกับโครงการอื่นใดที่ กนอช. หรือ กบอ. เห็นว่าเป็นโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ําหรืออุทกภัยด้วย
ข้อ ๑๔ โครงการใดเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
ตามที่ กยอ. กําหนด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอรายละเอียด
ของโครงการและวงเงินการใช้จ่ายที่ขอรับจัดสรรจากเงินกู้ต่อ กยอ. ภายในระยะเวลาที่ กยอ. กําหนด
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หมวด ๓
การดําเนินโครงการ
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสํานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรวงเงินกู้ตามที่ได้รับอนุมัติ
(๒) ให้กระทรวงการคลังโดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ให้แก่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้สํานักงบประมาณส่งข้อมูลตาม (๑) ให้แก่สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณาจัดหาเงินกู้
(๓) ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการจั ด ส่ ง ประมาณการการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กู้ เ ป็ น รายเดื อ น
ให้แก่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่าย
(๔) ในกรณี ที่ มี ก ารกู้ เ งิ น จากต่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นโครงการใดโครงการหนึ่ ง โดยเฉพาะ
และแหล่งเงินกู้กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และระเบียบในการดําเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างของแหล่งเงินกู้นั้น
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของแหล่งเงินกู้นั้น โดยไม่ต้องนําข้อ ๑๖
ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ มาใช้บังคับ
กับการดําเนินโครงการดังกล่าว
ข้อ ๑๖ การจัด หาพัสดุ ในการดํ าเนิ นโครงการ ให้ห น่ว ยงานเจ้าของโครงการปฏิ บัติ ต าม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วให้หน่วยงานดําเนินการจัดหาพัสดุได้ทันที
แต่จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้แล้ว
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นสาระสําคัญของโครงการและกระทบ
ต่อกรอบวงเงิน ที่ได้รับการอนุมัติด้วย ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคําขอดังกล่าวพร้อมเหตุผล
ความจํ า เป็ น ต่ อ สบอช. หรื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เพื่อ นํา เสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้ว แต่ก รณี เพื่อ ทํา ความเห็น ประกอบการพิจ ารณาอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี
(๒) ในกรณี ที่ ก ารขอโอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเป็ น สาระสํ า คั ญ ของโครงการ
แต่ไม่กระทบต่อกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคําขอดังกล่าว
พร้อมเหตุผลความจําเป็นต่อ สบอช. หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อนําเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ใช่สาระสําคัญของโครงการ
และไม่กระทบต่อกรอบวงเงิน ที่ได้รับการอนุมัติ ให้หน่ว ยงานเจ้าของโครงการเสนอคํ าขอดังกล่า ว
ต่อสํานักงบประมาณ และเมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้รายงานต่อ กบอ. หรือ กยอ.
เพื่อทราบ แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับดูแ ลการดําเนิน โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น โครงการให้ เ ป็ น ไปตาม
วัต ถุ ประสงค์แ ละเป้า หมายตามโครงการที่ไ ด้รับ อนุ มัติ ทั้ งนี้ ให้ถื อเป็น ตั ว ชี้ วัด ในการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้วย
หมวด ๔
การบริหารและจัดการการกู้เงิน และการเบิกจ่ายเงินกู้
ข้อ ๑๙ การบริหารและจัด การการกู้เงิน ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีห น้าที่จัด หา
เงินกู้และดําเนินการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนําเงินกู้ตามวรรคหนึ่งฝากกระทรวงการคลังในบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ที่กรมบัญชีกลาง โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ”
ข้อ ๒๐ การใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ต้ อ งเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการกู้ เ งิ น ตามพระราชกํ า หนด
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
การเบิ ก จ่า ยเงิ น กู้จ ากบัญ ชี เพื่ อ การวางระบบบริ ห ารจั ด การน้ํ า และสร้า งอนาคตประเทศ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการและหลักเกณฑ์หรือวิธปี ฏิบตั ิ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่ มี ก ารกู้ เ งิ น เพื่ อ ใช้ ใ นโครงการใดโครงการหนึ่ ง โดยเฉพาะ สํ า นั ก งาน
บริหารหนี้สาธารณะอาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายเงินกู้จากแหล่งเงินกู้โดยตรงก็ได้
โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของแหล่งเงินกู้
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัด การเงิน กู้ กระทรวงการคลังอาจกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการก็ได้
ข้อ ๒๓ ให้ สํ า นั ก งบประมาณ กรมบั ญ ชี ก ลาง และสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้ ง ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กู้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินกู้ต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน
ข้อ ๒๔ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

(๑) ให้สํานักงานปลัด กระทรวงการคลังดําเนิน การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ
เพื่อสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการประเมินผลโครงการ
(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๓) ให้ สบอช. และสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้ง ติ ด ตามความก้ าวหน้า ในการดํ า เนิ น งาน และเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ปสรรค
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ ให้ สบอช. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
ของโครงการ เพื่อเสนอต่อ กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี
หมวด ๖
การใช้เงินเหลือจ่าย
ข้อ ๒๖ ในกรณี ที่ มี ว งเงิ น เหลือ จ่ า ยจากโครงการที่ไ ด้ รั บ อนุ มัติ หาก กบอ. หรื อ กยอ.
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นจะต้องจัดสรรเงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้แก่โครงการอื่น
หรือมีค วามจําเป็นต้องใช้เงิน เหลือจ่ายดังกล่าว เนื่องจากต้องให้มีการดําเนิน โครงการขึ้น ใหม่หรือมี
หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะเสนอโครงการเพิ่มเติม ให้นําความในหมวด ๒ การอนุมัติโครงการ
และหมวด ๓ การดําเนินโครงการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๒๗ ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับการจัดสรรเงินกู้และทําสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ให้เสนอขออนุมัติต่อสํานักงบประมาณ และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรจํานวนเงิน
จากวงเงินเหลือจ่ายของโครงการนั้นหรือภายใต้วงเงินเหลือจ่ายทั้งหมดตามที่กระทรวงการคลังแจ้ง
ข้อ ๒๘ เมื่ อ การดํ า เนิ น โครงการและการเบิ ก จ่ า ยเงิ น แล้ ว เสร็ จ ครบทุ ก โครงการแล้ ว
ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะปิด “บัญชีเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ”
และนําเงินที่เหลือในบัญชีส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

